
CPI faz diligência em empresa, pede 
documentos e deve convocar chefes

CIRCULAR SANTA LUZIA

Prefeitura veta 
lei que proíbe 

reajustar conta de 
água na pandemia

Veja os principais 
resultados 

brasileiros nas 
Olímpiadas 

De 102 cidades na região, 63 não 
têm mortes por Covid há uma semana
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Pai, as vezes o só eu te amo parece ser 
pouco quando percebo o quanto é importante 

a sua presença na minha vida 
“

”Da filha, Silvia Cristina Borges para o pai, João

DIA DOS PAIS 

Maratona aquática com 
ouro, dupla de regata vencendo 
e time feminino de vôlei avan-
çando às semifinais. Confira na 
edição de hoje.         Pág.A6

América e times 
da região entram 
em campo pelo 
Paulista Sub-20
O Campeonato Paulista Sub-

20 tem início nesta semana e 
quatro equipes da região estão 
na disputa: América, Mirassol, 
Olímpia e Tanabi.        Pág.A6

Vôlei de Rio Preto
joga Superliga C 

pela primeira 
vez este ano

Comandado pelo técnico 
Adenílson Ambrózio, Rio Preto 
vai debutar na Superliga com o 
objetivo de conseguir subir para 
a Série B de 2022.     Pág.A6

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Transporte 
Público foi, na manhã desta 
quarta-feira (4), até a garagem 
da Circular Santa Luzia de Rio 
Preto para solicitar nomes e 
documentos dos chefes da 
empresa que serão convocados 
para prestar esclarecimentos 
durante oitivas. Os vereadores 
foram recepcionados pelo asse-
sor jurídico e o responsável pelo 
RH da empresa.             Pág.A3

Vereadores 
durante 

diligência 
à Circular 

Santa Luzia 
na manhã 
de ontem

FORMAÇÃO Quatro agentes da GCM foram aprovados em cur-
so tático aplicado a grupo nacional em Embu das Artes. Pág.A4

SANGUE Briga entre colegas em quarto de pensão em Rio 
Preto termina com homem ferido na perna a facadas. Pág.A4

Romaria do 
Bom Jesus 

dos Castores 
acontece hoje

A Romaria dos Castores re-
torna este ano após uma pausa 
em 2020, quando o Bispado 
de Rio Preto juntamente com o 
pároco Diego Lopes, responsá-
vel pelo Santuário de Castores, 
determinou a suspensão da 
caminhada e das missas pre-
senciais. Na ocasião as missas 
foram realizadas de maneira 
virtual.   Pág.A2

Pág. A3

Vereador pede QR 
Code para público 
acessar serviços 
de secretarias

Pág. A3

Indicação sugere 
que município 

castre animais de 
moradores de rua
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Dólar
O dólar comercial encerrou esta 

terça-feira (3) vendido a R$ 5,193, 
com alta de R$ 0,027 (+0,53%). 
A bolsa de valores iniciou o dia em 
forte queda e se recuperou durante 
o dia, influenciada pela valorização 
das commodities e pelo alívio no 
mercado externo.

Variante Delta
Até anteontem (3), 28 novas 

amostras da variante delta do 
novo coronavírus foram confir-
madas na capital de São Paulo. 
Até o momento 50 diagnósticos 
para a nova variante no mu-
nicípio, os casos estão sendo 
investigados.

Pneumonia
A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa) autorizou a realiza-
ção de pesquisas clínicas para avaliar 
a eficácia de um medicamento para o 
tratamento de pneumonia associada 
à covid-19. O leronlimabe atua como 
inibidor, bloqueando ainfecção das 
células.

NOTAS

Quer economizar nas suas 
transações imobiliárias? 

Utilize o valor correto do ITBI 
na compra e venda de imóveis

Em toda operação com trans-
missão de bens e direitos tem-se 
que pagar o famigerado Imposto 
de Transmissão de Bens Imóveis 
(ITBI) de competência municipal, 
cuja base de cálculo é o valor 
venal dos bens ou direitos trans-
mitidos.

Relativamente no Município 
de São Paulo, a municipalidade 
adotou como base de cálculo do 
referido imposto o “valor venal de 
referência”, criado por meio do 
Decreto 46.228/05, que difere 
do valor venal para fins de IPTU.

Diante disso, desde então, 
nas operações imobiliárias, exi-
ge-se o recolhimento do ITBI usando como base de cálculo os 
“valores de referência” estabelecidos pela Municipalidade, como 
se fosse uma “pauta fiscal”.

Todavia, entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo deu um alento aos contribuintes contra a sanha 
arrecadatória do fisco municipal, pois entendeu que quem 
comprar um imóvel não precisará mais utilizar o valor venal de 
referência na hora de pagar o ITBI, desde que tenha decisão 
judicial nesse sentido.

Todos sabemos que o valor do ITBI, por vezes, é um grande 
empecilho na hora da negociação ficando o contribuinte à mercê 
do fisco, independentemente do valor da negociação, pois podem 
ficar sujeitos a um recolhimento de imposto com base no valor 
venal de referência, que em muitos casos pode ser maior que o 
próprio valor da venda, podendo até mesmo inviabilizar o negócio.

Por isso que, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao 
julgar Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 
entendeu que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do 
imóvel para fins do pagamento do IPTU ou o valor da transação 
imobiliária (aquele que for maior).

Ao reconhecer essa inconstitucionalidade, entendeu que a 
base de cálculo do ITBI é o valor do negócio jurídico realizado, a 
partir das declarações do próprio contribuinte, podendo o valor 
de referência servir ao Município apenas para verificação da 
compatibilidade desse valor com o preço declarado de venda, 
porém sem que se possa utilizá-lo como prévia fixação da base 
de cálculo do imposto em questão.

Por isso que todos os contribuintes que recolheram o ITBI 
com base no valor venal de referência, na hipótese deste ter 
sido superior ao valor da transação, tem o direito de buscar a 
restituição do valor pago a maior para a municipalidade, incluindo 
juros e atualização.

No mesmo sentido, aquele contribuinte que está em fase 
de negociação ou, em vias de negociação imobiliária, onde já 
verificou que o valor de referência é superior ao valor da tran-
sação, tem o direito de buscar o Judiciário com a finalidade de 
não recolher o imposto com base de cálculo errada (a maior). 

*Caio Cesar Braga Ruotolo é advogado tributarista, 
Pós-graduado com Especialização em Direito Empresarial e 
em Direito Constitucional e sócio do escritório Luiz Silveira 
Sociedade de Advogados. Membro do Conselho de Assuntos 
Tributários da Fecomércio em São Paulo.

ARTIGO 

MIRASSOL
Leilão online tem dez 

terrenos para venda hoje

A Biasi Leilões, uma das 
principais leiloeiras do país, 
divulgou que possui mais de 
100 imóveis aptos para receber 
lances. São Paulo concentra a 
maioria das ofertas, com 33 
lotes em disputa, sendo que 
10 terrenos em Mirassol já vão 
a leilão nesta quinta-feira (5), 
às 11h, além de um que está 
previsto para ser leiloado no 
dia 13/08.

Dentre os terrenos que se-
rão leiloados em Mirassol um 
é no “Terravista Residencial 
Club”, três são “Residencial 
Parque dos Ipês I” e seis no 
“Residencial Parque dos Ipês 
II”. Os valores variam de R$ 
150,5 mil até R$ 426,2 mil.

Os outros lotes oferecidos 
na Biasi Leilões vão de norte a 
sul do país, que podem apare-
cer com valor até 60% melhor 
que o de avaliação e parcela-
mento em mais de 400 vezes.

No dia 12, o Rodobens 

Consórcio leva à leilão um 
imóvel comercial de 503,80 
m² no Centro de Clementina 
e um apartamento no Brás de 
55,530 m² e lance inicial de 
R$ 138.000,00. Em segunda 
praça, os imóveis estarão com 
50% de desconto. Já no dia 16, 
um apartamento em Indaiatuba 
com área total de 158,535 m² 
vai a certame com lances Lance 
iniciais de R$ 844.500. No lei-
lão do Santander, um dos desta-
ques é uma casa na Vila Alpina 
de 343 m² de área construída. 
Com valor avaliado em R$ 1,1 
mi, o imóvel está com desconto 
de 37%, com lance inicial de R$ 
749.900,00.

Para participar de qualquer 
uma das disputas, é necessário 
se cadastrar no site https://www.
biasileiloes.com.br/ e enviar o 
lance até a data e o horário 
marcados para o início do certa-
me desejado. Todos os imóveis 
contam com o edital na página, 
que deve ser lido com atenção. 
Nele, constam as informações 
necessárias para a aquisição.

Da REDAÇÃO

Romaria dos Castores acontece 
hoje após pausa no ano passado

A Romaria dos Castores 
retorna em 2021 após uma 
pausa ano passado, quan-
do o Bispado de Rio Preto 
juntamente com o pároco 
Diego Lopes, responsável 
pelo Santuário de Castores, 
determinou a suspensão da 
caminhada e das missas 
presenciais. Na ocasião as 
missas foram realizadas de 
maneira virtual e transmitidas 
pelas redes sociais.

Este ano, a romaria re-
torna, no entanto, ainda não 
será como a tradição, quando 
as missas aconteciam de 
hora em hora, inclusive na 
madrugada. “Por causa da 
pandemia não teremos as 
celebrações na madrugada, 
apenas a partir das 8h de 
sexta-feira (6). Porém, os fiéis 
poderão ir até o local durante 
a madrugada, mesmo com 
a igreja fechada”, explica o 
pároco Diego Lopes.

As celebrações da sex-
ta-feira serão realizadas às 
8h, 10h, 12h, 14h e 17h. “O 
novo protocolo permite que 
coloquemos 80% da capaci-
dade total da igreja, portanto, 
poderão participar 90 pessoas 
por vez, com máscaras, dis-
tanciamento, uso do álcool 
em gel e aguardar a limpeza 
do espaço antes e depois 
das celebrações”, comenda 
o pároco.

A Romaria é uma tradição 
para moradores de Rio Preto e 
muitas cidades da região, que 
percorrem cerca de 25 km até 
chegar em Onda Verde - onde 
está localizada a Igreja Bom 
Jesus dos Castores -, como 
é o caso da Vanda de Oliveira 
Lima, de 49 anos, que faz a 
caminhada desde os 16 anos.

“Eu sempre vou para fazer 
intenções e agradecimentos, 
mas, esse ano, o motivo maior 
de eu ir é para pedir proteção 
para a minha família, pelo o 
fim da pandemia e pra gente 
voltar ao normal”, conta.

A Nayara Cristina Rocha 
da Silva, 31 anos, foi um ano 
para conhecer e nunca mais 
parou. “Quando fui para co-
nhecer acabei fazendo uma 
intenção de conseguir finan-
ciar minha casa e um mês 
depois eu consegui, desde 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

BOM JESUS

Fotos: Arquivo PESSOAL

então, nunca mais parei. Este 
ano vou para agradecer, como 
sempre fiz, mas principale-
mente por termos conseguido 
passar por um ano tão difícil 
em que muita gente se foi”.

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) montou um esquema 
especial de segurança para 
que os devotos possam fazer 
a peregrinação. Todo o efetivo 
estará presente a partir das 
17h desta quinta-feira (4) e 
adentrarão a madrugada e 
durante toda a sexta-feira (5).

Nayara com o 
grupo de amigas 
durante Romaria

Vanda de 
Oliveira Lima, 
de 49 anos, que 
faz a caminhada 
desde os 16

A recomendação da PRF 
é para que os fiéis utilizem 
roupas claras para aumentar a 
visibilidade diante dos veículos 
que trafegam pela rodovia; ca-
minhem sempre pelo sentido 
contrário ao trânsito; tenham 
sempre uma lanterna à mão 
e com pilhas reservas; procu-
rem caminhar em fila indiana 
quando estiverem em grupos; 
utilizem calçados confortáveis; 
estejam bem hidratados e fa-
çam uma refeição leve antes 
da peregrinação.

CULTURA Mirassol reabre 
museu para visitação

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Cultura e Turismo 
(DMCT), informou que o Museu 
Jezualdo D’Oliveira já está aber-
to para visitação.

O horário de atendimento é 
de segunda a sexta-feira, das 9 
às 16h, e a entrada é gratuita 
ao público. O local segue todas 
as medidas de segurança da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), sendo que é obrigatório 
o uso de máscara. Na entrada é 
realizada a aferição de tempe-
ratura e disponibilizado álcool 
em gel.

“A capacidade do museu 
Jezualdo D’Oliveira é de no má-
ximo 60 visitantes e seguindo 
as regras do plano São Paulo 
poderão permanecer 40% das 
pessoas no local, ou seja, 24 

pessoas”, explicou o diretor do 
DMCT, Wilson Luiz Bertati.

O Museu Jesualdo D’ Oliveira 
abriu para visitação no dia 26 de 
abril de 2021 e, devido ao au-
mento dos casos de Covid-19, 
foi fechado para visitação em 3 
de maio de 2021. Com a flexi-
bilização do Plano SP, o museu 
foi reaberto para a visitação no 
último dia 10 de junho.

Com um acervo de mais de 
20 mil peças, o museu conta 
com materiais oriundos de do-
ações, objetos trazidos da Itália 
pelos pracinhas brasileiros que 
combateram na 2ª Guerra e 
peças históricas da Revolução 
Constitucionalista de 1932. O 
local conta ainda com cerca 
de 10 mil fotografias e docu-
mentos históricos e restos de 
animais pré-históricos. Obras 
de artistas mirassolenses tam-
bém fazem parte do acervo do 
museu.

Da REDAÇÃO
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Serviço:
Museu Jezualdo 
D’Oliveira
Horário de funcionamen-
to: 9 às 16h (segunda a 
sexta-feira)
Local: Rua Rui Barbosa, 
nº 2170, no Centro.
Entrada: gratuita ao 
público
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FACILIDADE

Secretaria articula volta 
de esportes coletivos

A Secretaria de Esportes de 
Rio Preto tem se movimenta-
do para articular a volta das 
práticas esportivas coletivas 
no município. Nesta terça-
-feira (3), o vereador Bruno 
Marinho (Patriota) protocolou 
um requerimento  cobrando 
informações do Comitê Gestor 
de Rio Preto sobre o retorno de 
atividades esportivas coletivas 
como futebol, vôlei, basquete, 
entre outros.

No documento, o vereador 
alega que a prática esportiva é 
importante para o a formação 
física e psicológica da cidada-
nia e que a região está em um 
processo de retomada cons-
ciente de diversos setores. 
O secretário de esportes de 
Rio Preto, Fábio Marcondes, 
acredita que a retomada das 
atividades esportivas é uma 
consequência natural devido a 
queda dos casos de Covid-19.

“A retomada do esporte 
individual já existe, é uma 
realidade, e a retomada do 
esporte coletivo com certeza 
é uma realidade bem próxima, 
seguindo os protocolos que 
tem que ser seguido”, afirmou.

O secretário ainda infor-
mou que tem feito reuniões 
com alguns setores para de-
bater a retomada.

“Eu participei de uma reu-
nião ontem (03/08) sobre uma 
previsão de início do cam-
peonato amador de futebol, 
previsto para outubro, dentro 
de uma lógica de que será 
permitido os campeonatos, 
porém ainda não sabemos 
falar sobre público, mas pelo 
que tudo indica, seguindo 
todos os protocolos estarão 
liberados. Vamos fazer uma 
outra reunião amanhã (05/08) 
também para falar sobre as 
categorias de base, sub-10, 
14, 16 e 18”, afirmou Mar-
condes.

Vinicius LIMA 

RIO PRETO

CPI vai à garagem da Santa Luzia, pede 
documentos e deve convocar chefes

A Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) do Transporte 
Público foi, na manhã desta 
quarta-feira (4), até a garagem 
da Circular Santa Luzia de Rio 
Preto para solicitar nomes e 
documentos dos chefes da em-
presa que serão convocados 
para prestar esclarecimentos 
durante oitivas.

Os vereadores Robson Ricci 
(presidente) e Cabo Júlio Doni-
zete (membro) foram recepcio-
nados pelo assessor jurídico e 
pela responsável dos Recursos 
Humanos (RH) da empresa. 
“Visitando a Santa Luzia a 
gente conversou com dois 
funcionários que prontamente 
nos atenderam, foram muito 
solícitos passando algumas 
informações no que se refere a 

nomes de lideranças de alguns 
departamentos”, explica Ricci.

Segundo a Comissão, algu-
mas informações questionadas 
não foram esclarecidas, porém, 
os funcionários solicitaram que 
seja encaminhado um ofício 
para que, assim, a Comissão 
possa ter acesso ao conteúdo 
que deseja.

“A gente começa agora a 
fazer um trabalho de levanta-
mento de nomes, de possíveis 
lideranças, para então formu-
larmos as oitivas nos próximos 
dias. Estamos dando os pri-
meiros passos e passos muito 
importantes”, finaliza Ricci.

A CPI tem o objetivo de 
investigar denúncias de irregu-
laridades dentro do transporte 
público de Rio Preto, principal-
mente durante o período de 
pandemia.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

NACIONAL 

O Executivo encaminhou 
três vetos totais para a Câmara 
de Rio Preto nesta terça-feira 
(3). Dois deles são de Projetos 
de Lei (PL) do vereador Bruno 
Marinho e um do vereador 
Jorge Menezes.

No caso de Marinho, os PLs 
vetados foram o que trata da 
proibição de reajuste nas tari-
fas nas contas de água durante 
o período de enfrentamento à 
Covid-19 alegando que a pro-
positura cria ou altera a despe-
sa obrigatória ou renúncia de 
receita, por isso, deveria ser 
acompanhada da estimativa do 
seu impacto no orçamentário e 
financeiro.

“A propositura, da maneira 
como viabilizada, torna evi-
dente a ofensa a valores e 
assuntos que devem reverên-
cia ao princípio da Reserva da 
Administração, por dispor de 
conteúdo que cabe ao Chefe 
do Executivo disciplinar – e 
não ao Legislativo”, consta do 
documento como justificativa 

do veto.

Código Sanitário - 
O segundo PL vetado, também 
do vereador Bruno Marinho, 
altera o Código Sanitário do 
Município, onde nas hipóteses 
em que o autuado não for rein-
cidente, considerando o prazo 
dos últimos 12 meses para a 
reincidência por auto de infra-
ção e desde que se enquadre 
nas graduações de gravidade 

não pode cria-las ou dispensá-
-las, também não pode abran-
dar”, diz trecho do documento.

Taxa de isenção - O tercei-
ro Projeto de Lei vetado pelo 
Executivo é do vereador Jorge 
Menezes que, na ocasião, foi 
aprovado pela maioria dos 
vereadores em benefício das 
empresas do ramo de eventos, 
buffet e bares para que fiquem 
isentos da taxa de licença e fun-
cionamento durante o período 
de pandemia.

A justificativa do Executivo é 
a mesma do PL acima, no sen-
tido de que tal propositura cria 
ou altera a despesa obrigatória 
ou renúncia de receita e deveria 
ser acompanhada da estimati-
va do impacto orçamentário e 
financeiro para o município e 
destaca que “a propositura de 
iniciativa parlamentar não se 
fez acompanhar de demons-
trativo do impacto econômi-
co-financeiro e sua vigência 
iria manifestar em relação ao 
equilíbrio das contas públicas 
municipais”.

Andressa ZAFALON 

do fato em risco baixo ou risco 
moderado, deverá o mesmo 
ser convertido automaticamen-
te em advertência.

A justificativa do veto para 
esse PL, além da separação de 
poderes, é de que o Legislativo 
não pode criar benefício ou 
regra de aplicabilidade de certa 
sanção ou punição de forma a 
abrandar certa exigência fiscal, 
de posturas, sanitária, edilícia 
ou urbanística. “Se a Câmara 
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EXECUTIVO

TRANSPORTE PÚBLICO

Prefeitura vetou projetos de lei aprovados

Fabio Marcondes, 
Secretário de 
Esportes de Rio 
Preto

CPI vai a garagem 
da Santa Luzia, 
pede documentos 
e deve convocar 
chefes
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Fabio Marcondes, 
Secretário de 
Esportes de Rio 
Preto

Prefeitura veta lei que proíbe reajuste 
da conta de água durante a pandemia

O vereador Pedro Rober-
to, presidente do Legislativo, 
protocolou nesta terça-feira 
(3) uma indicação para que 
a Prefeitura de Rio Preto faça 
um estudo para disponibilizar 
QR Code para acesso aos 
serviços das secretarias de 
obras, serviços gerais, saúde, 

educação e Semae.
O pedido do vereador é 

feito dentro do conceito “Ci-
dades Inteligentes” (Smart 
City) que tem por finalidade 
utilizar sensores eletrônicos no 
planejamento de gestão sus-
tentável que venha a contribuir 
com interação e eficiência da 
população de modo geral.

“Ao utilizar o QR Code, o 

usuário terá acesso aos mais 
diversos serviços oferecidos 
pelo Executivo seja para ta-
par um buraco, desentupir 
bueiros, fornecer informações 
sobre alvarás, habite-se, va-
zamentos de água, acesso ao 
Programa de Parcelamentos 
Incentivados (PPI), entre ou-
tras opções”, explica Pedro 
Roberto.

Andressa ZAFALON 

Vereador pede QR Code para público acessar serviços de secretarias
FACILIDADE
Vereador pede QR Code para público acessar serviços de secretarias

VEREADORA

Ministro assina portaria para 
regulamentar volta às aulas

O ministro da Educação, 
Milton Ribeiro, assinou nesta 
quarta-feira (4) uma portaria 
conjunta com o Ministério da 
Saúde com orientações sobre 
o retorno às aulas presenciais 
nas escolas públicas durante a 
pandemia de covid-19.

A informação foi dada du-
rante audiência pública na 
Comissão de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle da Câmara 
dos Deputados, em resposta à 
cobrança de deputados sobre 
o avanço da vacinação entre 
os profissionais de educação.

O presidente da comissão, 
Aureo Ribeiro (Solidariedade-
-RJ), defendeu que o retorno ao 

ensino presencial ocorra com 
eficiência e com a garantia de 
todos os protocolos sanitários 
necessários. O deputado disse 
ainda que a dificuldade no re-
torno às aulas presenciais, de 

forma segura, tem prejudicado 
os estudantes e vai deixar se-
quelas na população brasileira.

Aureo cobrou ainda a utili-
zação de recursos do Fundo de 
Universalização dos Serviços 
de Telecomunicações (Fust) 
em ações como a compra de 
equipamentos como computa-
dores e tablets para auxiliar no 
processo de ensino.

Levantamento do Conselho 
Nacional de Secretários de 
Educação (Consed), atualizado 
na última quinta-feira (26), por 
nove estados e o Distrito Fede-
ral definiram os calendários ou 
sinalizaram a volta ao ensino 
presencial ao menos para uma 
parcela dos estudantes neste 
segundo semestre.

Da REPORTAGEM

Indicação sugere castrar animais 
de moradores de rua 

A vereadora Cláudia de Giuli 
fez uma indicação para que o 
Executivo realize uma campanha 
para castração dos animais das 
pessoas em situação de rua, 
através de um trabalho entre as 
Secretarias competentes.

Cláudia destaca que Rio Pre-
to caminha a passos largos para 
se tornar referência nacional 
frente à causa animal e um dos 
trabalhos realizados de grande 
destaque compete à castração 
animal oferecida pela Diretoria 
do Bem-Estar Animal (Dibea).

“Atualmente, é proporciona-
do ao munícipe de Rio Preto a 
castração gratuita, meio pelo 
qual se realiza uma política 

pública a médio e longo prazo 
para diminuição do número de 
animais abandonados pela ci-
dade, mas a efetividade desse 
resultado depende também da 
boa vontade das pessoas em se 
prestarem a realizar essa opera-
ção”, explica Cláudia.

De acordo com as informa-
ções da indicação, o grande 
número de pessoas em situação 
de rua na companhia de um 
animal nas vielas de Rio Preto 
preocupa e a castração desses 
animais é de extrema impor-
tância para o efeito que se 
busca alcançar.

“Cada secretaria pos-
sui um diálogo diferente 
com a população de 
nosso municí-

pio, existindo, portanto, facilida-
des específicas inerentes a cada 
órgão, por isso, a importância 
do diálogo entre as secretarias”, 
finaliza a 
v e r e a -
dora.

Andressa ZAFALON 
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Filho agride mãe de 69 anos 
com socos e chutes e é preso

Um homem de 34 anos 
foi preso na noite da última 
terça-feira (3) após ter agre-
dido sua mãe de 69 anos com 
um soco e um chute durante 
uma discussão às 20h40 na 
casa dos envolvidos no bairro 
Boa Vista.

Policiais militares foram 
acionados para comparecer 
ao hospital Bezerra de Mene-
zes e foram informados pela 
enfermeira chefe de que a 
idosa chegou com uma lesão 

e sangramento na região dos 
olhos dizendo que foi agredida 
por seu filho, o que foi confir-
mado pela vítima.

A idosa informou que teve 
uma discussão com seu filho 
porque ele estava falando 
muito alto na frente da casa 
dos dois, e pelo fato de que 
o agressor não gostou do 
comentário a agrediu com um 
soco e assim que ela caiu no 
chão a chutou.

Os policiais se dirigiram 
para o local da agressão e en-
contraram o agressor sentado 
em frente ao imóvel. Ele foi 

Da REDAÇÃO 
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Acusado foi preso, mesmo após mãe dizer que não queria 
representar contra ele; caso será investigado pelo 2º DP

detido e levado para a Central 
de Flagrantes.

Em seu depoimento a idosa 
mudou sua versão do ocorrido 
afirmando que após o desen-
tendimento ela caiu sozinha e 
que seu filho não a agrediu. Por 
fim acrescentou que o homem 
possui problemas psicológicos 
e que já foi hospitalizado no 
Bezerra de Menezes.

Mesmo assim o  agressor 
foi preso e o caso registrado 
como violência doméstica e 
lesão corporal foi encaminhado 
para o 2º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

APRIMORAMENTO VIOLÊNCIA

Um homem de 38 anos foi 
preso na noite desta terça-fei-
ra (3) após ter agredido sua 
companheira de 41 anos com 
uma cabeçada por volta das 
23h40. O ataque ocorreu na 
residência do casal, no bairro 
Nova Esperança.

Policiais militares foram 
acionados por uma equipe 
do SAMU para prestar apoio 
e ao chegarem em contato 
com a vítima foram informa-
dos de que o casal teve um 
desentendimento por causa 
de uma mensagem que o 
homem recebeu no celular, 
sendo que no momento em 
que a mulher tentou pegar o 
aparelho o agressor a golpeou 
com uma cabeçada. A vítima 
apresentou uma lesão em 
sua boca.

Ela ainda acrescentou que 
seu companheiro pegou uma 
faca para tentar atacá-la, 
mas foi desarmado. Em sua 
defesa o homem confessou 
ter agredido sua companheira 
com a cabeçada, mas que ela 
também tentou agredi-lo.

Ainda segundo o B.O, o 
agressor tentou fugir pulando 
alguns muros de residência 
no intuito de não ser preso 
e acabou lesionando seu 
tornozelo direito, sendo esta 
a razão para que ele fosse 
levado ao UPA Norte antes 
da prisão.

O caso foi registrado como 
lesão corporal e posterior-
mente foi encaminhado para 
o 4º Distrito Policial.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Briga de casal 
termina com mulher 

agredida com 
cabeçada na boca

Da REDAÇÃO

ANA PAULA FIM EUGENIO, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
46 anos de idade. Era viúva e deixou seu 
fi lho Felipe Henrique. Foi sepultada no dia 
04/08/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

GOLPE DO 
CARTÃO

Um aposentado de 71 
anos e seu genro procuraram 
a Central de Flagrantes na 
tarde da última terça-feira (3) 
para informar que transações 
desconhecidas foram realiza-
das na conta do idoso no dia 
6 de julho deste ano.

Para os policiais a vítima 
informou que foi realizado 
em sua conta um emprés-
timo pessoal no valor de 
R$2.185,50 que ele não 
autorizou, sendo que no mes-
mo dia ainda foram sacados 
três valores de dinheiro que 
totalizaram um prejuízo de 
R$2.150 que ele não reali-
zou. Ele acrescentou que é 
analfabeto e não emprestou 
ou perdeu seu cartão.

A vítima e seu genro pro-
curaram a agência bancária, 
para o cancelamento do em-
préstimo, e foram orientados 
que seria necessário o regis-
tro de um boletim de ocor-
rência para que o caso fosse 
analisado. Assim na central o 
ocorrido foi registrado como 
furto e encaminhado para o 
4º Distrito Policial.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Aposentado tem 
conta bancária 

invadida e 
perde R$ 2 mil

Da REDAÇÃO

Agentes da GCM fazem curso tático e são aprovados

Anderson Cavassana, Gus-
tavo Bissolli, Samuel Nunes e 
Timóteo Santos são os quatro 
guardas municipais de Rio Preto 
que fazem parte de um rol de 
35 agentes aprovados em um 
Curso de Patrulhamento Tático 
Motorizado (PATAMO), onde 51 
GCMs, de seis estados do Brasil, 
participaram na cidade de Embu 
das Artes SP durante 17 dias.

Os participantes submete-
ram-se a provas de resistência 
física, emocional e técnicas. 
Foram treinados em progressão 
em favelas, imobilização tática 
com aglomeração, manuseio de 
armas de fogo e tiro, combate 
em ambientes fechados, contro-
le de distúrbios civis, abordagem 

entre outras 26 atividades entre 
teóricas e práticas.

“Houve dias que tínhamos 
de 2 a 4 horas de sono, éramos 
submetidos à exaustão e ainda 
pegamos a maior frente fria dos 
últimos anos, zero grau, mas foi 
gratificante, o espírito de união, 
coragem e força nos fortalecia 
e aquecia. Hoje me sinto mais 
preparado para as adversidades 
da profissão”, comentou o guar-
da Samuel Nunes

O curso foi realizado entre 
o dia 15 ao dia 31 de julho, no 
Centro de Formação e Ensino 
Continuado da Guarda Civil de 
Embu das Artes e ao final, os 
vencedores ganharam o cer-
tificado e congratulações da 
Assembleia Legislativa do Estado 
de São Paulo.

Andressa ZAFALON 
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UM PRESO

Briga em quarto de pensão 
termina em facadas

Um homem de 38 anos foi 
hospitalizado na madrugada 
desta quarta-feira (4) após ser 
golpeado a facadas em sua 
perna direita por um homem 
de 33 anos numa pensão, lo-
calizada no centro de Rio Preto, 
onde os envolvidos dividem o 
quarto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência uma equipe 
da Guarda Civil Municipal foi 
acionada. A vítima informou 
que mais cedo ele e o agres-
sor estavam ingerindo bebidas 
alcoólicas e acabaram ficando 
alterados, porém foi agredido 
sem motivo.

Já em sua defesa o acusa-

do informou que ouviu a vítima 
o ameaçando de morte e por 
isso o agrediu com uma faca 
artesanal.

O ferido foi levado para 
o UPA Tangará, enquanto o 
acusado foi levado para a 
Central de Flagrantes onde foi 
arbitrada uma fiança no valor 
de R$1.100 que não foi paga 
e por isso ele foi preso.

O caso registrado como 
lesão corporal foi encaminha-
do para o 1º Distrito Policial e 
a faca utilizada na agressão 
foi apreendida. A reportagem 
entrou em contato com a UPA 
para saber o estado de saúde 
da vítima e aguarda retorno. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Suposto roubo de moto termina 
com traficantes presos

Após receber denúncia de 
roubo de moto na madrugada 
desta quarta-feira (4) a Guarda 
Civil Municipal prendeu dois 
homens vendendo pedras de 
crack e outros dois homens que 
furtaram uma loja de roupas.

O caso se iniciou às 3h da 
quarta-feira quando um homem 
acionou a GCM dizendo que usu-
ários de drogas teriam roubado 
a moto dele no Pontilhão João 
Mesquita, e por esta razão então 
todos os guardas que estavam 
em patrulhamento foram infor-
mados sobre o ocorrido sendo 
que uma das equipes dirigiu até 
o pontilhão para realizar uma 
ronda junto com a vítima.

No endereço eles abordaram 
cinco homens, sendo que três 
deles foram liberados enquanto 
com o primeiro suspeito foi en-
contrado dentro de um maço de 
cigarros 26 porções de crack e 
com o segundo suspeito foram 
encontrados R$ 665 e dois 
celulares, sendo que um dos 
aparelhos ele disse ser dele e 
da namorada e não informou a 
propriedade do segundo.

Pelo fato de que não en-
contraram entorpecentes com 
o segundo envolvido ele foi 
questionado sobre onde ele 
teria guardado, momento em 
que disse ter vendido tudo e que 
o dinheiro apreendido com ele 
era lucro das vendas. Porém ao 
ser informado que seria neces-
sária a ajuda do canil o homem 

acabou indicando um muro a 
15 metros à frente, onde os 
GCMs encontraram 29 porções 
de crack e duas pedras maiores 
da mesma droga.

Em seguida os guardas in-
formaram a vítima sobre os dois 
suspeitos e seu celular, sendo 
esta a razão para que o homem 
confessasse que penhorou o 
aparelho em troca de pedra de 
crack.

Enquanto isso às 4h uma 
segunda equipe da GCM abor-
dou na Rua Alfredo Braga dois 
homens que estavam com uma 
moto semelhante com a que foi 
roubada com a placa alterada 
com fita. Com o condutor da 
moto os guardas apreenderam 
R$35 e duas pedras de crack 
que estavam escondidas no 
tênis dele; e com o garupa, que 
estava segurando uma caixa 
térmica com roupas novas e 
9 relógios, a GCM encontrou 
R$20.

Para o condutor os policiais 
questionaram sobre a alteração 
na placa, sendo que primeiro 
ele disse ter pego o veículo em-
prestado com o seu primo e só 
depois disse que a moto foi pe-

Da REDAÇÃO

FUGIU SEM PRESTAR SOCORRO
Carro avança pare, bate em moto e mulher fica ferida

Uma jovem de 24 anos foi 
hospitalizada na noite desta 
terça-feira (3) após ter se 
lesionado em um acidente 
de trânsito na Avenida Phila-
delpho Manoel Gouveia Neto 
às 22h20, onde o motorista 
envolvido fugiu sem prestar 
socorro.

Segundo as informações 
fornecidas, policiais militares 

foram acionados para atender 
uma ocorrência de acidente de 
trânsito com vítima, sendo que 
ao chegarem a jovem estava 
sendo socorrida por uma Uni-
dade de Resgate que a levou 
para o UPA Tangará com fratura 
exposta na perna direita.

Os policiais conversaram 
com o marido da vítima que 
disse ter sido informado por 
populares de que sua esposa 
estava transitando com sua 

moto pela a avenida sentido 
centro bairro quando no cru-
zamento com a Rua São Paulo 
um homem que dirigia um 
carro modelo FOX não respei-
tou o sinal de pare e acabou 
provocando o acidente.

O condutor do carro parou 
para ver o ocorrido, porém ao 
ser questionado sobre sua 
ação ele decidiu ir embora sem 
prestar socorro. Para os poli-
ciais o marido ainda informou 

que populares anotaram e fo-
tografam a placa do automóvel 
que foram entregues a ele.

Na Central de Flagrantes 
onde o caso registrado como 
lesão corporal em direção de 
veículo, omissão de socorro e 
fuga de local de acidente foi 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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nhorada em troca de R$50 em 
crack no pontilhão. Ele também 
foi questionado sobre as roupas 
na caixa, que foi confessado que 
eram frutos de furto de uma loja.

Em seguida o garupa infor-
mou que estava hospedado em 
uma pensão próximo ao local 
de abordagem e em seu quarto 
tinham mais itens que ele furtou 
sozinho e drogas. No endereço 
os guardas apreenderam uma 
pedra de crack, R$20, cinco bol-
sas femininas, trinta perfumes, 
calçados, óculos de sol, cintos 
e um celular.

Em seguida os dois sus-
peitos foram levados de volta 
para o pontilhão onde estavam 
os outros dois abordados e a 
vítima que informou que a moto 
também foi penhorada em troca 
de drogas e assim que acabou 
o entorpecente ele foi pedir 
seus pertences que não foram 
devolvidos e por isso ele chamou 
a GCM.

Os cinco homens foram leva-
dos para a Central de Flagrantes 
e presos por tráfico de drogas e 
associação para o tráfico e furto 
qualificado. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

Divulgação
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Neste mês de agosto, todas as energias estão concentradas 
no cuidado à saúde vascular. Em decorrência do aumento dos 
problemas circulatórios em nossa população, a Sociedade 
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular instituiu o “Agosto 
Azul e Vermelho”, mês de conscientização e prevenção das 
doenças que acometem as veias e as artérias do corpo humano.

As doenças vasculares representam uma das principais 
causas de internação hospitalar e, nos quadros avançados, ge-
ralmente exigem tratamento cirúrgico para o restabelecimento 
do fluxo sanguíneo.

Doenças como má circulação, trombose venosa profunda, 
embolia pulmonar, varizes, insuficiência venosa, erisipela, 
celulite, edema de membros inferiores, úlceras de difícil ci-
catrização, pé diabético, aneurismas de aorta, obstrução das 
artérias carótidas e dores nas pernas podem ser prevenidas e 
tratadas desde que o diagnóstico seja efetuado precocemen-
te. Com esse intuito, é essencial o acompanhamento com o 
médico vascular.

O check-up vascular, ainda pouco procurado pelos pacien-
tes durante a avaliação médica de rotina, constitui a melhor 
forma de avaliar o sistema circulatório. Exames específicos, 
que oferecem análise pormenorizada das artérias e das veias 
do nosso corpo, realizados no próprio consultório do médico 
vascular, não exigindo internação hospitalar, uso de contrastes 
nefrotóxicos ou emissão de radiações constituem algumas 
vantagens do check-up vascular.

O caráter silencioso do acometimento circulatório repre-
senta a maior preocupação médica quando nos referimos às 
doenças vasculares, visto que na maior parte das vezes, as 
doenças circulatórias não manifestam sintomas que permitam 
seu diagnóstico e tratamento precoce. 

Com o intuito de alertar nossa população a respeito das 
principais doenças vasculares, destaco a seguir alguns sintomas 
que podem sugerir problemas circulatórios.

1. Dores e cansaço nas pernas: Sintomas como estes 
são comuns em pessoas que trabalham muito tempo sentados 
ou ficam em pé durante o atendimento ao público. Geralmente 
estão associados a presença de varizes e melhoram quando as 
pernas são elevadas. A insuficiência da veia safena representa 
uma importante causa de dores e cansaço nas pernas, com 
risco de evolução para úlceras venosas, dermatites ou trom-
bose.

2. Dores nas pernas durante a caminhada: Quem 
sente dores nas pernas durante a atividade física, seja ela 
caminhada ou corrida, é um forte candidato à problemas cir-
culatórios. Conhecida como claudicação intermitente, a dor na 
perna durante a caminhada reflete a presença de obstrução 
arterial. A avaliação médica deve ser imediata, pelo risco de 
complicações isquêmicas em decorrência da má circulação.

3.  Dores nas pernas acompanhada de inchaço: A 
associação entre dores nas pernas e inchaço constitui a carac-
terística marcante da trombose venosa profunda, uma doença 
grave que pode evoluir para embolia pulmonar. A trombose 
venosa geralmente está associada a fatores de risco, tais 
como, viagens prolongadas, procedimentos cirúrgicos, gravidez 
e puerpério, uso de anticoncepcionais e predisposição familiar.

4. “Vasinhos”: A presença dos “vasinhos” constitui um 
importante incômodo estético, em especial no público feminino. 
Geralmente é acompanhado por veias varicosas insuficientes, 
que precisam ser tratadas. Atualmente, opções terapêuticas 
minimamente invasivas oferecem aos pacientes a oportunidade 
de realizar seu tratamento no próprio consultório do médico 
vascular.

5. Feridas de difícil cicatrização: Na maior parte das 
vezes localizadas nas pernas e nos pés, as feridas que não 
cicatrizam ou que demoram para fechar sugerem fortemente 
a presença de má circulação. Os diabéticos constituem uma 
população de risco para o desenvolvimento de feridas nas 
pernas. Os processos infecciosos representam a maior preo-
cupação associada às feridas, com risco de perda do membro 
acometido.

6. Veias dilatadas: A presença de veias dilatadas, 
tortuosas e insuficientes, além de prejudicar esteticamente, 
constitui uma importante causa de dores nas pernas e inchaço. 
Histórico familiar, sobrepeso, variações hormonais e gravidez 
representam importantes fatores de risco para o surgimento 
de varizes nos membros inferiores.

Na presença destes sintomas, procure seu Médico Vascular. 
Faça seu check-up e cuide da sua saúde vascular. Para maiores 
informações, acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.

  
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pesquisa 

em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, especialista nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular e co-
ordenador do curso de Medicina da União das Faculdades 
dos Grandes Lagos (Unilago)

Seis sintomas que 
sugerem problemas 

circulatórios
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Mais da metade das cidades da região 
não registra mortes há uma semana

O Governo de São Paulo 
anunciou que o estado identi-
ficou 346 municípios sem re-
gistros de mortes por Covid-19 
na última semana, indicando 
que mais de 53% das cidades 
paulistas não tiveram vítimas da 
doença desde 28 de julho.

Dentre as 102 cidades que 
fazem parte da DRS de São José 
do Rio Preto, 63 delas estão 
na lista de municípios que não 
tiveram óbitos. Entre elas estão 
Bálsamo, Ipiguá, Jaci, José Bo-
nifácio, Mirassolândia, Monte 
Aprazível, Ubarana, Uchoa, 
entre outras.

“É uma informação alen-
tadora. Este último balanço é 
superior ao registrado entre 14 
a 21 de julho, quando 288 mu-
nicípios não tiveram registros de 
óbitos por Covid-19”, afirmou o 
governador João Doria. Também 
na última semana, 31 municí-
pios não tiveram novos casos 
confirmados.

A constatação foi feita a partir 
de análise dos dados dos dias 28 
de julho a 4 de agosto, que estão 
disponíveis para consulta pública 
no boletim oficial do Governo 
do Estado e foram registrados 
pelas 645 cidades paulistas no 
Sivep, sistema oficial do Minis-
tério da Saúde. Os balanços são 
superiores aos identificados em 
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comparação similar realizada no 
intervalo de 14 a 21 de julho, 
que apontava 288 municípios 
sem novos óbitos naquela se-
mana, e 18 cidades sem casos.

São Paulo já vacinou mais de 
80,6% de sua população adulta 
com pelo menos uma dose de 
vacina contra COVID-19. O Vaci-
nômetro já superou um total de 

38,1 milhões de doses aplicadas 
desde o início da campanha, so-
mando 27,3 milhões de primeira 
dose, 9,7 milhões de segunda 
e 1 milhão de dose única. Mais 
de 23,3% da população geral 
de São Paulo já completou seu 
esquema vacinal, garantindo 
proteção completa contra a 
Covid-19.

Mais da 
metade 

das cida-
des da 
região 

não re-
gistra 

mortes 
há uma 
semana

VACINAÇÃO Hoje apenas segunda dose 
será aplicada em Rio Preto 

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informou que nesta quin-
ta-feira (5) a vacinação contra 
a Covid-19 continuará apenas 
para aplicação da segunda 
dose das vacinas AstraZeneca e 
Coronavac.

Quem estiver na data de 
agendamento ou em atraso para 
segunda dose pode procurar 
uma unidade de saúde das 8h 
às 14h. Os endereços das salas 
de vacina estão disponíveis em: 
www.riopreto.sp.gov.br/mapava-
cinas. A Swift ficará temporaria-
mente fechada até a inclusão de 

um novo grupo.
Segundo a Saúde, o municí-

pio aguarda a chegada de nova 
remessa para continuar a aplica-
ção de primeira dose no público 
de 25 anos ou mais e para iniciar 
nova faixa etária.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
441.697 doses, sendo 307.001 
na primeira etapa e 123.145 na 
segunda. Além disso, 11.551 
pessoas foram imunizadas com 
dose única. A cidade ultrapassou 
Santos na lista de cidades que 
mais aplicaram doses no Estado 
e agora ocupa a 9ª posição em 
São Paulo.

Vinicius LIMA 
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VACINAS
Doria acusa governo federal de enviar doses a menos para São Paulo

O Governador João Doria 
fez nesta quarta-feira (4) 
uma cobrança pública ao 
Ministério da Saúde sobre o 
corte intempestivo de 50% do 
último lote proporcional à po-
pulação de vacinas da Pfizer 
a que São Paulo tem direito. 
O Estado encaminhou ofício 
a Brasília pedindo que mais 
228 mil doses do imunizante 
sejam entregues em prazo de 
até 24 horas.

“O Governo de São Paulo 
recebeu ontem 228 mil doses 
a menos do previsto da vacina 
da Pfizer. Aquilo que deveria 

ter sido entregue ao estado 
não foi. A última remessa de 
vacinas da Pfizer foi reduzi-
da à metade sem nenhuma 
justificativa. A decisão que, 
como Governador, qualifico 
como arbitrária, representa a 
quebra do pacto federativo. O 
Governo Federal decidiu punir 
quem fez o certo e foi eficiente 
na vacinação”, afirmou Doria.

Com população aproxi-
mada de 46,3 milhões de 
pessoas segundo estimativa 
de 2020 do IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística), São Paulo tem direito 
a 22% das vacinas distribuídas 
pelo Ministério da Saúde pelo 

PNI (Plano Nacional de Imu-
nizações).

Pelas normas do SUS (Sis-
tema Único de Saúde), cada 
estado tem direito a lotes 
proporcionais à população 
local, independentemente de 
público-alvo da vacinação ou 
tipo de imunizante disponível.

O ofício do Governo de São 
Paulo foi remetido diretamente 
ao Ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga. No documento, o 
Estado informa que a pauta 
do Governo Federal reservou 
apenas 10% do total da nova 
entrega nacional de imunizan-
tes da Pfizer para São Paulo.

“O PNI é seguido de uma 

forma ética e planejada pelo 
Governo de São Paulo. Com 
essa organização, o Estado de 
São Paulo não poderia ter sido 
surpreendido por uma medida 
tão descabida”, disse o Se-
cretário de Estado da Saúde, 
Jean Gorinchteyn. “É muito 
preocupante o que ocorreu. 
O planejamento da imuniza-
ção depende da manutenção 
dos critérios que estão sendo 
utilizados e precisamos que o 
recebimento de vacinas seja 
mantido”, acrescentou João 
Gabbardo, Coordenador-Exe-
cutivo do Centro de Contin-
gência do coronavírus em São 
Paulo.

Da REDAÇÃO 

PANDEMIA
Saúde divulga 

relatório com mais 85 
casos positivos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta quar-
ta-feira (4) mais 85 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
57 diagnosticados por exame 
PCR, sete por TR sorológico e 
21 TR antígeno. No total são 
93.668 casos, com uma média 
móvel de 104 casos leves e 10 
casos graves por dia.

Também foram registrados 
mais seis óbitos, sendo um 
notificado na segunda-feira (2) 
e cinco na terça-feira (5). Des-
de o início da pandemia foram 
confirmadas 2.679 mortes por 
Covid-19, com uma taxa de le-
talidade de 2,8%. Considerando 
apenas os casos de 2021 são e 
58.905 casos e 1.757 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 119 

pessoas foram consideradas 
recuperadas da doença, to-
talizando 84.717 curados, o 
equivalente a 90,4% dos ca-
sos. A cidade soma 310.586 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 278.395 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.144 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 546 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 288 na 
UTI e 258 na enfermaria, sendo 
que 253 são residentes de Rio 
Preto e 293 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 387 internações, com 235 
na UTI e 152 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 67,2%.

Vinicius LIMA 

Divulgação
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Time de Vôlei feminino de Rio Preto 
vai disputar Superliga C pela 1ª vez

O time de vôlei femi-
nino de Rio Preto, 
comandado pelo 
técnico Adenílson 

Ambrózio, vai disputar neste 
ano o campeonato nacional 
Superliga C. Rio Preto vai 
debutar na Superliga com o 
objetivo de conseguir subir 
para a Série B de 2022.

As jogadoras se apresen-
tam na próxima segunda-feira 
(9) e iniciam os treinamentos 
no ginásio Antonio Carlos 
Montanhês. A Superliga deve 
ser realizada no mês de ou-
tubro, ainda sem cidade sede 
definida pela CBV. No ano 
passado a competição foi 
realizada em Contagem/MG.

Ambrózio conta que o time 
rio-pretense se prepara para 
a disputa neste ano dos Jogos 
Regionais, Jogos Abertos e a 
Superliga C. “Tive uma reu-

nião na Secretaria de Esportes 
e o secretário Fábio Marcon-
des gostou bastante da ideia 
da Superliga. É um evento 
nacional que abre portas para 
nós. Estamos atrás dos apoios 
para complementar os patro-
cínios”, afirmou o treinador.

Até o momento o time 
de Rio Preto conta com 14 
atletas, a maioria está no 
elenco desde 2017. “Vamos 
ter que repor uma posição, 
que é a segunda levantadora. 
Estamos conversando com 
algumas atletas”, comentou 
o treinador. Rio Preto foi cam-
peão dos Jogos Abertos de 
2019 e várias vezes campeão 
dos Regionais.

“O objetivo para este ano é 
treinar forte para Superliga C 
para fazer o melhor possível. 
Vamos disputar também os 
Jogos Regionais e Abertos, 
caso sejam mesmo realizados 
neste ano. E para 2022 voltar 
a jogar o Campeonato Paulista 

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br
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Time de Vôlei feminino de Rio Preto vai disputar Superliga C pela 1ª vez

e a Superliga novamente”, 
afirmou Ambrózio que conta 
com o apoio da Secretaria 
Municipal de Esportes de Rio 
Preto e patrocínios do Merca-
dão dos Óculos, Bebidas Poty, 
Unirp, Cozimax, Academia 
ProForce Fit e Physicus.

O treinador rio-pretense 
está animado com o segundo 
semestre deste ano. “Esta-
mos bem motivados. Está é a 
primeira vez que vamos jogar 
a Superliga. O nível técnico é 
bem alto, nossa equipe estará 
preparada e com atletas ex-
perientes, capazes de jogar a 
competição. Porém por ser um 
ano atípico, todas as equipes 
ficaram muito tempo paradas 
e praticamente não jogaram 
neste período, então imagi-
no uma competição aberta 
e como é um torneio de tiro 
curto, temos que chegar bem 
para dar o nosso melhor e 
assim chegar o mais longe 
possível”, comentou.

FUTEBOL SUB-20
América e times 

da região estreiam 
hoje no Paulista

O Campeonato Paulis-
ta Sub-20 tem iní-
cio nesta semana e 

quatro equipes da região de 
São José do Rio Preto estão 
na disputa: América, Mirassol, 
Olímpia e Tanabi, todos no 
mesmo grupo. Todas entram 
em campo já nesta quinta-feira 
(5). Todos os jogos terão trans-
missão da plataforma Eleven 
na internet.

No estádio Maria Tereza 
Breda, o Olímpia recebe o 
Tanabi em clássico regional. 
O Galo Azul será comandado 
pelo treinador Ednei Fernan-
des e busca montar uma base 
para disputa da Série A3 do 
Paulistão em 2022. Já o Índio 
da Noroeste abriu mão de 
disputar a Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista (Bezinha) 
para disputar o Sub-20.

O treinador do Tanabi na 
competição será Welington 
Oliveira, que como jogador 
chegou a atuar pelo Málaga 
no futebol espanhol, além de 
clubes da região como o pró-
prio Olímpia. “Da minha parte, 
estou tentando por em prática 
tudo aquilo que eu vi e vivi, já, 
por outro lado estou aprenden-
do todos os dias com os meus 
colaboradores e com os meus 
jogadores”, declarou o técnico.

O Mirassol estreia contra o 
Fernandópolis, sob o comando 
do técnico Mateus Naneti. O 

América também inicia disputa 
jogando fora de casa, enfren-
tando o Monte Azul.

O Paulistão Sub-20 conta 
com 54 times divididos em 
nove grupos regionalizados 
com seis times cada. Na pri-
meira fase, jogam dentro dos 
respectivos grupos em turno 
e returno, avançando para a 
segunda fase os três mais bem 
classificados de cada grupo, 
além dos cinco melhores quar-
tos colocados no geral.

Na segunda fase, os 32 
times serão divididos em oito 
grupos com quatro equipes 
cada, avançando os dois me-
lhores de cada grupo para as 
oitavas de final.

A partir da terceira fase, 
os confrontos se darão em 
sistema de mata-mata, com 
o time de melhor campanha 
enfrentando o 16º e assim 
sucessivamente. Em caso de 
empate no placar agregado, 
a decisão da vaga se dará em 
disputas de pênaltis. A grande 
decisão acontecerá no dia 22 
de dezembro.

Jogos
05/08 – Fernandópolis x 

Mirassol – 15h – Estádio Clau-
dio Rodante (Fernandópolis)

05/08 – Olímpia x Tanabi 
– 15h – Estádio Maria Tereza 
Breda (Olímpia)

05/08 – Monte Azul x Amé-
rica – 15h – Estádio Otacília 
Patrício Arroyo (Monte Azul)

Vinicius LIMA 
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- técnico do Tanabi 

OLÍMPIADAS

Vôlei feminino avança às semifninais 
após bater meninas do Comitê Russo

Invicta, a seleção brasileira 
de vôlei feminino venceu nesta 
quarta-feira (4) o Comitê Olím-
pico Russo (ROC, na sigla em 
inglês) por 3 sets a 1 e avançou 
às semifinais da Olimpíada de 
Tóquio. A partida teve parciais 
de 23/25, 25/21, 25/19 e 
25/22. O confronto aconteceu 
na Arena de Ariake, na capital 
Tóquio.

Na próxima fase, a seleção 
brasileira vai duelar com a Co-
reia do Sul, que foi derrotada 
para o Brasil na fase de grupos 
por 3 sets a 0. O confronto será 
realizado na sexta-feira (horário 
de Brasília), ainda sem horário 
definido.

Na primeira fase, as brasi-
leiras terminaram na liderança 
do Grupo A. Além das coreanas, 
compunham a chave a Repúbli-
ca Dominicana, Japão, Sérvia 
e Quênia. Nestes confrontos, 
foram apenas três sets perdidos, 
dois para as dominicanas e um 

para as sérvias.

O jogo - No primeiro set, 
o Comitê Olímpico Russo ficou á 
frente no placar durante todo o 
tempo. Logo no início, ele abriu 
4 a 0 no placar. Em seguida, as 
brasileiras conseguiram reduzir 
a diferença para um ponto, en-

As comandadas pelo técnico 
José Roberto Guimarães precisa-
vam reagir, e conseguiram dimi-
nuir a distância para um ponto 
(9 a 8). Mas as russas estavam 
alertas no confronto e fizeram 
14 a 8. A partir daí começou 
a reação brasileira, com virada 
em 18 a 17. Posteriormente, o 
Brasil fechou a segunda parcial 
por 25 a 21.

Na terceira etapa, o con-
fronto permaneceu equilibrado 
até o Brasil abrir três pontos de 
vantagem (7 a 4). Na sequên-
cia, as brasileiras emplacaram 
diferença de cinco pontos (12 a 
7). Posteriormente, embora as 
russas tenham lutado pela vira-
da, sofreram derrota de 25 a 19.

O quarto e último set come-
çou parecido com o terceiro, com 
o placar acirrado até o Brasil fazer 
7 a 4. Na sequência, as russas 
viraram o jogo para 17 a 15. O vi-
ra-vira brasileiro começou quando 
o time de Zé Roberto fez 20 a 19. 
Na reta final, as brasileiras saíram 
vitoriosas por 25 a 22.

Agência BRASIL

tretanto as russas venceram a 
parcial por 25 a 23.

O segundo set iniciou mais 
equilibrado. A primeira vez que 
o Brasil passou à frente no mar-
cador foi quando estava 3 a 2. 
Em seguida, as adversárias das 
brasileiras cresceram na partida, 
fazendo 8 a 4.

Divulgação 

Dupla da Regata entra para seleto time de bicampeãs olímpicas

Na madrugada desta ter-
ça-feira (3), a dupla Martine 
Grael e Kahena Kunze faturou 
o bicampeonato olímpico na 
classe 49er FX ao ficar na ter-
ceira posição na regata da me-
dalha, realizada na Marina de 
Enoshima. A medalha dourada 
das atletas está no grupo das 
quatro que o Time Brasil ganhou 
até o momento na Olimpíada de 
Tóquio (Japão).

Além disso, a conquista 

colocou as velejadoras na seleta 
relação de oito mulheres brasi-
leiras bicampeãs olímpicas. Além 
de Martine e Kahena, figuram na 
lista as jogadores de vôlei Fabi 
Alvim, Fabiana Claudino, Jaque-
line Carvalho, Paula Pequeno, 
Sheilla Castro e Thaisa, campeãs 
nos Jogos de 2018 (Pequim) e 
de 2012 (Londres).

“Vai caindo a ficha aos pou-
cos do que você atingiu. É difícil 
ter a noção exata agora. É mérito 
nosso, de toda dedicação que 
tivemos nesses cinco anos traba-

lhando no barco. Sabíamos tam-
bém que a parte psicológica seria 
fundamental. Foi um conjunto de 
fatores que nos levou até esse 
posto”, comentou Kahena Kunze 
em entrevista coletiva organizada 
pelo Comitê Olímpico do Brasil 
(COB) na noite desta terça-feira.

Apesar de a conquista ter 
sido histórica, e com um impacto 
que extrapolou a vela, foi apenas 
mais um capítulo glorioso na 
parceria iniciada em 2013. Há 
aproximadamente oito anos, as 
duas começaram a velejar juntas 

apostando na classe 49er FX, 
que seria estreante no programa 
olímpico nos Jogos de 2016 (Rio 
de Janeiro). A partir daí Martine 
e Kahena faturaram, apenas em 
campeonatos mundiais, o título 
em 2014, e quatro medalhas 
de prata (2013, 2015, 2017 e 
2019). Além disso, apenas na 
temporada de 2019, elas leva-
ram o campeonato europeu, os 
Jogos Pan-Americanos, o even-
to-teste dos Jogos Olímpicos, 
a Copa do Mundo e o torneio 
Princesa de Sofia.

Agência BRASIL

Maratona aquática dos 10 km tem brasileira conquistando ouro

A brasileira Ana Marcela 
Cunha conquistou a medalha de 
ouro na prova dos 10 quilôme-
tros (km) da maratona aquática 
da Olimpíada de Tóquio (Japão). 
Ela venceu a prova nesta terça-
-feira (3) na Marina de Odaiba 
com o tempo de 1h59min30s8.

A atleta da Unisanta, de 
Santos, esteve no pelotão da 
frente durante praticamente 
toda a prova. Nos 5,2 km de 
prova, ela cravou a marca de 

1h02min30s5, mais de três 
segundos à frente das persegui-
doras mais próximas. Após cair 
para o quarto lugar, a nadadora 
voltou a assumir a ponta aos 
8,6km para seguir na liderança 
até cruzar o pórtico de chegada.

A medalha de prata ficou 
com holandesa Sharon van Rou-
wendaal (ouro na Olimpíada de 
2016, no Rio de Janeiro), que 
fez o tempo de 1h59min31s7, 
enquanto a australiana Kareena 
Lee ficou com o bronze, com a 
marca de 1h59min32s5.

Na carreira, a baiana de 29 
anos já foi eleita seis vezes a me-
lhor atleta do mundo em marato-
nas aquáticas. Além disso, ela é 
tetracampeã mundial em provas 
de 25 km (2011, 2015, 2017 
e 2019) e campeã pan-ameri-
cana em Lima (2019) na prova 
de 10 km. Nos Jogos de 2008 
(Pequim), ela finalizou na quinta 
posição. Após não se classificar 
para os Jogos de 2012 (Londres), 
Ana Marcela voltou a competir no 
Rio de Janeiro, em 2016, quando 
acabou no 10º lugar.

Agência BRASIL
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DESPACHO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO 
 
Processo nº 010/2021 – Pregão Eletrônico nº 005/2021 
 
OBJETO: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE CONJUNTO 
DE MONTAGEM EDUCACIONAL COM RECURSOS 
TECNOLÓGICOS E CONTEÚDOS DE APRENDIZAGEM 
EM FORMATO DIGITAL PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL – (ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO E ANOS 
FINAIS 6º AO 9º ANO), COM POSSIBILIDADE DE 
INTERAÇÃO DO USUÁRIO E USO DE TECNOLOGIAS DE 
REALIDADE AUMENTADA, ANIMAÇÕES 2D E 3D, JOGOS 
EDUCATIVOS E VÍDEOS. AS ATIVIDADES ORIENTADAS 
DEVERÃO SER COMPATÍVEIS COM A BNCC. RECURSOS 
DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM DISPOSITIVO QUE 
ACOMPANHA O LABORATÓRIO ATRAVÉS DE TABLET 
COM APLICATIVO PRÓPRIO DE RECONHECIMENTO DE 
IMAGEM PARA INTERAÇÃO E ATIVADOS POR QR 
CODES APLICADOS NOS LIVROS E FICHÁRIO DE 
MONTAGEM. TODOS OS ITENS DEVERÃO ESTAR 
ACOMODADOS EM UMA UNIDADE MÓVEL 
APROPRIADA PARA O ARMAZENAMENTO E 
DESLOCAMENTO DA UNIDADE EXPERIMENTAL COM 
OS LIVROS, FICHÁRIOS DE MONTAGENS E KITS DE 
ROBÓTICA”. 
 

            O Consórcio Público Municipal de Inovação e 
Desenvolvimento do Estado de São Paulo - CINDESP, neste ato 
representado pelo seu presidente, José Adalto Borini, no uso de sua 

 

competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos 
pela Lei Federal nº 8.666/93, bem como: 

 
Em razão da necessidade em reavaliar os termos dos 

supracitados instrumentos convocatórios, a bem da supremacia do 
interesse público, se faz necessário promover eventuais alterações de 
cunho técnico; 

Tendo em vista contudo , que a estrutura básica do termo 
referência está  divergindo  relativamente nos quantitativos e alcance 
em relação informações dispostas nas Telas do SIMEC - Sistema 
Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da 
Educação, que disponibiliza telas de planejamento, o acesso a tais 
telas  disponibiliza informações básicas que são carregadas 
automaticamente pelo SIMEC, assim visando um projeto primoroso, 
promoveremos alterações no projeto para harmonizar com o disposto 
no SIMEC.    

 
             Pautado nos critérios oportunidade e conveniência 

conferida à Administração Pública, tomando como base o postulado 
da razoabilidade, REVOGO o Pregão Eletrônico SRP sob o nº 
005/2021, fulcrado no art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.107/2005, no art. 9º da 
Lei nº 10.520/2002, no art. 49, caput, da Lei nº 8.666/1993 
(subsidiariamente), no art. 53 da Lei Federal nº 9.784/1999 
(supletivamente) e na Súmula do STF nº 473. 

             
Cumpra-se e publique-se. 

São José do Rio Preto - SP, 04 de Agosto de 2.021. 

 

 

José Adalto Borini 
Presidente do CINDESP 
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EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 23/08/2021, segunda-feira, às 18:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

0054 0057 0083 0089 0102 0137 0184 0219 0258 0371 

0448 0470 0479 0512 0538 0585 0663 0680 0684 0739 

3688 3753 3790 3796 3876 3999 4078 4142 4163 4247 

 
Os interessados na compra deverão apresentar até o dia 23/08/2021, às 

18:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, nº 2943, centro, por 
escrito, em envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do 
remetente, as suas propostas, que serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de setembro de 2021, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/09/2.021. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 19 de julho de 2021. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 

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. JOÃO PAULO DE MORAIS JÚNIOR e JESSICA 
CRISTINA DA SILVA, sendo ELE fi lho de JOÃO PAULO DE 
MORAIS e de LAIS BATISTA DE MORAIS e ELA fi lha de EU-
NICE DA SILVA;

2. LORIS MILANESE e VILMA PEREIRA DA SILVA, 
sendo ELE fi lho de FIORENZO MILANESE e de MARIA 
PATARONI e ELA fi lha de ALCEBIADES PEREIRA DA SILVA 
e de IRACI CLARA DE JESUS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/08/2021.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO ADM. 23/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: CLAUDETE REIS PEREIRA PETROCELI 
ME
CNPJ sob nº 23.002.732/0001-16
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto acres-
cer quantitativamente 100 mantas de tecidos destinados a 
assistência social, com base no Art. 65, § 1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações, tendo em vista a solicitação 
de aditamento de contrato às fl s.146.
VIGÊNCIA: Este Termo Aditivo entrará em vigor a partir da 
data de sua assinatura, com vigência até 17 de setembro de 
2021.
VALOR GLOBAL: Mediante o acréscimo de mais 100 mantas 
de tecidos, no valor unitário de R$ 30,00 (trinta reais) o valor 
total será de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Monte Aprazível, 03 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
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QUEM QUER REGER A ORQUESTRA PRECISA DAR AS COSTAS À 
PLATÉIA. Sorria, beba muita água e seja feliz!ATÉ O DIA 22 de agosto 

o publico poderá conferir o 
que há de melhor na gas-
tronomia de boteco, com 11 
bares de Rio Preto e Mirassol 
participando da 11ª edição do 
Comida di Buteco.

C O W B O Y S  E  C O W-
GIRLS... preparem sua bota 
e chapéu. O reencontro tem 
data marcada a 52ª Festa 
do Peão da vizinha cidade 
de Bálsamo será de 15 à 18 
de junho de 2022, com uma 
grande de shows de primeira, 
com os portões abertos.

SAVE THE DATE. De 16 
à 21 de agosto acontecerá 
o 23º Congresso Médico do 
Oeste Paulista -  Cardio, En-
dócrino e Nefro, congresso 
100% online. Realização: 
APM – Associação Paulista 
de Medicina e Sociedade de 
Medicina e Cirurgia São José 
do Rio Preto. 

EM CINCO ANOS de pro-
grama, o Tampinha Legal 
atingiu números expressivos 
de coleta de tampas plásticas 
e chegou ao marco de 675 
toneladas do material arreca-
dadas por mãos voluntárias 
espalhadas por todo o Brasil. 
O valor arrecadado chega a 
R$ 1,3 milhão para as entida-
des assistenciais do terceiro 
setor participantes.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Maior Resort do Brasil
Rafael Almeida, sócio fundador da Natos Multi, manda avisar que 
a cidade de Olímpia, inaugura o maior resort do Brasil. Mas não 
só isso. O Solar das Águas abre um novo ciclo de expansão do 
turismo na cidade, pois será o primeiro resort a começar a operar 
dentro do primeiro bairro planejado de resorts do País, o Parque do 
Sol, ao lado do Thermas dos Laranjais. O próximo da lista já tem 
nome e data prevista de lançamento: será o Solar das Brisas Park 
Resort, que deve iniciar as vendas no último trimestre deste ano.

Cardápio variado
Com cardápio variado especializado em frutos do mar, o Coco 
Bambu conta com uma adega para 2 mil garrafas e uma carta 
de vinhos com mais de 150 rótulos de todos os continentes, 
além de sommelier para atender os clientes. O restaurante deve 
gerar cerca de 200 empregos diretos e indiretos.

DiáriodoBob
Virou Circo! Depois de tanta presepada política e virótica, 

durante a pandemia, chegou a hora de deixar tudo de lado 
e levar a molecadinha que ficou presa em casa para tirar o 
atraso e a falta de alegria. Estréia amanhã, no Plaza Avenida 
Shopping o Super STAR CIRCUS. Basta de clausura e cara 
feia, está na hora de sorrir! Ninguém aguenta mais ficar 
em casa. Vamos aproveitar o embalo e anunciar que hoje 
também temos o Circo De SOLER. É que o nosso Secretário 
Municipal de Comunicação, registrado como Mario Novelino, 
comemora mais um ano de vida. Um VIVA pra ele. Bolo, 
nem pensar! O céu é o limite. Não demora muito e quem 
estiver dentro da Catedral de São José, vai poder ver o céu 
azul, do jeito que ele é. Será em setembro a abertura dos 
envelopes que anunciara a empresa que vai reformar nossa 
igreja Matriz, com o compromisso de assepsiar e desenfar-
ruscar os vitrais com suas obras de arte, permitindo revelar 
aos fiéis que o céu é o limite. Sem privilégio. Não sei se os 
vereadores querem comemorar e lembrar de Marco Rilllo, 
mas não esqueçam que hoje é o dia do aniversário dele. Ao 
combativo e sempre lembrado homem público os parabéns 
da coluna. Que fique bem claro! Mulher que viveu relação 
de concubinato de longa duração não tem direito a receber 
pensão por morte do companheiro falecido. Depois não di-
gam que eu não avisei. A decisão tem o aval dos ministros 
do STF, como última instância. FAKE NEWS. Não é verdade 
que a idéia de uma internet impressa tenha sido debatida 
na última reunião ministerial no Planalto. Filho da mãe. Se 
ficou definido que a vereador Cláudia de Giuli é a “mãe” do 
hospital veterinário municipal, agora precisamos então saber 
quem é o pai? Senão a inseminação vai ser artificial e, neste 
caso ninguém precisa ficar sabendo o nome paterno, uma 
vez que, a expressão “Toma que o filho é teu”, só pode ser 
aplicada a quem de fato deu a luz ao objeto. O mínimo da 
máxima. A máxima de ANACARIS, um dos sete sábios da 
Grécia, começa a ser reescrita por aqui: “As leis são como as 
teias de aranha, os pequenos insetos prendem-se nelas e os 
grandes rasgam-nas sem custo”. Ponto e basta!

Aos domingos  
Projeto Ciclo Vida, da Unimed de Rio Preto, que consiste no empréstimo gratuito de bicicletas a 
toda população na represa municipal, aos domingos, das 7h às 12h, está de volta! Projeto que 
precisou ser interrompido devido à pandemia, mas que, agora, está de volta seguindo todos os 
protocolos de segurança. Algumas mudanças foram necessárias. A equipe foi reduzida, agora atuam 
no local apenas duas pessoas. Todas as bicicletas e equipamentos são higienizados e a utilização 
de máscara é obrigatória. Além disso, todos têm a temperatura aferida, acesso a álcool em gel e 
utilizam toucas descartáveis. O projeto é aberto a toda população e não precisa ser beneficiário 
Unimed Rio Preto para participar.

Novos atrativos
Além do início da operação do maior resort multipropriedade do 
Brasil, outro grande destaque deste segundo semestre em Olímpia, 
será a inauguração do Museu de Cera. O atrativo pertence ao 
mesmo grupo de investidores que trouxe há dois anos o Vale dos 
Dinossauros para a cidade. Sucesso total

Desde a última segunda-feira, com reservas esgotadas, o Coco 
Bambu, começou o mês de agosto com uma novidade muito 
aguardada na região. O restaurante Coco Bambu iniciou sua 
operação no Shopping Iguatemi São José do Rio Preto, na 
última sexta-feira, recebendo a imprensa local, e no sábado, 
as Blogueiras. A operação ocupa uma área de mais de 2.300 
metros quadrados no piso superior do centro de compras, com 
um ambiente sofisticado e aconchegante com capacidade para 
600 lugares.

henriforne@gmail.com

Nosso herói
Para mim, Alison dos Santos é o 
maior herói brasileiro em Tóquio: 
um negro nascido no interior 
de SP, marcado para sempre 
aos 10 meses de vida quando 
uma panela de óleo quente caiu 
sobre seu corpinho de bebê, 
e aos 21 anos de idade, livre, 
leve e solto, sai da Olimpíada 
com a medalha de bronze e o 
quarto melhor tempo da história 
dos 400 metros com barreiras, 
francamente, o cara é ouro em 
“resiliência” – para usar a palavra 
preferida dos comentaristas 
esportivos brasileiros quando 
querem destacar a maior virtude 
de nossos atletas no Japão.

Quarta marcha
O governo Bolsonaro passa 
a quarta marcha. Antes do 
tempo. Quer colocar o carro na 
avenida da campanha. Faz um 
acordão com o Centrão, abre 
as comportas da administração, 
e fecha os olhos para as 
prioridades. O impulso fisiológico 
de Bolsonaro em direção ao 
Centrão pode ser um tiro no pé. 
O Centrão é pragmático. Se o 
navio começar a afundar, seus 
participantes serão os primeiros 
a desembarcar.

SPOTlight

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Fique Sabendo...
Com a chegada dos dias mais frios, 
José Eduardo Rissi, diretor da Rissi 
Contabilidade Médica, mobilizou o time 
de seu escritório em uma campanha para 
arrecadar agasalhos e cobertores. A cada 
item arrecadado, ele dobrava a doação. 
Em apenas dois dias, a ação conseguiu 
arrecadar 170 agasalhos e 110 cobertores 
que chegaram em uma boa hora a pessoas 
carentes. A própria equipe fez questão 
de entregar os itens arrecadados aos 
moradores de rua de Rio Preto em um ato 
fraterno de amor ao próximo!

Mais um “Niver”
A empresária Carol Lucato, ao 
lado do marido Alan Ricardo 
Marques, resolveu comemorar 
seus 33 anos bem vividos 
nesta quinta-feira, dia 5 de 
agosto, em cidades praianas, 
nas maravilhas de Maceio e 
Maragoji, curtindo muito sol e 
as ondas do mar, com sua mãe, 
a empresária Regina Lucato, a 
irmã Elaine Lucato, mais uma 
galera de amigos rio-pretenses, 
o engenheiro civil André Attab, 
Tais, Najla, Maria José Oger, 
Grasiela, Vinícius e Antonella 
Teixeira. A galera retorna no 
próximo domingo, dia 8 de 
agosto, Dia dos Pais. Parabéns, 
Carol.  

C/ Luizinho BUENO 

Os noivos, engenheiro, Tomás Perocco Ferreira e a 
médica Maria Flávia Vetorasso Mendes, e o casal de 

arquitetos Braulinho Arroyo Vitagliano Ferraz e Laura 
Silveira Ferraz, após a cerimônia religiosa, em  elegante 

recepção na residência de Elza Vetorasso Mendes, no 
Condominio Flamboyant   

Flávia Lania, 
sempre de bem 

com a vida, 
aniversariante da 

última semana 


