
Semestre registra alta da criminalidade em 
12 dos 23 tipos de ocorrências, segundo SSP

RIO PRETO 

Ocupação de UTIs fica abaixo de 
60% pela 1ª vez desde janeiro
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APOIO
O presidente da 
Associação Pau-
lista de Medicina 

(APM) de Rio 
Preto, Leandro 

Colturato, reuniu-
-se com o prefei-

to de Rio Preto, 
Edinho Araújo 

(MDB), e com o 
deputado esta-
dual Luiz Carlos 
Motta (PL) para 
solicitar o apoio 

de seus partidos 
para derrubar o 
aumento do im-
posto de renda 
a pessoas físi-
cas, empresas 

e investimentos.             
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Ser pai é superar seus obstáculos, 
agradecendo ao universo pela dádiva de 

cuidar de alguém tão especial 
“

”Do pai, Derimar Alcântara para o filho, Felipe

DIA DOS PAIS 

No primeiro semestre deste 
ano os índices de criminalidade 
em Rio Preto tiveram aumento 
em 12 das 23 naturezas de 
ocorrências, segundo relatório 
da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP), em compara-
ção com o mesmo período de 
2020. Sete tipos de crimes 
registraram queda e quatro  se 
mantiveram estáveis. Casos 
de lesão corporal culposa por 
acidente de trânsito lideram o 
crescimento.            Pág.A4

Brasil joga 
final do futebol 

hoje contra 
Espanha

Seleção brasileira de fu-
tebol entra em campo às 
8h30 contra a Espanha em 
busca do inédito bicampe-
onato olímpico. O jogo terá 
a presença do titular Daniel 
Alves, maior campeão do 
futebol mundial que também 
busca o único titulo que falta 
na carreira.           Pág.A6

Federação 
traz treinos de 

karatê para 
Rio Preto

O Centro Regional de 
Eventos em Rio Preto está 
recebendo nesta semana 
vários atletas do karatê 
para um treinamento es-
pecial organizado pela 18ª 
Delegacia Regional da Fe-
deração Paulista de Karatê 
(FPK).        Pág.A6

Secretária detalha volta às 
aulas presenciais em live

A Secretária de Educação 
Fabiana Zanquetta participou, 
na tarde desta sexta-feira (6), da 
live da Prefeitura de Rio Preto. 
Fabiana esclareceu como será 
a retomada gradual das aulas 

presenciais na rede municipal 
de ensino. “As escolas estão se 
adaptando ao tamanho da sala 
para que possamos atender efe-
tivamente o maior número de 
crianças possível”, disse. Pág.A3

Vereadora quer 
presos ajudando 
no acolhimento 

de animais
Pág. A3

Lira diz que vai 
colocar PEC do 
voto impresso 
no plenário

Pág. A3

Briga em 
conveniência 
termina com 

tiros e um preso
Um procurado pela Justiça 

foi capturado por policiais mi-
litares  após causar uma briga 
em loja de conveniência no 
bairro Jardim Yolanda, onde 
seu irmão utilizou uma arma 
de fogo para assustar as pes-
soas e fugir.   Pág.A4

VENDAS
Shoppings 

esperam 
grande 

movimento 
hoje, na 
véspera 

do Dia dos 
Pais; com-

pras de 
última hora 
devem aju-
dar no fa-

turamento. 
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VAMOS FALAR SOBRE 
FAKE NEWS?

Apesar de o termo ser uma 
expressão da língua inglesa, parece 
que todos nós sabemos o que sig-
nifica, o que com ela se quer dizer: 
espalhar, divulgar notícia falsa, não 
verdadeira, principalmente através 
da internet e de plataformas digi-
tais. E, quando se tem certeza ou 
desconfia da não veracidade de 
uma notícia, diz-se: Isso é fake 
news.

Esse termo se tornou mais 
comum a partir das eleições ame-
ricanas de 2016 e se disseminou 
por todos os continentes.

Hoje, com a velocidade e a 
quantidade de informações, aliadas 
à “falta de tempo” para confirmar ou pesquisar a veracidade ou 
não das notícias que se recebe, repassam-se inverdades, de forma 
ingênua, como se reais fossem.

Esse “divulgar notícias falsas” – sabidamente falsas – tem reper-
cussão no mundo jurídico? É possível controlar?

Para responder essas e outras indagações acerca do tema, é 
fato que o número de aparelhos celulares, computadores e outros 
equipamentos com acesso à internet é muito superior ao número de 
brasileiros. Nossos avós, pais, nós, filhos, netos, bisnetos estamos 
conectados, acessando, recebendo e repassando informações atra-
vés de aparelhos conectados à internet, tais como receitas de bolos, 
chás que minimizam a dor, que prometem cura, mas não curam o 
mal de que a pessoa está acometida, apesar de a notícia apontar 
que sim. Muitas vezes, não adianta alertar o usuário de que o chá 
não debela o mal que o acomete, e a vida segue.

Voltando aos questionamentos feitos, à primeira indagação 
destaca-se que existem repercussões no mundo jurídico, tanto na 
esfera civil quanto na penal. Identificada a pessoa (física ou jurídica) 
que divulga notícia falsa, ela poderá ser responsabilizada na esfera 
civil e condenada a ressarcir (indenizar) os danos – material e moral 
– causados ao prejudicado. Na esfera penal, só a pessoa física (na-
tural) é que poderá ser responsabilizada e condenada criminalmente 
pelo ilícito praticado. 

Sabe-se da dificuldade em identificar o disseminador da notícia 
falsa, contudo hoje tem-se conseguido chegar ao ID do aparelho de 
onde se iniciou a divulgação – não é fácil, mas a tecnologia avançada 
tem conseguido essa proeza –. E, identificado o autor do fato, ele 
será levado às barras do Poder Judiciário, para responder pelo ilícito 
penal e civil que lhe é imputado.

Espera-se que a resposta dada pelo Poder Judiciário e a cons-
cientização dos usuários de internet e redes (sociais) de contatos 
referidos acima façam diminuir a divulgação das chamadas fake 
news, e, com isso, de certa forma controlá-la. O aparelhamento 
das nossas polícias, com equipamentos tecnologicamente de ponta, 
auxilia na identificação dos espalhadores de notícias falsas, inibindo 
outros que pensem em divulgar notícias inverídicas.

O cuidado que se tem a tomar é no sentido de não inibir a li-
berdade de expressão, conquistada a duras penas, e não se chegar 
a censurar. Deve-se buscar, no dizer de Amanda Carolina Santos 
Pessoa, “equilibrar o direito à liberdade de expressão para que não 
se legitime a divulgação de notícias falsas”  encontrando meios para 
evitar a sua divulgação, inclusive com punição exemplar do agente 
propagador de fake news. 

A liberdade de expressão está consagrada no inciso IX do artigo 
5º da Constituição Federal, sendo essencial para a promoção da 
cidadania e da dignidade da pessoa humana, e é reafirmada no 
artigo 220 da nossa Carta Maior: “A manifestação do pensamento, 
a criação, a expressão, a informação, sob qualquer forma, processo 
ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto 
nesta Constituição”.

Essa liberdade, conforme o dispositivo citado menciona, pode 
sofrer limitação, porquanto deve ser exercida “observado o disposto 
nesta Constituição”. Com isso, tem-se que os demais princípios 
constitucionais devem ser sopesados, a fim de verificar o valor 
que se deva dar ao princípio, já que não há hierarquia entre eles, 
para preservar o Estado Democrático de Direito, buscar e manter 
a dignidade da pessoa humana. Por isso,  em relação à liberdade 
de expressão e à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 
da honra e da imagem das pessoas, deve-se valorar com maior 
intensidade a segunda. O princípio da liberdade de expressão em 
relação ao falso – fake news – não pode prevalecer sobre princípios 
que promovam a dignidade da pessoa humana e a manutenção do 
Estado Democrático de Direito. 

À segunda pergunta, destacamos que a lei que trata do marco 
civil da internet, apesar de não dispor a respeito das fake news, 
contribui de certa forma para identificar e responsabilizar o usuário 
autor da divulgação de notícias falsas, e, com isso, penalizá-lo, com 
o poder educativo de levar a restringir a ação de marginais, mas os 
provedores de conexão não serão responsabilizados por conteúdo 
postado por terceiro. Os provedores só responderão se não derem 
cumprimento à determinação de ordem emanada pelo Poder Judiciá-
rio ou se praticar ilícito próprio, ou seja, não atender a ordem judicial 
para remover determinado conteúdo e impedir censura por seus atos.

Informação é importante, faz-se necessária que ela seja verda-
deira e, para que isso seja possível, a educação e o debate sobre 
todos os temas devem ser fomentados, evitando-se a divisão das 
pessoas em grupos com posições antagônicas, a fim de que o debate 
seja de ideias e não de promoção da intolerância. A internet é meio 
que devemos usar para melhorar e aproximar pessoas, evitando-se 
a fake news.

Milton José Ferreira de Mello-OABSP 67.699
Advogado na Ferreira de Mello Sociedade Individual de 

Advocacia.

ARTIGO Variantes covid-19
O novo Boletim Observatório 

Covid-19 da Fiocruz indica o sur-
gimento e o crescimento de novas 
variantes do coronavírus, como a 
Delta. De acordo com o estudo, a 
pandemia ainda não acabou e novos 
cenários de transmissão e de risco 
podem surgir.

Queda na produção 
A produção de veículos recuou 

4,2% em julho na comparação com 
o mesmo mês de 2020. A Associa-
ção Nacional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores, foram fabri-
cadas 163,6 mil em julho, enquanto 
no mesmo mês do ano passado 
ficou em 170,7 mil veículos.

Privatização 
A Câmara dos Deputados apro-

vou, nesta quinta-feira (5), o Projeto 
de Lei 521/21 sobre a privatização 
dos Correios. A proposta foi enca-
minhada pelo governo em fevereiro 
e autoriza a exploração de todos 
os serviços fiscais pela iniciativa 
privada.

NOTAS

Shoppings apostam nas 
compras de última hora

Os lojistas dos shoppings 
de Rio Preto estão com boas 
expectativas para as vendas 
que antecede o Dia dos Pais. 
Normalmente, os principais 
dias de movimento para essa 
data comemorativa são sexta-
-feira e hoje, sábado.

Para Juliana Calister, ge-
rente da loja Estivanelli no 
Plaza Avenida Shopping, a 
expectativa é de que as ven-
das cresçam em pelo menos 
35%. Os presentes mais pro-

curados na loja são camisas 
polos e calças.

“O Dia dos Pais é como se 
fosse um segundo Natal para 
a gente. Estamos com des-
contos para peças de roupas 
compradas à vista e também 
vendendo online. Neste ano 
estamos com menos restrições 
do que no ano passado e a 
tendência é que haja um mo-
vimento maior, principalmente 
porque a vacinação deixou a 
população mais tranquila com 
relação a Covid-19”, afirmou.

Quem também está otimis-
ta é o gerente da loja Brooks-

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

DIA DOS PAIS

field de moda masculina no 
Iguatemi, Jorge Luís Cândido 
Pereira, que espera um au-
mento no volume de vendas. 
“A partir desta quinta-feira já 
começa a ficar movimentado, 
mas é na sexta e no sábado 
que nós temos os nossos me-
lhores números. Para o sába-
do, em específico, esperamos 
alcançar até R$ 80 mil em 
vendas, se possível até mais. 
Para isso, nós até reforçamos 
nossa equipe de funcionários”, 
comentou.

Pensando nas vendas de 
Dia dos Pais, o gerente geral 

da loja Ophicina, Dorival Zam, 
contou que houve a antecipa-
ção da inauguração da nova 
unidade no Shopping Cidade 
Norte para aproveitar o perí-
odo. A loja ainda possui duas 
unidades em shoppings de 
Rio Preto.

“Essa data é muito impor-
tante para os negócios, por 
isso fizemos o possível para 
pegar essa véspera de Dia 
dos Pais. Estamos oferecendo 
vários descontos e esperamos 
que as vendas nesse período 
aumentem de 25% a 30%”, 
afirmou.

Fotos: Divulgação

Brooksfield esperam vender até R$ 80 mil hoje Loja Estivanelli espera aumento de 35% nas vendas

Balcão bate recorde com oferta 
de 558 vagas nesta sexta-feira
O Balcão de Empregos da 

Prefeitura de Rio Preto, adminis-
trado pela Secretaria do Traba-
lho e do Emprego, bate recorde 
diário de vagas anunciadas em 
2021, chegando a 558 oportu-
nidades nesta sexta-feira (6). A 
média de vagas divulgadas dia-
riamente é de 400, sendo que 
a maior alta do ano, até agora, 
tinha sido 507 oportunidades 
em fevereiro.

Os números são puxados 
pela contratação de 132 auxi-
liares de cozinha, 15 nutricionis-
tas, 15 vendedores de produtos 
agropecuários, 10 operadores 
de caixas e muitas outras.

Todas as oportunidades po-
dem ser conferidas no site 
riopreto.sp.gov.br/balcaoempre-
gos, onde o candidato cadastra 
seu currículo e manifesta inte-
resse na vaga compatível com 

seu perfil.
“No primeiro semestre des-

te ano, o Balcão de Empregos 
anunciou 5.070 vagas, 11% a 
mais que no mesmo período de 
2020. Trabalhamos para atrair 
as vagas para o serviço, facili-
tando a relação entre empresas 
contratantes e candidatos”, co-
menta a secretária do Trabalho 
e do Emprego, Márcia Caldas.

Pelo site, o Balcão de Em-
pregos está disponível ininter-
ruptamente e pode ser acessa-
do via computadores, tabletes e 
smartphones conectados à in-
ternet. O acesso online garante 
mais comodidade, praticidade e 
economia aos usuários.

O Balcão também realiza 
atendimento presencial no Pou-
patempo e na Prefeitura Regio-
nal Norte. Porém, é preciso fazer 
agendamento pelo site riopreto.
sp.gov.br, em ‘Agendar Serviços’.

Da REDAÇÃO

Márcia Caldas, 
secretária do 
Trabalho de Rio 
Preto

EMPREGOS

de 558 vagas nesta sexta-feira
“No primeiro semestre des-

te ano, o Balcão de Empregos 
anunciou 5.070 vagas, 11% a 
mais que no mesmo período de 
2020. Trabalhamos para atrair 
as vagas para o serviço, facili-
tando a relação entre empresas 
contratantes e candidatos”, co-
menta a secretária do Trabalho 
e do Emprego, Márcia Caldas.

Pelo site, o Balcão de Em-
pregos está disponível ininter-
ruptamente e pode ser acessa-
do via computadores, tabletes e 
smartphones conectados à in-
ternet. O acesso online garante 
mais comodidade, praticidade e 
economia aos usuários.

O Balcão também realiza 
atendimento presencial no Pou-
patempo e na Prefeitura Regio-
nal Norte. Porém, é preciso fazer 
agendamento pelo site riopreto.
sp.gov.br, em ‘Agendar Serviços’.

Márcia Caldas, 
secretária do 
Trabalho de Rio 
Preto
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Sanessol nega rever reajuste e vai manter 11%

A Prefeitura de Mirassol 
informou nesta quinta-feira (5) 
que a empresa Sanessol não 
atendeu à solicitação da não 
aplicação ou redução de per-
centual do aumento da tarifa de 
água e esgoto na cidade.

Segundo a assessoria de 

imprensa de Mirassol, a em-
presa justificou a negativa no 
fato de isentar de pagamento, 
neste período de pandemia, as 
famílias de baixa renda inscritas 
no programa de tarifa social, por 
até 60 dias, além de não estar 
efetuando o corte de forneci-
mento durante todo o período.

“A empresa também salien-
tou que a diretoria executiva po-
deria responder, internamente, 
ação de responsabilidade nos 
termos da lei de sociedade por 
ações. Informalmente alegou ao 
prefeito Edson Antônio Ermene-
gildo que a recente diminuição 
da tarifa no percentual de 16%, 

em cumprimento de decisão 
judicial, acarretou considerável 
diminuição de recursos finan-
ceiros”, ressalta a assessoria.

O prefeito, juntamente com 
sua assessoria, estuda a possi-
bilidade de reverter o reajuste 
de 11% mediante possível 
ação judicial.

Da REDAÇÃO
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CAUSA ANIMAL

CPI reconvoca 
empresário para depor 
na próxima terça-feira

O vereador João Paulo Rillo, 
presidente da CPI (Comissão 
Parlamentar de Inquérito) que 
investiga as empresas terceiri-
zadas que prestam serviços ao 
Município, convocou, mais uma 
vez, o proprietário da empresa 
SMS, Sidenir Martins, para 
oitiva da Comissão na próxima 
terça-feira (10), às 9h.

“A presença dele na CPI se 
faz urgente por conta de várias 
denúncias que tem em relação 
à gestão da empresa dele, 
especialmente essa demanda 
do trânsito, onde os trabalha-
dores da pasta estão sem baixa 
na carteira, não conseguem 
sacar FGTS, não conseguem 
pedir seguro-desemprego, não 
conseguem ser registrados em 

outra empresa. É uma urgên-
cia trabalhista e humanitária”, 
ressalta Rillo.

Sidenir foi convocado para 
comparecer na Câmara na 
quinta-feira (5), no entanto, 
alegou comorbidades e pe-
diu que a oitiva fosse on-line 
sendo alinhada diretamente 
com os seus advogados uma 
nova data.

A empresa SMS é vítima de 
denúncias de 17 trabalhadores 
que alegam ter assinado o 
aviso prévio retroativo e que o 
mesmo não foi pago pela em-
pregadora até o momento. No 
dia 2 de agosto, os 17 traba-
lhadores estiveram na Câmara 
e entregaram um termo de 
declaração constando todas 
as denúncias e o documento 
assinado por todos eles.

Andressa ZAFALON 

TERCEIRIZADAS

RESTRIÇÕES REJEITADA NA COMISSÃO

Vereador João 
Paulo Rillo, 
presidente da 
CPI das 
Terceirizadas

Secretária faz live e explica retorno gradual 
às aulas presenciais na rede municipal

A Secretária de Educação 
Fabiana Zanquetta participou, 
na tarde desta sexta-feira (6), 
da live da Prefeitura de Rio 
Preto. Fabiana esclareceu 
como será a retomada gradual 
das aulas presenciais na rede 
municipal de ensino.

Após o anúncio de liberação 
das 50 escolas que estavam 
sem o laudo dos Bombeiros, as 
aulas retornarão na segunda-
-feira (9) de forma escalonada. 
“A retomada está pautada na 
segurança e também consi-
derando os números de Covid, 
como redução dos casos e 
avanço da vacinação”, explica 
Fabiana.

O ensino fundamental, ou 
seja, do 1° ao 9° ano, a partir 
de segunda-feira contará com 
a recuperação para alunos que 
não entregaram atividades no 
primeiro semestre ou que não 
deram devolutiva positiva du-
rante as aulas remotas. “Este 

será o nosso grupo prioritário 
inicialmente, mas isso não 
quer dizer que a escola não 
poderá receber outros alunos”, 
ressalta.

A retomada gradual será de 
até 35% da capacidade máximo 
e respeitando o distanciamento 
de 1,5 metro. “As escolas es-
tão se adaptando ao tamanho 
da sala para que possamos 
atender efetivamente o maior 
número de crianças possível”.

Na educação infantil, a reto-
mada será com um período de 
adaptação onde, no primeiro 
momento, as crianças poderão 
comparecer de forma agendada 
com a escola.  “Poderá levar 
mamadeira, mas a recomenda-
ção é que a família já vá fazendo 
a adaptação alimentar em casa, 
preparando estas crianças”, diz 
Fabiana.

A partir do dia 20 de setem-
bro a rede municipal passará a 
seguir o Plano SP onde 100% 
dos alunos poderão ir nas aulas 
presencialmente.

No dia 30 de agosto haverá 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

EDUCAÇÃO

uma avaliação diagnóstica em 
rede, com todas as crianças 
fazendo provas respectivas aos 
seus anos escolares. “O objeti-
vo é, a partir desta avaliação, 
consigamos identificar como 
as crianças estão e, assim, 
fazer o plano de recuperação 
do segundo semestre de 2021, 
já visando 2022”, ressalta a 
Secretária.

A pasta de Educação reco-
menda que se houver um caso 
suspeito ou confirmado de 
Covid-19 na família, que não 
mande a criança para a escola. 
“Mesmo que essa criança esteja 
assintomática, a recomendação 
é que fique isolada, cumprindo 
a quarentena”, destaca.

Vale frisar que se houver 
casos positivos de Covid-19 
dentro da escola, a turma será 
isolada e acompanhada pela 
Secretaria de Saúde.

Merenda - O Secretário 
de Agricultura, Pedro Pezzuto, 
também estava presente na 
live e reforçou que a maior pre-

Secretária 
de Educação 
Fabiana 
Zanquetta

ocupação é manter a qualidade 
alimentar, tanto dos alunos que 
vão nas aulas presenciais quan-
to aqueles que continuarão com 
as aulas remotas.

“Sabemos que o momento 
da alimentação é o momento 
em que a criança vai retirar a 
máscara, então, a preocupação 
com os protocolos sanitários 
serão redobrados. As merendei-
ras passaram por treinamento 
constante nos últimos 30 dias, 
assim como toda a equipe”, 
explica Pezzuto.

Segundo o Secretário, os 
alunos que forem nas aulas 
presenciais se alimentarão den-
tro da escola e os alunos que 
continuarem de forma remota, 
continuarão recebendo os kits 
de alimentação.

“Num primeiro momento irí-
amos fazer toda a alimentação 
dentro da escola, mas, após 
avaliação, reajustamos o mode-
lo nesse período de transição”, 
conclui.

Os kits de agosto serão 
distribuídos nos dias 18 e 19.

D
ivulgação

às aulas presenciais na rede municipal
Secretária 
de Educação 
Fabiana 
Zanquetta

D
ivulgação
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na carteira, não conseguem 
sacar FGTS, não conseguem 
pedir seguro-desemprego, não 
conseguem ser registrados em 

lhadores estiveram na Câmara 
e entregaram um termo de 
declaração constando todas 
as denúncias e o documento 
assinado por todos eles.

Vereador João 
Paulo Rillo, 
presidente da 
CPI das 
Terceirizadas

A vereadora Cláudia de Giuli 
visitou o canil da penitenciária 
de Tremembé e o gatil do Cen-
tro de Detenção de Taubaté. 
A visita aconteceu no final do 
mês de julho e o objetivo foi 
para conhecer como funciona 
o projeto que une município e 
presos no cuidado e proteção 
dos animais.

Uma indicação de autoria 
de Cláudia foi feita ao Execu-
tivo sugerindo que Rio Preto, 
através de um convênio com 
o Estado, analise a posibilida-
de de implantar este mesmo 
projeto no CDP (Centro de 
Detenção Provisório), unindo a 
ressocialização e a construção 
social do detento com a política 
pública de proteção e cuidado 
para com os animais.

“Em Tremembé tem o canil 
com capacidade para 200 ani-

mais, porém, no dia da minha 
visita tinham 60. São os os 
detentos do semiaberto que 
cuidam e é uma parceria entre 
o município e o Estado. O muni-
cípio entra com a construção e 
a manutenção, no caso ração, 
veterinário, e o Estado entra 
com o local e a mão de obra”, 

a casinha junto. É oferecido 
também curso de banho e tosa, 
fora o convívio com o animal 
que é benéfico”, ressalta.

O gatil fica no Centro de 
Detenção de Taubaté e todos 
os animais abrigados nos dois 
lugares vão por intermédio 
do Centro de Zoonoses local. 
No caso de Rio Preto, seria o 
Dibea (Diretoria do Bem-Estar 
Animal). “No gatil tinham 50 
gatos na minha visita. Todos 
muito bem cuidados e com brin-
quedos. Qualquer alteração eles 
chamam Centro de Zoonose 
que busca, trata e depois devol-
ve os animais”, conta Cláudia.

Segundo a vereadora, o 
próximo passo é fazer uma visita 
ao CDP de Rio Preto - que vai 
acontecer dia 11/08 - “para 
conversar com o diretor, levar a 
ideia para amadurecer e trazer 
tudo pronto e alinhado para o 
nosso Prefeito”.

Da REDAÇÃO

explica a vereadora.
No caso de Tremembé, são 

cinco detentos que cuidam do 
canil. “Os detentos são escolhi-
dos a dedo e eles têm o maior 
carinho com os animais. Além 
disso, eles também fazem casi-
nhas de madeira, então quando 
os animais são adotados já leva 

Divulgação 

Vereadora visita canil em Tremembé e 
quer projeto em presídios de Rio Preto

BÁLSAMO
Estudantes devem fazer hoje cadastro para ônibus

A Diretoria Municipal da 
Educação de Bálsamo convoca 
todos os universitários para re-
alizar o cadastro ou recadastra-
mento para o uso do transporte 
universitário gratuito neste 
sábado (7), das 9h ao 12h .

Os interessados devem 

comparecer até a Diretoria Mu-
nicipal que fica na rua Minas Ge-
rais - 637 - próximo a Delegacia 
de Polícia.

É necessário a cópia de do-
cumento com foto, comprovante 
de residência, uma foto 3x4 
e atestado de matrícula. Para 
mais informações, ligue: (17) 
99125-4269.

Da REDAÇÃO

Prefeitura de Votuporanga 
adere ao Plano São Paulo hoje

Votuporanga adere inte-
gralmente o Plano São Paulo 
a partir deste sábado (7/8). 
O Decreto nº 13.492, de 6 
de agosto de 2021, que será 
publicado no Diário Oficial Ele-
trônico hoje, permite o atendi-
mento presencial nos estabele-
cimentos das 6h à meia-noite, 
no entanto, cada um deve se 
atentar em obedecer ao horário 
limite de acordo com seu Alvará 
de Funcionamento. O Decreto 
tem validade até o dia 16 de 
agosto.

Importante ressaltar que 
os atendimentos devem seguir 
os protocolos como uso obri-
gatório de máscara por todas 
as pessoas; limite de público 

de até 80% da capacidade 
do estabelecimento; aferição 
de temperatura na entrada; 
disponibilização de álcool gel 
70%; e distanciamento nas de-
pendências interna e externa.

Hipermercados, supermer-
cados, minimercados, mer-
cearias, armazéns, peixarias, 
açougues, quitandas, horti-
frutis, rotisserias e similares, 
também podem atender pre-
sencialmente das 6h à meia-
-noite, de segunda a sábado, e 
das 6h às 13h, aos domingos, 
seguindo todos os protocolos.

Permanecem proibidas 
as aglomerações em todas 
as atividades e fica mantido 
o Disque Aglomeração para 
denúncia através do telefone 
(17) 99615-1003.

Da REDAÇÃO

Presidente da Câmara vai mandar para o plenário PEC do voto auditável

O presidente da Câmara, 
deputado Arthur Lira (PP-AL), 
anunciou em pronunciamento 
nesta sexta-feira (6) que a Pro-
posta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) 135/19, que torna 
obrigatório o voto impresso, 
será levada para votação no 
plenário da Casa. 

“O voto impresso está pau-
tando o Brasil. Não é justo 
com o país e com o que a 
Câmara dos Deputados tem 
feito para enfrentar os grandes 
problemas do Brasil desde que 
assumi a presidência desta 
Casa”, afirmou o deputado.

Segundo Lira, “a disputa 
já foi longe demais” e tem 
dividido o país. Dessa forma, 
apesar de ter sido rejeitada 

em comissão especial na noite 
desta quinta-feira (5), a propos-
ta será analisada em plenário 
pelos 513 deputados. 

“Pela tranquilidade das pró-
ximas eleições e para que 
possamos trabalhar em paz até 
janeiro de 2023, vamos levar 
a questão do voto impresso 
para o plenário, onde todos os 
parlamentares eleitos legitima-
mente pela urna eletrônica vão 
decidir. Para quem fala que a 
democracia está em risco, não 
há nada mais livre, amplo e 
representativo que deixar o ple-
nário manifestar-se”, declarou 
Lira. “Só assim teremos uma 
decisão inquestionável e supre-
ma, porque o plenário é nossa 
alçada máxima de decisão, a 
expressão da democracia. E 
vamos deixá-lo decidir”.

O parlamentar argumentou 
ainda que continuará no cami-
nho da institucionalidade e da 
defesa da democracia. “Não 
contem comigo com qualquer 
movimento que rompa ou ma-
cule a independência e a har-
monia entre os Poderes, ainda 
mais como chefe do Poder que 
mais representa a vontade do 
povo brasileiro”, disse.

Comissão - A comis-
são especial da Câmara dos 
Deputados que analisa a PEC 
do Voto Impresso rejeitou, por 
23 votos a 11, o substitutivo 
apresentado pelo relator, de-
putado Filipe Barros (PSL-PR). 
Apesar de ter sido rejeitado pelo 
colegiado, o regimento interno 
da Câmara permite que a maté-
ria seja analisada em plenário. 

Neste momento, o cole-
giado está reunido novamente 
para votar um parecer contrá-
rio à PEC. O procedimento é 
padrão quando um parecer é 
rejeitado. O colegiado analisa-
rá parecer elaborado pelo de-
putado Raul Henry (MDB-PE).

Tramitação  - Com 
a análise em plenário, a PEC 
do Voto Impresso precisa ser 
aprovada por três quintos dos 
deputados, o correspondente 
a 308 votos favoráveis, em 
dois turnos de votação. Caso 
seja aprovado na Câmara, o 
texto segue para apreciação 
do Senado, onde também 
deve ser analisado em dois 
turnos e depende da apro-
vação de, pelo menos, 49 
senadores.

Agência BRASIL
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VOTUPORANGA

Dise prende traficante de crack em flagrante

A Delegacia de Investigações 
Sobre Entorpecentes (DISE) de 
Votuporanga prendeu na madru-
gada desta sexta-feira (6) um 
homem de 27 anos por tráfico 
de drogas na Rodovia Euclides 
da Cunha.

Segundo as informações 
fornecidas os policiais civis já 
tinham conhecimento de que o 
acusado havia dirigido até Rio 
Preto com a finalidade de buscar 
drogas que seriam comercializa-
das com Valentim Gentil sendo 
que ele já conhecido por ser 
um dos principais traficantes 
da cidade.

As equipes se posicionaram 
em pontos estratégicos na Ro-
dovia Euclides da Cunha e, por 
volta, da 1h da manhã, visuali-

zaram o veículo do investigado 
e fizeram o acompanhamento.

Com o apoio de equipes do 
Policiamento Rodoviário de Votu-
poranga, foi realizada a aborda-
gem e em buscas no veículo, os 
policiais encontraram um pacote 
contendo cerca de 103 gramas 
de crack, divididos em 11 pedras 
grandes e dezenas de pedras 
menores que seriam suficientes 
para preparar 515 porções para 
a venda aos usuários da droga. 
Foram apreendidos também 
celulares e dinheiro da venda 
de drogas.

Ele foi encaminhado para 
a sede da DISE e autuado em 
flagrante pelo crime de tráfico de 
drogas, sendo, posteriormente, 
encaminhado para uma Unida-
de Prisional da região ficando a 
disposição da Justiça.

Da REDAÇÃO

Divulgação

EM 24H

Duas mulheres procuraram 
a Central de Flagrantes na 
noite da última quinta-feira (5) 
para informar que perderam o 
controle do aplicativo WhatsA-
pp em seus celulares.

Por volta das 22h20 a ví-
tima de 39 anos compareceu 
a central informando que às 
18h ela recebeu uma ligação 
no telefone de seu estabe-
lecimento comercial de um 
suposto funcionário da Vigi-
lância Sanitária informando  
sua empresa foi denunciada e 
seria necessário realizar uma 
verificação por celular.

Em seguida lhe foi enviado 
um código de verificação que 
ao ser acessado fez com a 
vítima perdesse o controle de 
seu aplicativo de mensagens.

Por tal motivo ela procurou 
a polícia e informou que não 
teve nenhum prejuízo finan-
ceiro até então e que apenas 
não consegue acessar suas 
mensagens. Na central ela foi 
orientada sobre suas possibi-
lidades penais.

Vinte minutos depois uma 
mulher de 45 anos informou 
que por volta das 15h20 ela 
tentou realizar um cadastro 
em um aplicativo através do 
Instagram e por não obter su-
cesso na ação ela entrou em 
contato com o aplicativo por 
mensagens, onde lhe envia-
ram um código de verificação 
por SMS. Assim que a vítima 
acessou o código ela perdeu 
o controle de suas mensagens 
no WhatsApp.

Para os policiais a mulher 
informou que não houve preju-
ízo financeiro até o momento 
do registro do boletim de 
ocorrência e por isso ela foi 
orientada sobre suas possibi-
lidades penais.

Os dois casos foram re-
gistrados como outros não 
criminais e posteriormente 
foram encaminhados para o 
3º Distrito Policial que inves-
tigará o ocorrido.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Polícia registra 
dois casos 

de WhatsApp 
clonados

Paulo BARALDI

Criminalidade cresce em 12 dos 23 
tipos de ocorrências registradas

No primeiro semestre deste 
ano os índices de criminalidade 
em Rio Preto tiveram aumento 
em 12 das 23 naturezas de 
ocorrências, segundo relatório 
da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP), em compara-
ção com o mesmo período de 
2020. Sete tipos de crimes 
registraram queda e quatro  se 
mantiveram estáveis.

Os casos de lesão corpo-
ral culposa por acidente de 
trânsito lideram o crescimento 
com uma diferença de 482 
ocorrências entre os semes-
tres. Até a metade do ano 
passado Rio Preto estava com 
856 registros, este ano fechou 
os primeiros seis meses com 
1.338 ocorrências.

Homicídio doloso, tentativa 
de homicídio e estupro também 
tiveram números maiores este 
ano. Desses, a maior diferença 
de números está na tentativa 

de homicídios que em 2020 
registrou 21 casos enquanto 
no último semestre o número 
aumentou para 29 ocorrências.

O número de casos de estu-
pros também aumentou, sendo 
que deste aumento quatro são 
dos registros de estupro de 
vulnerável que no ano passado 
foram 51 casos e neste 55.

Já número de homicídios 
culposos por acidente de trân-
sito teve uma queda. Foram oito 
casos do ano passado contra 
quatro em 2021. O registro de 
furto de veículos em Rio Preto 
também caiu de 382  para 376 
casos .

O jornal DHoje também 
entrou em contato com o Juiz 
Evandro Pelarin da Vara da 
Infância e da Juventude de 
Rio Preto que informou que no 
primeiro semestre deste ano as 
internações de menores teve 
uma queda de 36 registros 
comparado a 2020. Os números 
dos dois anos correspondem a 
57 e 21.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Juiz Evandro Pe-
larin da Vara da 
Infância e da 
Juventude de 
Rio Preto que 
informou que 
no primeiro 
semes-
tre 
deste 
ano as 
interna-
ções de 
menores 
teve uma 
queda de 36 
registro

Guilherme BATISTA

“Os atos infracionais pratica-
dos que culminaram na interna-
ção do adolescente, por ordem 
de recorrência são de tráfico de 
drogas, roubo, furto, estupro e 
homicídio”, explicou Pelarin.

Já os casos de violência 
doméstica que estão na res-
ponsabilidade da Patrulha Maria 
da Penha realizado pela Guarda 
Civil Municipal de Rio Preto 
não poderão ser comparados 
devido o fato de que a ação foi 
implantada na cidade após o 
inicio de 2020.

Porém, segundo as informa-
ções fornecidas pela GCM, em 
2021 o número de mulheres 
atendidas pela patrulha é de 
553 e as prisões por descum-
primento de medida protetiva é 
de 41 casos.

Em 2020, desde o inicio da 
patrulha a GCM atendeu 862 
mulheres e realizou 68 prisões 
por descumprimento de medida. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

BAEP Briga em loja de conveniência termina 
com tiros e foragido da Justiça preso

Um procurado pela Justi-
ça foi capturado por policiais 
militares da equipe da BAEP 
na última quinta-feira (5) às 
22h30, após causar um alvo-
roço na loja de conveniência 
um posto de combustível no 
bairro Jardim Yolanda, onde 
seu irmão utilizou uma arma de 
fogo para assustar as pessoas 
e fugir.

Os policiais foram inicial-
mente acionados para atender 
uma ocorrência de desinteli-
gência, porém no caminho fo-
ram informados de que houve 
disparos de arma de fogo. No 
endereço eles encontraram 
o capturado ainda agressivo 

sendo contido por populares 
que estavam no posto.

Em apuração os policiais 
foram informados de que os 
irmãos teriam entrado na loja 
de conveniência do posto já 
alterados e eufóricos e minu-
tos depois eles passaram a 
perturbar as funcionárias e os 
clientes do local, o que causou 
uma discussão que evolui para 
uma briga.

Os dois foram contidos, 
mas em certo momento o 
irmão do capturado conseguiu 
se soltar e correr para um carro 
onde ele pegou uma arma de 
fogo e efetuou quatro disparos 
antes  de entrar no automóvel e 
fugir, deixando o outro acusado 
para trás. Não houve feridos.

O homem detido foi alge-
mado e levado para a Central 
de Flagrantes, onde foi cons-
tatado que ele tem contra si 
um mandado de prisão. Ele foi 
preso e encaminhado para a 
carceragem do Centro de Tria-
gem de Presos da Delegacia 
Seccional. No local os policiais 
ainda apreenderam dois esto-
jos de munição de arma tipo 
pistola semi-automática.

O caso foi registrado como 
disparos de arma de fogo e 
captura de procurado, encami-
nhado para o 3º Distrito Poli-
cial. Até o momento do registro 
do boletim de ocorrência o 
segundo envolvido não foi en-
contrado. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

NO SANTO ANTÔNIO PREJUÍZO

Adolescente de 15 anos é flagrado 
vendendo cocaína e maconha

A Polícia Militar de Rio 
Preto apreendeu na tarde 
da última quinta-feira (5) 
porções de cocaína e ma-
conha que estavam com 
um adolescente de 15 anos 
no bairro Santo Antônio às 
15h15.

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando ob-
servaram o adolescente de-
monstrando estar nervoso e 
por isso decidiram abordá-lo, 
porém ao se aproximarem o 

menor de idade saiu corren-
do entre as motos que esta-
vam no local e em seguida 
tentou pular um muro, mas 
acabou detido.

Em revista pessoal os 
policiais encontraram na 
bermuda do garoto 12 por-
ções de maconha, três mi-
crotubos com cocaína e 
R$21. Ele foi questionado 
sobre a presença de mais 
entorpecente, momento em 
que confessou que estava 
guardando mais na casa em 
que vive com a sua tia no 

Solo Sagrado.
No endereço os policiais 

apreenderam no quarto do 
jovem dentro de uma caixa 
de celular mais nove micro-
tubos com cocaína e R$20. 
O adolescente foi levado 
para a Central de Flagrantes 
e liberado na presença de 
sua prima.

O caso registrado como 
drogas sem autorização ou 
desacordo foi encaminhado 
para o 4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Idosa sai de banco após receber 
aposentadoria e é furtada

Uma aposentada de 71 
anos procurou a Central de 
Flagrantes na tarde desta quin-
ta-feira (5) para informar que 
às 10h do mesmo dia teve 
sua aposentadoria furtada por 
duas mulheres no centro de 
Rio Preto.

Para os policiais a idosa in-
formou que de manhã ela teria 
comparecido ao banco para 
receber sua aposentadoria, de-
pois de sair do estabelecimento 
desceu a rua de um açougue 

próximo a rodoviária, local onde 
notou que estava sendo seguida 
por duas mulheres e por isso a 
vítima entrou em uma loja.

Nesse momento uma das 
criminosas puxou sua bolsa 
e a dupla saiu correndo. A 
vítima ainda acrescentou al-
gumas características físicas 
das acusadas e disse que na 
bolsa estava todo o dinheiro 
de sua aposentadoria. O caso 
foi registrado como furto e em 
seguida foi encaminhado para o 
3º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM
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Água x inverno: 
Manter homeostase 

corporal, baixa umidade 
do ar e pouca ingestão de 
água sinalizam problema 

de saúde no inverno 

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

No inverno as baixas temperaturas desfavorecem o consumo 
de água. A energia que gastamos fazendo as atividades normais 
do dia a dia é maior porque ao mesmo tempo que as está de-
sempenhando, o corpo também está se protegendo do frio, se 
auto-aquecendo para manter a homeostase ( equipibrio de calor 
) A perda de água nessa época do ano, portanto, é maior, ao 
contrario do que se imagina. Portanto, é preciso lembrar que a 
sensação de sede diminui, mas a importância do líquido para 
o organismo não.

Um fator fisiológico do organismo é que no inverno, o corpo 
está mais contraído, essa retenção de líquidos é menor e, por 
isso, parece produzir mais urina e a vontade de expelir a urina 
é maior. 

Outro fator importante é que durante essa estação, além da 
queda nas temperaturas, a umidade costuma diminuir de modo 
considerável na maior parte do país.

A ingestão inadequada de água somado a uma menor umi-
dade relativa do ar e ao maior gasto energético do corpo, devido 
a maior necessidade que o nosso organismo tem de gerar calor, 
podem levar à quadros de desidratação significativa.

Portanto, tomar 0,35ml de água para cada quilo de peso é 
o ideal em qualquer estação do ano, inclusive no inverno.

Os males que a falta de água trás ao corpo humano são 
inúmeras e em casos graves levar a morte. 

Muito se fala em tomar água. Tem sido amplamente divulga-
do esta questão, porém, ainda falta bastante consciência sobre 
a gravidade da desidratação.

Com a falta de água, todos os processos metabólicos se 
alteram. Com isso, pode ocorrer hipotensão arterial (pressão 
baixa) e sobrecarga do fígado, dos rins e do coração. Em casos 
extremos, pode levar à morte.

A desidratação grave pode provocar sede intensa, ausência 
de urina, respiração rápida, alteração do nível de consciência, 
convulsões, pele fria e úmida, chegando a ficar pegajosa, pres-
são arterial baixa, podendo levar até à morte. 

Saiba identificar alguns dos sinais que podem  dar pistas de 
desidratação na gravidade leve ou moderada são:

* Sede.
* Boca e pele secas.
* Dor de cabeça.
* Pouca ou nenhuma lágrima.
* Sonolência.
* Cansaço.
* Urina escura. Não é preciso que ela esteja transparente, 

mas quanto mais clarinha, mais hidratado está o corpo. Quando 
a urina apresenta aspecto amarelo escuro é sinal de que está 
passando da hora de beber água.

Os dados do DataSUS analisados pela Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo registra, em média, 13 internações por 
dia por falta de hidratação adequada; 

Em 2019, foram 1.286 internações, sendo 559 de idosos e 
311 de crianças menores de cinco anos. No mesmo período de 
2018, ocorreram 1.419 internações, sendo 574 em idosos e 
384 em crianças nessa faixa etária. Já em 2017, foram 1.525 
internações por desidratação: 639 idosos e 343 crianças. 

A  não pode ser substituída nunca por outro tipo de bebida 
pois tem suas funções definidas no metabolismo.

Algumas dicas para driblar o frio e manter o corpo hidratado: 

1. Tome 250 ml de água morna assim que acordar.
2. Coloque pedaços de frutas, hortelã e especiais e tome 

água saborizada.
3. Deixe sempre uma garrafa de água do seu lado 
4. Quantifique a água que ingere, os marcadores são impor-

tantes para não confundir e esquecer de tomar água. 
5. Crie o hábito de beber água 
6. Estabeleça metas e objetivos

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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Ocupação de UTIs fica abaixo de 
60% pela 1ª vez desde janeiro

A Secretaria de Saúde 
atualizou nesta sexta-feira 
(6) os dados da Covid-19 
no município. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI 
apresentou uma nova que-
da e chegou a 59,5% na 
região e a 58% em Rio 
Preto.

“Estamos com uma taxa 
de 58% de ocupação. É a 
menor taxa desde o início 
de janeiro, ou seja, existe 
uma tendência de redução 
da mortalidade. Lembran-
do que os pacientes que 
acabam evoluindo para 
óbitos são os que estão 
graves e ocupam os leitos 
de UTI”, afirmou o assessor 
especial da Saúde, André 
Baitello.

Atualmente são 534 pa-
cientes internados com sín-
drome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 279 na 
UTI e 255 na enfermaria, 
sendo 236 residentes de 
Rio Preto e 298 de outros 
municípios da região. Den-
tre os casos já confirmados 
com Covid-19 são 378 

internações, com 223 na 
UTI e 155 na enfermaria.

“A taxa de ocupação 
mantem um nível mais ou 
menos constante ao longo 
dos meses, pois o paciente 
que precisa de cuidados de 
UTI ficam de duas a quatro 
semanas, em média, às 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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vezes até meses. A taxa de 
ocupação no final de julho 
e início de agosto tem apre-
sentado uma queda lenta 
e progressiva”, comentou 
Baitello.

Foram confirmados nes-
ta sexta-feira (6) mais 175 
casos de Covid-19 no mu-

nicípio, totalizando 94.010 
casos. Também foram re-
gistrados mais três óbitos, 
chegando a 2.686 mortes 
desde o início da pandemia. 
São 84.959 curados, com o 
coeficiente de incidência de 
20.217 casos a cada 100 
mil habitantes.

D
ivulgação

“Estamos com uma taxa 
de 58% de ocupação. É 
a menor taxa desde o 
início de janeiro, ou seja, 
existe uma tendência de 
redução da mortalida-
de”, afirmou o assessor 
especial da Saúde, An-
dré Baitello

Estoque está 20% abaixo do ideal

O Banco de Leite de Rio 
Preto informou nesta semana 
que os estoques estão 20% 
abaixo do ideal. O local é 
responsável por abastecer as 
maternidades do Hospital da 
Criança e Maternidade, Santa 
Casa, Beneficência Portugue-
sa e Austa.

“Não estamos com falta 
de leite, mas o índice está 
abaixo do esperado. Para 
manter o nível estamos sem-
pre em busca de novas doa-
doras. Para se tornar uma, a 
mulher precisa estar saudável 
e estar em fase amamenta-
ção. Nós a ensinamos como 
fazer e elas retiram o leite em 
suas próprias casas”, explicou 
a gerente do Banco de Leite, 
Priscila Celina Theodoro.

Atualmente, o Banco con-
ta com 140 doadoras e arre-
cada de 120 a 140 litros de 

leite por mês. Priscila também 
explicou que diferentemente 
da doação de sangue, para 
doar leite a mulher não pre-
cisa aguardar um período 
após receber a vacina contra 
a Covid-19. “O leite doado é 
processado e pasteurizado, 
matando todas as bactérias”, 
comentou.

Neste mês é celebrada a 
campanha Agosto Dourado, 
que tem objetivo de incenti-
var a amamentação. “O bebê 
deve ser alimentado exclusiva-
mente com leite materno até o 
6º mês de vida. Depois podem 
ser começado a introduzir ou-
tros tipos de alimentos, mas 
amamentação deve seguir 
até os dois anos de idade”, 
comentou Priscila.

Para as mulheres interes-
sadas em doar basta entrar 
em contato com o Banco de 
Leite pelo número 3214-3422 
ou 3222-2453.

Vinicius LIMA  Divulgação

BANCO DE LEITE

Estoque do Banco de Leite de Rio Preto está 20% abaixo 
do ideal

ENCONTRO
APM busca apoio de prefeito 

e deputado para barrar 
aumento de IR para médicos

O presidente da Associação 
Paulista de Medicina (APM) 
Regional de Rio Preto, Leandro 
Colturato, reuniu-se em audiên-
cia nesta sexta-feira (6), com 
o prefeito de Rio Preto, Edinho 
Araújo (MDB), e com o deputa-
do estadual Luiz Carlos Motta 
(PL) para solicitar o apoio das 
bancadas de seus partidos para 
derrubar o aumento do imposto 
de renda a pessoas físicas, em-
presas e investimentos.

A diretoria da Regional tam-
bém enviou ofícios aos deputa-
dos federais Fausto Pinato (PP) 
e Geninho Zuliani (DEM), com 
os quais pretende se reunir o 
mais breve possível.

O aumento no imposto de 
renda consta do projeto de lei 
(PL) 2337/2021, previsto para 
ser votado pela Câmara dos 
Deputados nos próximos dias. 
Aprovado o texto atual, elevará 
a carga tributária de pessoas 
jurídicas, com a alíquota pas-
sando de 34% para 43,2%, 
incluindo o imposto sobre os 
lucros e dividendos.

Após ouvir o presidente, 
Edinho disse que vai expor a 
demanda em reunião virtual da 

Frente Nacional de Prefeitos, na 
próxima sexta-feira (13). “Sem 
dúvida, o aumento de imposto 
prejudica muito as finanças dos 
milhões de profissionais e em-
presas, tendo impacto também 
nas economias dos municípios”, 
afirmou o prefeito de Rio Preto.

Nesta quinta-feira (5), a 
APM divulgou “Carta Aberta aos 
Médicos” para toda a sociedade 
na qual afirma ser a reforma 
tributária até aqui proposta um 
retrocesso, não sendo aceitável, 
por exemplo, o fim do desconto 
simplificado para a classe mé-
dia, assim como a maior tribu-
tação da pessoa jurídica.

Da REPORTAGEM

Padre Silvio pede 
afastamento após novo 
diagnóstico de câncer

Pelas redes sociais, o Padre 
Silvio, atual pároco da igreja 
Menino Jesus de Praga, disse 
que foi diagnosticado nova-
mente com câncer. Há quatros 
ele já enfrentou um câncer na 
próstata e em novembro de 
2020 finalizou o tratamento 
anunciando que estava curado. 
No entanto, nesta quinta-feira 
(5) informou a volta de nódulos 
cancerígenos no abdômen.

O Padre esteve nesta quinta 
no oncologista, quando foi feita 
a avaliação dos exames de 
tomografia e ressonância mag-
nética e confirmado que o ab-
dômen está totalmente tomado 
por nódulos cancerígenos.

“Esses nódulos cresceram e 
estão pressionando meus rins, 
canal da urina, bexiga e são 
muitos, tanto do lado direito 
quanto do esquerdo, por isso 
sinto muita dor, desconforto e 
só tenho vontade de ficar na 
cama”, desabafa.

O médico responsável pelo 
tratamento alterou a medicação 
e prescreveu remédios mais 
fortes. “Foi pedido 26 novos 
exames, dentre eles de sangue 
e um de imagem para ver se o 

câncer atingiu outros órgãos”, 
ressalta.

Além disso, por recomen-
dação médica, o Padre irá se 
afastar das suas obrigações na 
igreja Menino Jesus de Praga, 
por, inicialmente, três meses. 
“O tratamento vai ser intensivo 
e vou ter acompanhamento de 
uma psicóloga paleativa devido 
ao grande desconforto que eu 
venho sentido. Vou falar com o 
Dom Thomé sobre o afastamen-
to e vou erguer a cabeça. O que 
eu tenho que  passar ninguém 
passa por mim. Vou seguir em 
frente com fé e confiança, obri-
gado pelas orações”, finaliza.

Andressa ZAFALON Divulgação

Leandro Colturato

2ª VEZ

Divulgação



SÁBADO, 07 DE AGOSTO DE 2021

6
A

Editais de
PROCLAMAS

FUTEBOL
Mirassol entra em 
campo hoje pelo 

Brasileirão Série C

Depois de vencer o 
lanterna Oeste na 
última rodada por 

dois a um, o Mirassol vai en-
carar mais um adversário no 
extremo da tabela da Série 
C do Campeonato Brasileiro. 
Neste sábado (7), o Leão 
visita o líder Ypiranga, ten-
tando se aproximar do G4. 
No primeiro turno, os gaúchos 
levaram a melhor no Maião e 
venceram por dois a um.

A vitória diante do Oeste 
deixou o Mirassol na 6ª posi-
ção com 13 pontos, quatro a 
menos que o Criciúma, atual 
4º colocado. Um novo resul-
tado positivo recoloca a equi-
pe na briga pela classificação. 
O técnico Eduardo Baptista 
acredita que o desempenho 
do Leão tem evoluído.

“A gente sempre busca 
uma evolução. Fizemos um 
jogo seguro contra o Oeste, 
embora a gente tenha to-
mado o empate no meio do 
segundo tempo, nós criamos 
várias oportunidades para ter 
ampliado o placar”, afirmou.

Baptista ainda comen-
tou que prefere enfrentar as 

equipes no topo da tabela. “É 
sempre bom enfrentar o líder, 
pois você mede forças e um 
resultado positivo fortalece 
o nosso caminho até o final 
dessa fase. Eu gosto, particu-
larmente, de enfrentar os pri-
meiros colocados. Você tem 
um jogo mais franco, mais 
aberto e você mede forças”, 
disse o técnico.

O treinador também elo-
giou o desempenho dos atle-
tas que foram contratados 
para o segundo turno. “Os 
jogadores que chegaram tem 
dado uma resposta boa, como 
o caso do Everton, do Murilo, 
do Ricardo, que treinou muito 
pouco com a gente, teve uma 
participação segura, deu uma 
assistência e isso é importan-
te”, afirmou. Para esse jogo, 
o Mirassol conta o retorno 
de Neto Moura, que cumpriu 
suspensão na última rodada.

Vinicius LIMA 
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DIA: 07/08
HORÁRIO: 11H
LOCAL: ESTÁDIO COLOSSO 
DA LAGOA – ERECHIM (RS)
TRANSMISSÃO: TV NSPORTS
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Federação Paulista traz equipes de 
karatê para treinarem em Rio Preto

O Centro Regional 
de Eventos em Rio 
Preto está receben-
do nesta semana 

vários atletas o karatê para um 
treinamento especial organiza-
do pela 18ª Delegacia Regio-
nal da Federação Paulista de 
Karatê (FPK). Os treinamentos 
acontecem até domingo e serão 
realizados também na Unorp e 
em Mirassol.

O delegado da regional da 
FPK em Rio Preto, Ubiratan de 
Souza Lima, contou que era 
um sonho trazer uma delegacia 
para Rio Preto e isso se con-
cretizou em 2019. A ideia era 
iniciar um projeto pelo fato do 
karatê ter entrado como modali-
dade olímpica pela primeira vez 
nos Jogos de Tóquio.

“A Federação Paulista fun-
dou um projeto chamado ‘Kara-
tê São Paulo Olímpico’. Esse é 
o primeiro evento em Rio Preto, 
no qual vamos estar sempre 
trazendo campeões mundiais, 
brasileiros para intercâmbio 
e melhorar o nível técnico do 
karatê no interior”, explicou 
Ubiratan.

A FPK de Rio Preto ainda 
planeja realizar outros eventos 
semelhantes e organizar com-
petições. A delegacia abrange 
75 municípios na região e conta 
com cerca de 2.500 atletas 
filiados na federação. Neste pri-
meiro evento virão ao município 
atletas da modalidade katá.

“O katá é uma luta coreo-

grafada, onde a pessoa treina 
sozinha, sem a necessidade de 
ter um companheiro a frente 
como oponente. Essa é só uma 
modalidade, tem outras. Futu-
ramente pretendemos trazer o 
comitê, que seria luta”, comen-
tou Ubiratan.

Os treinos estão sendo con-
duzidos pelo técnico da seleção 
brasileira Klemerson Chagas, 
que prepara os atletas para as 
próximas competições e reside 
em Rio Preto. “Estamos pre-
parando uma equipe que vai 
disputar a Liga Mundial no Egito 
e depois um evento no Marrocos. 
Alguns dos atletas, que integram 
a seleção, vieram de Santa Ca-
tarina e eu aproveitei para fazer 
um grande intercâmbio com o 
pessoal da região”, afirmou.

“Rio Preto tem um dos me-
lhores técnicos do Brasil, que 
é o Klemerson. Ele consegue 
polir uma pedra como ninguém 
consegue. Eu treino as meninas, 
mas quando precisa de um treino 
geral, o Klemerson faz. A cidade 
tem plenas condições de ser o 
berço do karatê nacional. Acredi-
to que os resultados, futuramen-
te, em Jogos Abertos vão colocar 
Rio Preto como a base da sele-
ção paulista e até a brasileira”, 
afirmou Everaldo Inácio Pereira, 
técnico da seleção catarinense.

Entre os atletas multicampe-
ões que vieram para Rio Preto 
está Carolaini Zefino Pereira, 
20 anos. Ela prática karatê 
desde os 5 anos e já foi tricam-
peã brasileira, sul-americana, 
pan-americana, além de uma 
medalha de bronze nos Jogos 

Vinicius LIMA     
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Panamericanos de Lima em 
2019. Seu principal objetivo é 
disputar os Jogos Olímpicos de 
Paris em 2024.

“É sempre muito produtivo 
treinar aqui, completa bastante 
os nossos treinamentos. O nos-

so objetivo no segundo semestre 
é chegar ao topo mundial do 
karatê. Está sendo produtivo, 
porque é uma imagem de um 
professor diferente, que pode 
enxergar coisas diferentes”, 
afirmou.

Carolaini Zefino 
Pereira é uma das 
atletas que veio para 
o treinamento em Rio 
Preto

Hoje às 8h30m (horário de 
Brasília), o maior vencedor da 
história do futebol pode con-
quistar um dos poucos títulos 
que ainda não tem. Aos 38 
anos, Daniel Alves disputa sua 
primeira final olímpica. Quis o 
destino que o adversário fosse a 
Espanha, país onde deslanchou 
na carreira atuando por Sevilla 
e Barcelona. 

O lateral-direito sabe que 
vive um momento único e, 
como capitão, transmite a 
vontade de mais uma vitória ao 
jovem elenco brasileiro.

“A paixão, a gana e a vonta-
de de fazer grandes coisas no 
futebol é muito grande, torna 
esse jogo especial, o adver-
sário torna esse jogo especial, 
o momento torna esse jogo 
especial. Então a gente preci-

sa encará-lo dessa maneira, a 
gente precisa desfrutar. Não é 
todo dia que se chega a uma 
final de Olimpíadas, não vão 
ser muitos os que vão poder 
jogar uma ou outra Olimpíada. 

entrevista coletiva.
O técnico André Jardine 

pode ter um grande reforço para 
a final de sábado. O atacante 
Matheus Cunha, que ficou de 
fora da semifinal contra o Mé-
xico, treinou com o grupo nesta 
quinta-feira e tem chances de 
enfrentar a Espanha. Se não 
tiver condições, Paulinho deve 
ser novamente o substituto. 
Malcom, Reinier e Martinelli 
também disputam a posição.

O Brasil chega à final com 
três vitórias e dois empates. A 
classificação veio após um 0 a 
0 com o México e vitória nos 
pênaltis por 4 a 1. A Espanha 
também venceu três vezes e 
empatou duas, mas vem de 
duas vitórias consecutivas: nas 
quartas de final, contra a Costa 
do Marfim, por 5 a 2, e na se-
mifinal contra o Japão, por 1 a 
0, na prorrogação.

Agência BRASIL

É um momento especial e em 
momentos especiais você tem 
que se preparar bem, você tem 
que vivenciá-los com muita 
intensidade porque eles não 
voltam”, disse o jogador em 

Divulgação 

Brasil faz final do futebol hoje 
às 8h30 contra Espanha

OLIMPÍADAS
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Após bater Coreia do Sul vôlei 
feminino fará  final contra os EUA

A seleção brasileira de vôlei 
feminino derrotou a Coreia do Sul 
por 3 sets a 0, parciais de 25/16, 
25/16 e 25/16, nesta sexta-feira 
(6), e se classificou para a dispu-
ta da medalha de ouro nos Jogos 
Olímpicos de Tóquio contra os 
Estados Unidos.

Campeão olímpico em Pe-
quim 2008 e Londres 2012, o 
vôlei feminino do Brasil está de 
volta a uma final de Jogos após 
decepcionar na Rio 2016, quan-
do foi eliminado nas quartas de 
final pela China.

Diante da Coreia do Sul, 
adversária que havia derrotado 
por 3 a 0 na estreia em Tóquio, 

a equipe comandada pelo técnico 
José Roberto Guimarães fez outra 
boa partida.

Pouco antes do jogo, o Brasil 
perdeu a oposta Tandara, que 
está fora da Olimpíada após 
notificação de suposta violação 
de regra antidoping, de acordo 
com o Comitê Olímpico do Brasil. 
Rosamaria substituiu Tandara no 
time titular e fez 10 pontos. A 
maior pontuadora da partida foi 
Fernanda Garay, com 17.

Mais cedo, a seleção dos Es-
tados Unidos se classificou para 
a final depois de vencer a Sérvia, 
que conquistou a medalha de 
prata no Rio. O ouro ficou com a 
China há cinco anos.

Os EUA, medalhistas de bronze 

em 2016, avançaram para a deci-
são de domingo com uma vitória 
por 25/19, 25/15 e 25/23 sobre a 
campeã mundial na Ariake Arena.

A oposta norte-americana 
Andrea Drews marcou 17 pontos, 
enquanto Jordan Larson fez 15. 
Jordan Thompson permaneceu 
no banco devido a uma lesão no 

tornozelo.
Os Estados Unidos conquis-

taram três medalhas de prata e 
duas de bronze no vôlei feminino, 
mas nunca a de ouro. Larson, de 
34 anos, que disputa sua terceira 
Olimpíada, tem uma prata e um 
bronze. “Espero completar a sé-
rie”, disse ela.

Agência BRASIL
Divulgação 
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL  

EXTRATOS DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6736, DE 02 DE AGOSTO DE 2021. 
DETERMINA E RELOTA que o servidor THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA 
ocupante cargo de Assessor de Gabinete de Vereador, Referência C-3, 
no Gabinete do Vereador João Paulo Rillo, a partir de 31 de julho de 
2021. 
 
PORTARIA Nº 6737, DE 02 DE AGOSTO DE 2021. 
DETERMINA que a servidora LILIANE SANTANA, ocupante do cargo de 
Assessor Político, Referência C-4, no Gabinete do Vereador João Paulo 
Rillo, a partir de 31 de julho de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6738, DE 02 DE AGOSTO DE 2021. 
DETERMINA que a servidora LUCIANA CRISTINA FURTADO FONTES, 
ocupante do cargo de Assessor Político, Referência C-4, no Gabinete 
do Vereador João Paulo Rillo, a partir de 31 de julho de 2021. 
 
PORTARIA Nº 6739, DE 04 DE AGOSTO DE 2021. 
ENQUADRA os servidores ALEXANDRE LARAIA GAMA E OUTROS, 
ocupantes de cargos efetivos, conforme as referências imediatamente 
superiores a que fazem jus por Progressão por Tempo de Serviço 
(Progressão Horizontal), surtindo efeitos a partir de 02 agosto 2021. 
 
PORTARIA Nº 6740, DE 04 DE AGOSTO DE 2021. 
ENQUADRA a servidora JAQUELINE MARIA DA SILVA CASANOVA, 
ocupante de cargo efetivo, Ref. CM-2D – Padrão Superior, 
imediatamente superior a que fazem jus por Progressão por Tempo de 
Serviço (Progressão Horizontal), surtindo efeitos a partir de 03 agosto 
2021. 
 
      
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – FULBEAS 

Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 1175, Chácara Municipal, S. J. do Rio Preto - SP, CEP 15090-190 
www.fulbeas.org.br 

 

 

São Jose do Rio Preto - SP, 6 de agosto de 2021. 

 

Aos Ilmos. Senhores 

Membros do Conselho de Curadores da FULBEAS – Fundação 
Líbero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura. 

 

CONVOCAÇÃO PARA: 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 
CURADORES DA FULBEAS 

Dia 17 de Agosto de 2021, às 19h (primeira convocação), e 
às 19h30 (segunda convocação, com qualquer número de 
presentes). 

 

MAURICIO BELLODI, presidente do Conselho de Curadores da 

FULBEAS, considerando o disposto no Estatuto Social da 

FULBEAS, vem formalizar a convocação para a realização de 

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE 

CURADORES, ocasião em que competirá aos Conselheiros 

deliberarem e votarem sobre a seguinte pauta:  

 
Fundação Libero Badaró de Ensino, Assistência Social e Cultura – FULBEAS 

Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 1175, Chácara Municipal, S. J. do Rio Preto - SP, CEP 15090-190 
www.fulbeas.org.br 

Pauta: Apreciação, Deliberação e Votação sobre Proposta para 
locação parcial de imóvel da FULBEAS.  

Local: Sede Social da FULBEAS, na Av. Francisco das Chagas 

Oliveira, 1175, Chácara Municipal, São Jose do Rio Preto – SP. 

E, por plena ciência dos irmãos Curadores, expede-se o presente 

edital, conforme previsto no Estatuto Social, no Artigo 22, e em 
seus incisos e parágrafos. 

Atenciosamente, 

 

________________________________ 
Mauricio Bellodi 

Presidente do Conselho de Curadores. 
 
 

 

E D I T A L  DE  C O N V O C A Ç Ã O 
 
 
O Presidente do Conselho de Curadores e o Presidente da Diretoria Executiva 
da Fundação Ecológica Nacional (FEN), nos termos de seu Estatuto, vem 
CONVOCAR os membros de sua Diretoria Executiva, de seu Conselho de 
Curadores e de seu Conselho Fiscal para Assembleia Geral Extraordinária 
Conjunta a ser realizada de forma presencial nos dias 10/08/2021, das 14:00 
horas às 18:00 horas e 11/08/2021, das 08:00 horas às 18:00 horas na 
cidade de Brasília/DF, no endereço SHS, Qd.05, Bl.H/I, Asa Sul, CEP70322-
912 (Hotel Windsor Plaza Brasília) e também por meio remoto (medida de 
contenção da pandemia COVID-19), convocação mediante fixação deste 
Edital na sede da FEN e publicação em jornal, referente à seguinte ORDEM 
DO DIA: 
1- Deliberar sobre revisão e ratificação de planejamento, atividades, calendário 
e projeção de gastos da FEN em razão de efeitos da pandemia por COVID-19; 
2- Deliberar sobre alienação de bens móveis (veículos) da Entidade; 
3- Outros assuntos de ordem legal e estatutária. 
 

São José do Rio Preto/SP, 06 de agosto de 2021. 
 

 
Ovasco Roma Altimari Resende                         Ulisses Ramalho de Almeida 
Presidente Diretoria Executiva                    Presidente Conselho de Curadores 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS - A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
de Tomada de Preços nº 004/2021, objeto do Processo nº 113/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Constitui objeto 
desta licitação a contratação de empresa por execução indireta, sob regime de empreitada por preço global para a construção 
em caráter de finalização de uma Creche Nova Padrão CR-1, localizada na Rua das Cássias, nº 639, esquina com Rua das 
Samambaias, Residencial Antonieta I, CEP: 15.110-000, no município de Guapiaçu, Estado de São Paulo. DATA, HORÁRIO E 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 25 de agosto de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: 
a partir de 09/agosto/2021, das 08:30 horas às 16:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito 
na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.
sp.gov.br. DATA: 06/agosto/2021- PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva
AVISO DE LICITAÇÃO – REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO (PRESENCIAL) A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a realização do Pregão Presencial nº 069/2021; Ata de Registro de Preço nº 060/2021 e objeto do Processo 
nº 111/2021. TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: Aquisição de combustíveis diesel B. S-500, óleo diesel S-10 e reagente 
Arla 32 AIR de 20 LTS, destinados aos departamentos do município de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 19 de agosto de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 09/
agosto/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 
06/agosto/2021 PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 070/2021 e objeto do Processo nº 112/2021. TIPO: Menor preço global. OBJETO: Contratação 
de Operadora de Planos ou Seguros Privados de Assistência à Saúde, para a prestação de serviços de assistência médica, 
hospitalar, de procedimentos diagnósticos e terapêuticos, na modalidade de Plano de Saúde Coletivo Empresarial, 
segmentação ambulatorial + hospitalar com obstetrícia, previsão de acomodação coletiva, área de abrangência geográfica 
de grupo de municípios, que contemplem, no mínimo, os municípios de Guapiaçu, São José do Rio Preto e cidades 
adjacentes em um raio de até 50km², em conformidade com a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, para o grupo 
correspondente aos servidores ativos e inativos de Guapiaçu/SP, bem como seus respectivos dependentes legais, obedecidas 
as condições de admissão do contrato a ser pactuado, conforme as especificações descritas no Termo de Referência anexo 
ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 20 de agosto de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 09/agosto/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 
15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 06/agosto/2021. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 019/2021
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pre-
gão Presencial nº 019/2021, do tipo “menor preço por item”. 
Objeto: Aquisição de um carro zero quilômetro. Sessão: 
09h00 do dia 20/08/2021, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 06 de agosto de 2021. LUIZ ANTO-
NIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

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. RICHARD FRANKLYN GARCIA DA SILVA e 
ANDRÉ RICARDO CONSTANCIO, sendo RICHARD fi lho 
de ALDO FERREIRA DA SILVA e de SILMARA DO CAR-
MO GARCIA DA SILVA e sendo ANDRÉ fi lho de ANTONIO 
ROBERTO CONSTANCIO e de MARILDA DE OLIVEIRA 
CONSTANCIO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/08/2021.



Pérola do Dia

A-8 SOCIALSão José do Rio Preto, sábado
07 de agosto de 2021 Jornal

bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

QUEM CONHECE OS OUTROS É INTELIGENTE . QUEM CONHECE A SÍ 
MESMO É ILUMINADO. Sorria, beba muita água e seja feliz!CONSUELO Martinez Ne-

ves, a mamãe da empresá-
ria Adriana Neves, foi muito 
cumprimentada pelas amigas 
e familiares no dia de ontem, 
quando assumiu idade nova.

DEPOIS DE revolucionar o 
setor imobiliário com uma pla-
taforma de vendas totalmente 
digital durante a pandemia, 
a MRV maior construtora da 
América Latina traz para o 
mercado de Rio Preto seu 
Centro de Experiências, um 
novo conceito de interação 
com os clientes. Localizado na 
Rua Bernardino de Campos, 
4762, o espaço foi inaugurado 
na última quinta-feira, dia 05 
de Agosto.

ARNALDO MUSSI Junior, 
fotógrafo, também recebeu 
paparicos e cumprimentos dos 
familiares e amigos, na última 
quinta-feira, quando ganhou 
idade nova.

 FIQUE SABENDO... O Fri-
gorífi co Eldorado – carnes de 
qualidade, preço justo, só a 
grife da carne no coração do 
bairro Eldorado. Nesta terça-
-feira, aberto das 7h30 às 20 
horas. Vale à pena conferir 
as ofertas. Rua Aparecida do 
Tabuado 2906. Telefone – 17 
– 3236-6795. @frigorifico.
eldorado.

VIDA NOTURNA. Aos poucos 
e compassadamente a noite vai 
despertando novamente o inte-
resse dos festeiros para um bar-
zinho ou restaurante, eventos 
para refl exões ou badalações, 
como por exemplo, o show da 
duplka Billy e Bill, marcado para 
hoje a noite no Buteco do Lima, 
na Silva Jardim, lá pelos lados 
da Vila Santa Cruz. 

KIT CHURRASCO. A Asso-
ciação Comercial e Empresarial 
de Rio Preto, presidida pelo 
Kelvin Kaiser, aproveitou o Dia 
dos Pais e presenteou seus 
diretores e diretoras com um 
Kit Churrasco de primeira linha. 
Na entidade temos pais que 
também sãos mães e mães que 
também são pais. Um grupo 
que também forma uma família. 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Bênçãos sobre bênçãos! O Padre Silvio Roberto, da 

Paróquia Menino Jesus de Praga precisa das nossas orações 
esperançosas. Agravou o seu estado de saúde, conforme 
mensagem dele mesmo enviada ontem ao colunista. Como 
sempre estive ao lado dele, na fé, nos momentos felizes e 
difíceis de sua peregrinação, oremos juntos. Comissões es-
peciais. Duas CEIs correm na Câmara de Vereadores hoje. 
Em âmbito municipal, é como se fossem CPIs. De fato, se há 
dúvidas sobre algo, é bom que se investigue. O problema 
é quando a intenção é mais tumultuar e constranger do que 
apurar. Um instrumento com poder de polícia como uma CEI 
não pode ser utilizado para interesses politiqueiros e eleito-
reiros. Sensato e ponderado. Quem tem se destacado pelo 
trabalho que vem realizando no legislativo é o vereador Odélio 
Chaves. Suas intervenções com ponderação têm atraído a 
admiração de seus pares e o tornado mediador nas relações 
entre vereadores. Uma grata surpresa! Devagar, devaga-
rinho. Jorge Menezes, seguindo o livro de receitas da Vovó 
Naná, foi cozinhando o galo em banho-maria e agora tem 
comido pelas beiradas o prato que preparou. A influência 
do vereador sozinho hoje no círculo de poder do município 
pareia com o do seu partido em conjunto, o PSD. Pancada 
na cabeça. O presidente Jair Bolsonaro está convencido de 
que, se houvesse voto impresso em 2018, Fernando Haddad 
seria eleito presidente da República. É ou não é? Preocupado. 
Com um câncer de próstata pouco agressivo, mais um stent 
e depois de passar 18 dias internado com covid, o senador 
José Serra já avisou seu partido que quer disputar a reeleição. 
E, aos 79 anos, pela primeira vez está preocupado. Só tem 
uma vaga e ele terá de disputar com Janaina Paschoal e José 
Luiz Datena (ela saiu e ele entrou no PSL). Público e notório. 
Circulou esta semana nas redes sociais que Rio Preto, a cidade 
onde eu nasci, está entre as 10 cidades paulistas com maior 
número de casais se separando. Os dados são do Colégio 
Notarial do Brasil. De acordo com a associação dos cartórios, 
mais de 9 mil casamentos acabaram no primeiro semestre de 
2021. Junho foi o mês com o maior número de divórcios da 
história de São Paulo. Não podia ser diferente aproveitando 
o ditado de um desquitado: “é melhor viver separado do que 
juntos!”. Culpa do Ibope. Repercutiu muito a entrevista que 
a confreira Cida Caran fez com este colunista detalhando o 
histórico do lançamento do livro “Roberto Toledo nas ondas 
do rádio”, na BAND TV. Ponto e basta!

Novo hotel
Tudo pronto para a chegada do 
Comfort Suites em Rio Preto. O 
hotel, que inaugura no próximo dia 
18 de agosto, será administrado 
pe la  A t lan t i ca  Hosp i ta l i t y 
International, maior operadora 
multimarcas da América Latina. 
Acomodações amplas, equipadas 
e aconchegantes, serv iços 
exclusivos, mall integrado ao 
complexo e localização super 
privilegiada, na avenida Brigadeiro 
Faria Lima, estão entre os 
diferenciais.

henriforne@gmail.com

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)

C/ Luizinho BUENO 

PAI É AMOR.  A 
bióloga pesquisadora 
Dra. Nathália Cury e 
o papai, o médico Dr. 
Nadim Cury, Provedor 
da Santa Casa de Rio 
Preto e Presidente do 
Clube Monte Líbano. 
Feliz Dia dos Pais!  

PAI É AMOR.  O 
advogado Dr. 

Gabriel Delbem 
Bellon e o papai, 

o empresário, 
Alaércio Bellon. 

Feliz Dia dos Pais!

PAI É AMOR.  As irmãs, Ana 
Carolina e Ana Paula Jalles 
com o papai, Luiz Fernando 

Jalles, engenheiro, 
empresário e sócio 

proprietário responsável 
pela área fi nanceira do 

Riopreto Shopping. Feliz 
Dia dos Pais!

Nossa homenagem ao Dia dos Pais

PAI É AMOR.  Os irmãos, Heitor, 
Maria Teresa e Otávio, futuro 

médico, e a mamãe Dra. Luciana 
Secches Freitas, cirurgiã dentista 
na área de estética oral, ladeiam 

o papai Dr. Renato J. Freitas, 
requisitado cirurgião plástico da 
Clínica Ateliê da Imagem (Nova 
Redentora). Feliz Dia dos Pais!    


