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Papai nós te amamos “
”Dos filhos, Davi e Bruna para o pai, Eric

DIA DOS PAIS 

Projeto de criação da Região Metropolitana (RM) de Rio Preto foi aprovado ontem 
na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Com emenda proposta pelo então de-
putado estadual Itamar Borges, atual Secretário de Agricultura do Estado, agora ela vai 
incorporar os municípios de Olímpia e Severínia. “O ano de 2021 será um marco para 
o avanço e consolidação desta desenvolvida e progressista região”, disse o prefeito 
Edinho Araujo após a aprovação. Ao todo são 37 cidades integradas.   Pág.A3

O Conselho Gestor do Par-
que Tecnológico de Rio Preto 
abriu ontem um novo ciclo 

Partec abre novo edital para 
empresas interessadas

do Edital de Fluxo Contínuo, 
processo pelo qual é feita a 
seleção pública de empresas 

de base tecnológica ou mista 
que serão incorporadas ao 
Parque.          Pág.A2

Secretária de Educação fala 
sobre volta às aulas na Câmara

Vacina chega 
para 21 e 

22 anos em 
Rio Preto

A campanha de vacinação 
contra Covid-19 vai ser amplia-
da para um novo público nesta 
quarta-feira (11), quando pode-
rão ser imunizados os adultos 
de 21 e 22 anos.       Pág.A5

Com recursos 
próprio, HB 

abre mais 28 
leitos de UTI
O Hospital de Base inau-

gurou uma nova UTI  com 28 
leitos individualizados. O espa-
ço conta com alto padrão tec-
nológico e foi construída com 
recursos da fundação.Pág.A5

Casos em 
queda: 

relatório traz 
59 positivos
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (10) mais 59 casos 
de Covid-19 no município, 55 
diagnosticados por exame PCR e 
quatro por TR antígeno.Pág.A5

Olímpia realizará o 57ª 
Festival do Folclore que, este 
ano, devido à pandemia da 
Covid, terá sua primeira edição 
híbrida, com atividades ao vivo 
e gravadas.             Pág.A6

Estiagem completa dois meses e 
Semae mantém racionamento

Pág. A2

NA RODOVIA
Empresário do 
ramo de supri-
mentos foi fla-
grado com car-

telas de remédio 
e anabolizantes 

no carro durante 
blitz na SP 310; 

havia também 
cheques e di-
nheiro; caso 

será investigado.             
Pág.A4

Conheça as 37 cidades 
da Região Metropolita-
na de Rio Preto

CONFIRA
Novas apre-

sentações ao
vivo de Mú-
sica, Teatro, 

Dança
e Crianças 

chegam se-
manalmente 

ao #EmCasa-
ComSesc. 
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11 de agosto de 2021 COTIDIANO

TERCEIRIZADAS
CPI ouve empresário acusado 
de calote pelos funcionários

A CPI (Comissão Parlamen-
tar de Inquérito) que investiga 
irregularidades e qualidade dos 
serviços prestados pelas em-
presas terceirizadas ouviu, na 
manhã desta terça-feira (10), 
o proprietário da empresa SMS, 
Sidenir Martins.

O empresário que foi acom-
panhado de dois advogados. A 
empresa é alvo de denúncias de 
17 ex-funcionários que alegam 
não ter recebido as verbas res-
cisórias e nem tiveram baixas 
em suas carteiras de trabalho, 
impossibilitando assim a libera-
ção de benefícios como Fundo 
de Garantia e seguro-desem-
prego.

As denúncias dos 17 ex-fun-
cionários são oriundas de um 
contrato da empresa SMS com 
a Secretaria de Trânsito de Rio 
Preto. Em sua defesa, Sidenir 
disse que toda a documentação 
já está nas mãos do Sindicato 
e que está tentando entrar em 
contato com os ex-funcionários 
para que seja liberado o FGTS e 
dado baixa na carteira.

“Essa semana com certeza 
vai ser resolvido parte desses 
problemas. Acredito que até o 
final da semana devemos assi-
nar as carteiras, as documen-
tações estão todas prontas” 
explicou Sidenir.

“Eu tinha seis contratos 
com a Prefeitura de Rio Preto, 
hoje tenho dois, os outros eu já 
encerrei e acertei. A pandemia 
causou muito transtorno pra 
mim, então nós vamos tentar 
solucionar”, afirmou Sidenir.

O empresário foi questio-

nado sobre a localização da 
empresa, haja vista que os 
ex-funcionários e a Comissão 
foram até o endereço oficial 
por mais de uma vez e o local 
estava sempre fechado. “Não 
mudamos de local, só que esta-
mos em home office”, justificou 
Sidenir.

O vereador Pedro Roberto, 
que é suplente da Comissão, 
mas ocupou o lugar do vereador 
Rossini Diniz que não estava 
presente, perguntou ao empre-
sário sobre o recolhimento do 
FGTS dos funcionários, como 
resposta, Sidenir afirmou que 
todo o recolhimento está em 
dia.

No entanto, com o decorrer 
da oitiva, chegaram denúncias 
de que esse FGTS não teria 
sido recolhido. Questionado 
novamente sobre o assunto 
Sidenir disse que poderia ter 
ficado “algum para trás” e se 
comprometeu a apresentar o 
comprovante de todos em até 
48 horas.

Sobre a denúncia de que o 
empresário forçaria seus fun-
cionários a pedirem demissão 
para serem recontratados por 
outra empresa, Sidenir negou 
as acusações.

Atualmente a empresa SMS 
ainda tem mais dois contratos 
vigentes coma Prefeitura de 
Rio Preto, sendo eles um com 
a Empro com funcionários de 
jardinagem e atendente; e o ou-
tro com a Secretaria da Saúde, 
também com jardinagem, pintor 
e eletricista, totalizando 36 
funcionários nas duas pastas. O 
contrato com a Empro começou 
há três anos e o da Saúde há 
um ano.

Andressa ZAFALON 

ÁGUA
Estiagem atinge 2 meses 
e Semae descarta acabar 

com racionamento

A estiagem segue afetando 
negativamente o abastecimen-
to de água em Rio Preto. Sem 
chuva desde o dia 11 de junho, 
o Semae não tem previsão de 
quando vai encerrar o raciona-
mento, que perdura desde maio 
e atinge 100 mil rio-pretenses.

“Não existe previsão para fim 
o do racionamento. Depende-
mos de uma boa quantidade de 
chuva. Caso isso não aconteça 
nos próximos dias, a probabilida-
de para o fim do racionamento 
deverá ocorrer com a volta do 
período de chuvas, que geral-
mente acontece em outubro/
novembro. Até o momento, não 
há previsão de expansão do ra-
cionamento para outros bairros. 
Porém, para que isso não ocorra 
é fundamental o uso consciente 
da água”, afirmou Jaqueline 
Reis, gerente de operação e 
manutenção de água do Semae.

Segundo o Semae, a deci-
são da autarquia de iniciar o 
racionamento no mês de maio 
possibilitou que o abastecimen-
to, até este momento, fosse re-
alizado com menores restrições. 
“A população compreendeu o 
momento que estamos vivendo, 
com uma severa estiagem, e 

tem colaborado economizado 
água potável. O consumo nos 
bairros que enfrentam o racio-
namento diminuiu 15%.”, disse 
Jaqueline.

Os níveis de água nos lagos 
1 e 3 da Represa Municipal 
seguem baixos, com a água em 
2,5 cm acima do vertedouro no 
Lago e 4 cm acima do vertedou-
ro no lago 3. Para tentar coibir o 
desperdício de água, o Semae 
está multando em 36 UFMs (R$ 
2.266,56) quem for flagrado 
desperdiçando água com rei-
cidência, como lavar o quintal 
com mangueira, por exemplo. 
Para isso, 17 fiscais estão atu-
ando na cidade. Ninguém foi 
multado até o momento.

“O Semae, desde o início do 
racionamento, vem fiscalizando 
o uso criterioso da água. A au-
tarquia desenvolve campanhas 
educativas e informativa, nos 
veículos de comunicação da 
cidade, sobre a necessidade de 
fazer o uso racional de água e 
prestando informações de como 
fazer a economia de água den-
tro das residências”, comentou 
Jaqueline.

O canal para denunciar des-
perdício de água é o telefone 
0800 770 6666 ou WhatsApp 
(017) 99638-8593.

Vinicius LIMA 
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Parque Tecnológico abre novo 
edital para atrair empresas

O Conselho Gestor do Par-
que Tecnológico de Rio Preto 
abriu hoje um novo ciclo do Edi-
tal de Fluxo Contínuo, processo 
pelo qual é feita a seleção 
pública de empresas de base 
tecnológica ou mista que serão 
incorporadas ao Parque. Este 
é o segundo ciclo aberto em 
2021. No primeiro, 23 empre-
sas participaram, das quais 13 
foram selecionadas e já estão 
instaladas na sede do Parque 
Tecnológico, onde recebem in-
fraestrutura, acompanhamento 
técnico e orientação para de-
senvolver projetos voltados à 
inovação tecnológica.

Os empresários interessa-
dos em participar do novo edi-
tal devem se inscrever no site 
da Empro no prazo de quinze 
dias, a partir de hoje..

“Este é um processo emi-
nentemente técnico, trans-
parente, que segue critérios 
objetivos, cujo objetivo é fazer 
a escolha das empresas que 
querem desenvolver projetos 
inovadores, crescer, disputar 
mercado e contribuir direta-
mente com o desenvolvimento 
sustentável de Rio Preto”, afir-
ma o presidente do Conselho 

Gestor do Parque Tecnológico e 
vice-prefeito, Orlando Bolçone.

O Parque Tecnológico de 
Rio Preto conta hoje com 38 
empresas instaladas no Centro 
Empresarial, e tem duas incu-
badoras de empresas, Karina 
Bolçone, voltada a projetos 
que utilizam alta tecnologia, e 
Professor Rui Dezani, de base 
mista.

Para o vice-presidente do 
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Conselho Gestor do Parque 
Tecnológico, Gilberto Mariano, 
o edital de fluxo contínuo “foi 
uma importante evolução em 
nossos processos, garantindo 
agora maior agilidade e efici-
ência para a entrada de em-
presas no Parque Tecnológico, 
consolidando Rio Preto como 
referência no desenvolvimento 
tecnológico”.

O presidente da Empro, 

Ângelo Bevilacqua, afirma 
que o “Parque Tecnológico é 
um espaço primordial onde o 
Poder Público, empresários da 
área de tecnologia e de base 
tradicional se interligam com 
as demandas sociais para 
vivenciar e realizar constantes 
buscas por soluções e inova-
ções sempre com o intuito de 
beneficiar a sociedade como 
um todo”.

Parque Tecnológico abre novo edital para atrair empresas

Comissão de Justiça barra projeto 
que cria Conselho LGBTQIA+

A Comissão de Justiça e 
Redação da Câmara de Rio 
Preto deu parecer contrário 
à criação do Conselho LGB-
TQIA+, projeto esse que foi 
reapresentado pelo vereador 
João Paulo Rillo no dia 2 de 
agosto, após este mesmo 

Conselho ter sido rejeitado no 
final de março pela maioria 
dos vereadores.

Com a reapresentação 
do Projeto para criação do 
Conselho, como de praxe, é 
necessário ter parecer favo-
rável da Comissão de Justiça, 
composta pelos vereadores 
Jean Charles, Paulo Pauléra 

Andressa ZAFALON 

NA SESSÃO 

Secretária vai à Câmara e detalha o 
retorno das aulas presenciais

A secretária municipal de 
Educação, Fabiana Zanquetta 
de Azevedo, participou nesta 
terça-feira (10/8) da 29ª ses-
são ordinária da Câmara de 
São José do Rio Preto, na qual 
detalhou pontos da volta das 
aulas presenciais, iniciadas 
nesta semana. Ela respondeu 
perguntas enviadas à Câmara 
e também questionamentos 
feitos pelos vereadores.

A participação foi ocasio-
nada por convite feito pelos 
vereadores, aprovado na sessão 
anterior. A secretária agradeceu 
o convite e a oportunidade de 
falar sobre Educação no con-
texto atual. 

“Quando as aulas precisa-
ram ser paralisadas, em março 
de 2020, foi um momento 
muito difícil para todos: para 
as crianças, para as famílias, 
para os professores, para os 
gestores, que tiveram que se 
adequar a uma nova situação. 
Inclusive, eu queria enfatizar o 
excelente trabalho dos profes-
sores da rede pública para se 
reinventar para que as ativida-
des remotas fossem efetivas”, 
afirmou Fabiana.

A secretária destacou todo 
o planejamento feito para o 

retorno dos alunos às esco-
las, registrado no Documento 
Orientador 3. A publicação é 
resultado do trabalho da Câmara 
de Planejamento para o Retorno 
às Aulas Presenciais, composta 
por profissionais da rede de 
educação, representantes de 
conselhos, Ministério Público e 
outras secretarias municipais.

Outro ponto de destaque foi 
a pesquisa realizada entre junho 
e julho deste ano com mais de 
15 mil pais ou responsáveis, 
representando 19 mil alunos: 
o levantamento mostrou que 
70,1% deles eram favoráveis a 
volta das aulas presenciais, em 
contraste com a pesquisa ante-

da Justiça.
“Com o impulso do prefeito 

Edinho Araújo, que fez a coorde-
nação de diversas secretarias, 
como Obras, Administração 
e Governo, e também a Pro-
curadoria Geral do Município, 
nós conseguimos reabrir essas 
escolas. Foi uma luta que durou 
7 meses. Então nós tínhamos 
um cenário em que a volta seria 
possível a partir desses laudos 
e do avanço da vacinação entre 
os profissionais da Educação”, 
disse Fabiana.

A aplicação do Plano São 
Paulo e a comparação com 
as escolas particulares, que 
seguem as regras do Estado, 
foi outro tópico abordado na 
sessão. A secretária salientou 
que a rede municipal, além 
de ter suas particularidades, é 
muito mais complexa que uma 
única unidade de ensino privada, 
abrangendo 157 prédios escola-
res e quase 40 mil alunos.

“Nós elaboramos um do-
cumento orientador e estamos 
seguindo o que foi planejado, 
até em respeito às pessoas que 
participaram desse processo, 
mas principalmente porque esse 
documento foi analisado de 
maneira minuciosa e aprovado 
pelo Comitê de Enfrentamento 
ao Coronavírus do Município”, 
afirmou.

Andressa ZAFALON 

rior, de setembro de 2020, na 
qual os favoráveis eram apenas 
25,1%. Também foi constatado 
que 96,5% dos alunos partici-
param das atividades remotas. 
Entre os que não participaram, 
o maior entrave declarado foi a 
falta de tempo dos pais ou res-
ponsáveis em realizar e orientar 
as atividades.

Além de planejar o retorno 
dos alunos às escolas, a Edu-
cação enfrentou outros desafios 
em 2021, como a adequação 
de unidades escolares para re-
ceber o AVCB (Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros), inclu-
sive de unidades que haviam 
sido fechadas por determinação 
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e Jorge Menezes, no entanto, 
isso não aconteceu durante a 
sessão desta terça-feira (10).

A negativa gerou discus-
são entre os vereadores João 
Paulo Rillo e Jorge Menezes. 
Jorge alegou inconstituciona-
lidade no Projeto por vício de 
iniciativa, ou seja, este tipo de 
Projeto deve vir do Executivo 

e não do Legislativo. Já Rillo 
disse que Jorge Menezes 
nunca se apegou a “esses 
detalhes” e que estaria sendo 
“incoerente”.

O Projeto, por ter sido re-
jeitado com unanimidade pela 
Comissão, nem chegou a ser 
votado pelos vereadores em 
Plenário.

retorno das aulas presenciais

A secretária municipal de 
Educação, Fabiana Zanquetta 
de Azevedo, participou nesta 
terça-feira (10/8) da 29ª ses-
são ordinária da Câmara de 
São José do Rio Preto, na qual 
detalhou pontos da volta das 
aulas presenciais, iniciadas 
nesta semana. Ela respondeu 
perguntas enviadas à Câmara 
e também questionamentos 
feitos pelos vereadores.

A participação foi ocasio-
nada por convite feito pelos 
vereadores, aprovado na sessão 
anterior. A secretária agradeceu 
o convite e a oportunidade de 
falar sobre Educação no con-

retorno dos alunos às esco-
las, registrado no Documento 

da Justiça.
“Com o impulso do prefeito 

Edinho Araújo, que fez a coorde-
nação de diversas secretarias, 
como Obras, Administração 
e Governo, e também a Pro-
curadoria Geral do Município, 
nós conseguimos reabrir essas 
escolas. Foi uma luta que durou 
7 meses. Então nós tínhamos 
um cenário em que a volta seria 
possível a partir desses laudos 
e do avanço da vacinação entre 
os profissionais da Educação”, 
disse Fabiana.

A aplicação do Plano São 
Paulo e a comparação com 
as escolas particulares, que 
seguem as regras do Estado, 
foi outro tópico abordado na 
sessão. A secretária salientou 

rior, de setembro de 2020, na 
qual os favoráveis eram apenas 
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Projeto de criação da 
Região Metropolitana 
(RM) de Rio Preto foi 
aprovado na manhã 

desta terça-feira (10), na Alesp 
(Assembleia Legislativa de São 
Paulo), e agora segue para san-
ção do governador João Doria.

Anteriormente a RM contava 
com 35 cidades, incluindo Rio 
Preto, mas recebeu emenda 
proposta pelo então deputado 
estadual Itamar Borges, atual 
Secretário de Agricultura do 
Estado, para que fossem inte-
grados os municípios de Olímpia 
e Severínia.

“Como um dos articuladores 
do projeto, fico muito feliz com 
esta conquista, sobretudo pela 
inclusão de Olímpia entre os 37 
municípios, a partir de emenda 
proposta por nós, atendendo a 
pedidos do prefeito de Olímpia, 
Fernando Cunha, e o de Rio 
Preto, Edinho Araújo, com aval 
do governador João Doria e do 
vice Rodrigo Garcia, com apoio 
dos deputados Geninho e Carlão 

Pignatari”, disse Itamar.
Ainda segundo ele, a inclu-

são torna oficial a aproximação 
política, social e econômica que 
já existe de fato entre os dois 
municípios e vai consolidar a 
Região Metropolitana de Rio 
Preto como um dos polos turís-
ticos mais importantes não só 
do Estado mas do País.

A criação da Região Metro-
politana contempla reivindicação 
regional de mais de 30 anos. 
Uma vez instalada, vai acelerar 
o progresso dos municípios que 
a formam, permitindo um cresci-
mento e qualidade de vida mais 
igualitários a todos eles. Com 
a Região Metropolitana, obras 
e serviços públicos passarão a 
ser planejados e executados le-
vando em conta necessidades e 
interesses conjuntos e não mais 
de maneira isolada, pois prevê 
a criação de fundo formado 
por Estado e municípios para o 
financiamento de projetos em 
comum nos mais variados se-
tores, como transporte público, 
saneamento e saúde.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

37 CIDADES

Segundo o relator especial da 
RM, o deputado estadual Pastor 
Sebastião dos Santos, esse 
projeto vem sendo discutido há 
mais de 10 anos. “Em 2019 eu 
adaptei e reapresentei o Projeto 
da criação da RM que tramitou 
e quando começou retornou 
a discussão o Governo abriu 
possibilidade de nos ajudar. A 
Comissão de Justiça e Redação 
demorou para dar o parecer e 
passou o tempo, por isso me 
chamaram para ser o relator”, 
explica o deputado.

Com a aprovação da RM 
de Rio Preto, o estado de SP 
conta agora com sete regiões 
metropolitanas estabelecidas 
por lei. “Agora precisamos criar 
os fundos que vão definir como 
serão as questões dos recursos 
para a região e as agências de 
desenvolvimentos, regradas por 
lei e também pelo conselho”, 
comenta o deputado.

A partir de agora começam-
-se a definir vários critérios, 
como ações na saúde regional, 
quais serão as metas para os 

Olímpia fará parte da RM de Rio Preto; fortalecimento da economia e do turismo

próximos anos, como serão 
efetivamente os planos diretores 
em cada cidade, já que todas 
as 37 cidades passam a ter um 
critério só.

Em nota, o Prefeito Edinho 
Araújo, de Rio Preto, disse que 
“mais uma etapa foi vencida para 
a criação da Região Metropo-
litana de Rio Preto, agora com 
o apoio maciço dos deputados 
estaduais da Assembléia Legis-
lativa de São Paulo. Um sonho 
antigo se torna realidade. O ano 
de 2021 será um marco para 
o avanço e consolidação desta 
desenvolvida e progressista re-
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Articulada por Itamar, Região Metropolitana é 
aprovada na Alesp com integração de Olímpia 

gião, agora com a criação da RM 
com 37 importantes municípios 
parceiros”.

O Prefeito de Olímpia, Fer-
nando Cunha, disse é um passo 
muito importante para o de-
senvolvimento da cidade. “Está 
sendo criada para ampliar a 
representatividade do interior no 
Estado e traçar políticas públicas 
planejadas em conjunto para 
proporcionar mais investimentos 
e qualidade de vida à população. 
A criação permitirá ainda um 
planejamento estratégico, per-
mitindo que uma atenção maior 
seja voltada para as questões 

de abastecimento, saúde e até 
mesmo infraestrutura”.

Integram a Região Metropoli-
tana de Rio Preto os municípios 
de Adolfo, Bady Bassit, Bálsamo, 
Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, 
Ipiguá, Irapuã, Jaci, José Bo-
nifácio, Macaubal, Mendonça, 
Mirassol, Mirassolândia, Monte 
Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, 
Nova Aliança, Nova Granada, 
Olímpia, Onda Verde, Orindiúva, 
Palestina, Paulo de Faria, Planal-
to, Poloni, Potirendaba, Sales, 
São José do Rio Preto, Severínia, 
Tanabi, Ubarana, Uchoa, União 
Paulista, Urupês e Zacarias.

rojeto de criação da 
Região Metropolitana 
(RM) de Rio Preto foi 
aprovado na manhã 

desta terça-feira (10), na Alesp 
(Assembleia Legislativa de São 
Paulo), e agora segue para san-
ção do governador João Doria.

Anteriormente a RM contava 
com 35 cidades, incluindo Rio 
Preto, mas recebeu emenda 
proposta pelo então deputado 
estadual Itamar Borges, atual 
Secretário de Agricultura do 
Estado, para que fossem inte-
grados os municípios de Olímpia 

aprovada na Alesp com integração de Olímpia 
Como um dos 
articuladores 

do projeto, fico 
muito feliz com 
esta conquista, 
sobretudo pela 

inclusão de Olímpia 
entre os 37 
municípios

“

”Itamar Borges, 
Secretário de 
Agricultura do 
Estado

Edinho Araújo, prefeito de 
Rio Preto 

vice Rodrigo Garcia, com apoio 
dos deputados Geninho e Carlão 
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Empresário será investigado após 
PM apreender anabolizantes em carro

Um homem de 36 anos será 
investigado pela Polícia Civil 
após policiais militares encon-
trarem em seu carro diversos 
anabolizantes e cartelas de 
remédios controlados às 13h30 
desta segunda-feira (9) na rodo-
via Washington Luis.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais estavam em patru-
lhamento quando observaram 
o carro do investigado sendo 
conduzido em alta velocidade 
e por isso decidiram abordá-lo. 
Em revista pessoal nada de ilíci-
to foi encontrado, porém, devido 
seu nervosismo e declarações 
divergentes os policiais realiza-
ram uma vistoria veicular, onde 
encontraram diversos frascos 
de anabolizantes, cartelas de 
remédios controlados e suple-
mento alimentar desprovido de 
documentação fiscal e receitu-
ário médico.

Ainda durante a vistoria os 

policiais localizaram também 
R$2.490 e três cheques de 
R$30 mil preenchidos no nome 
de uma empresa. Ele foi ques-
tionado sobre as mercadorias 
apreendidas e devido suas de-
clarações confusas ele acabou 
sendo levado para a Central de 
Flagrantes.

Na central ele informou que 
os anabolizantes e os remédios 
eram para uso próprio e o di-
nheiro e os cheques seriam para 
pagamento de suplementação 
já que é sócio em uma empresa 
de produtos alimentícios e su-
plementos nutricionais na linha 
humana. O investigado ainda 
apresentou as notas fiscais dos 
suplementos nutricionais que fo-
ram liberados junto com o carro, 
o dinheiro e os cheques.

Em seguida o homem foi 
liberado para mais tarde ser in-
vestigado pelo 7º Distrito Policial 
que recebeu o boletim de ocor-
rência registrado como falsifica-
ção de produtos terapêuticos/
medicinais. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

NA RODOVIA

Empresário será investigado após PM apreender anabolizantes em carro na rodovia

Divulgação

TRÂNSITO
Após acidente com motos, 

vítima é ameaçada e 
registra queixa

Um rapaz de 19 anos pro-
curou a Central de Flagrantes 
nesta segunda-feira (9) para 
informar que está sendo ame-
açado após ter se envolvido e 
ficado ferido em um acidente 
de trânsito com duas motos. 
A colisão ocorreu às 16h do 
domingo (8).

Para os policiais, o jovem 
informou que estava conduzindo 
seu veículo quando a moto do 
segundo envolvido no sentido 
contrário entrou na sua frente, 
o que acabou causando uma 
colisão frontal. O rapaz teve sua 
moto danificada e ferimentos 
no braço e na perna esquerdos.

A vítima disse que tentou 
conversar com o motociclista, 
que segundo ele estava mais 
preocupado com os danos em 
seu veículo. A vítima foi socor-

rida, porém depois o homem  
começou a mandar mensagem 
dizendo deveria pagar os danos 
causados na moto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência já na segunda-feira 
o envolvido compareceu no lo-
cal de trabalho da vítima, onde 
ele conversou com madrasta do 
rapaz, que também é sua che-
fe, dizendo que a vítima deveria 
pagar o prejuízo causado pelo 
acidente, pois o envolvido sabia 
onde o jovem reside.

Por este motivo a vítima 
procurou à central, onde o 
caso foi registrado como lesão 
corporal culposa em direção de 
veículo, ameaça, fuga de local 
de acidente e omissão de so-
corro para posteriormente ser 
encaminhado para o 6º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

INSEGURANÇA

Esmalteria é furtada 
pela segunda vez

A proprietária de uma es-
malteria de 32 anos procurou 
a Central de Flagrantes na 
tarde da última segunda-feira 
(9) para informar que às 4h10 
do domingo (8) uma pessoa 
invadiu seu estabelecimento 
comercial, localizado no bairro 
Parque Industrial, e furtou al-
guns materiais.

Para os policiais a mulher in-
formou que o ladrão conseguiu 
arrombar a porta do imóvel com 
uma pedra e subtraiu cerca de 
25 produtos que estavam no 
local, ela ainda acrescentou 
que no dia 22 junho uma outra 

pessoa já teria invadido sua 
esmalteria e furtado bebidas 
de marcas diversas, mas a 
vítima preferiu não registrar um 
boletim de ocorrência.

Uma equipe da perícia téc-
nica foi acionada para o local 
do crime e ainda na central a 
vítima informou que seu esta-
belecimento possui câmeras 
de monitoramento que podem 
auxiliar nas investigações do 2º 
Distrito Policial que mais tarde 
recebeu o boletim de ocorrên-
cia registrado como furto. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

BALEADO Jovem vai buscar 
droga na Vila Toninho 

e leva dois tiros

Um adolescente de 17 anos 
foi hospitalizado nesta segun-
da-feira (9) após ter ser alvo de 
dois disparos de arma de fogo 
que atingiram sua perna por 
volta das 17h10 no bairro Vila 
Toninho.

Policiais militares que esta-
vam em patrulhamento foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de disparo de arma 
de fogo no bairro, sendo que ao 
chegarem ao endereço foram 
informados de que o jovem 
entrou em casa pedindo por 
socorro. A testemunha que 
acionou a PM disse não conhe-
cer o garoto.

A vítima, que já estava sendo 
socorrida pelo Resgate, disse 
aos policiais que  estava indo 

até os “predinhos” para buscar 
drogas e em certo momento 
foi atingida por dois disparos 
que acertaram sua perna di-
reita. Ele ainda alega que os 
disparos foram efetuados por 
integrantes de uma quadrilha 
rival, porém não sou informar 
as características físicas e nem 
quem foi o autor dos disparos, 
assim como não soube dizer a 
motivação dos tiros.

Após as informações ele foi 
levado para o UPA Tangará onde 
permaneceu sob observação.

Os PMs então se dirigiram 
para a Central de Flagrantes, 
onde o caso foi registrado como 
tentativa de homicídio simples 
e encaminhado para 7º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Ele foi levado para o UPA Tangará onde permaneceu 
sob observação

ENCOMENDA
PM flagra entrega de lança-perfume 

pelos Correios e prende jovem em casa

Um rapaz de 19 anos foi 
preso na manhã da última se-
gunda-feira (9) após policiais 
o abordarem na posse de 
uma encomenda com lança-
-perfumes caseiros e porções 
de maconha e cocaína na sua 
residência no bairro Jardim 
Maria Lucia às 9h45.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os policiais militares 
estavam em plantão quando 
foram informados de que o 
acusado era traficante de 
drogas e que recebia os entor-
pecentes pelo correio em sua 
residência, sendo que na data 
de segunda-feira ele receberia 
uma nova encomenda. Por 
isso eles se deslocaram para o 
endereço à espera da chegada 
do veículo do Correios.

Mais tarde os policiais ob-
servaram o rapaz recebendo a 

encomenda e ainda na calçada, 
enquanto ele abria o pacote, 
ele foi abordado. Na encomen-
da encontraram 46 frascos de 
vidro com conteúdo que apa-
renta ser lança-perfume caseiro 
cujo remetente se tratava de 

assim como ele também ale-
gou não saber que o conteúdo 
se tratava de lança-perfumes, 
mas sabia que seria entregue 
conteúdo ilícito.

Em seguida os policiais o 
questionaram sobre a presença 
de mais drogas em sua casa, 
momento em que confessou a 
existência e indicou o local onde 
os PMs localizaram três zip lock 
com cocaína e duas porções de 
maconha, assim como também 
apreenderam uma nota de 
R$100 que aparenta ser falsa.

Ele foi levado para a Central 
de Flagrantes e preso sendo 
encaminhado para a carcera-
gem da DEIC. Os frascos foram 
apreendidos e embalados sepa-
radamente das outras drogas; 
o caso foi registrado como 
drogas sem autorização e foi 
encaminhado para a Delegacia 
Seccional. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

um homem que reside na ci-
dade de Rio de Janeiro.

Ao ser questionado sobre 
os frascos o jovem confessou 
que uma pessoa teria pedido 
para ele receber a encomenda 
que seria retirada mais tarde, 

Divulgação

CRACK

Vizinho denuncia e homem é preso por tráfico

Um homem de 27 anos 
foi preso na tarde da última 
segunda-feira (9) às 16h na 
posse de porções de crack 
após policiais militares serem 
informados por um popular que 
o acusado estava traficando na 
calçada de sua residência no 
bairro Vila Azul.

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando foram 
abordados pelo popular que 

informou que um homem sem 
camisa e de bermuda estava 
comercializando entorpecente 
próximo a casa da testemunha. 
No local abordaram o acusado 
que prontamente negou a pre-
sença de drogas em sua casa.

Na revista pessoal foram 
localizados R$170 e um celular. 
Na casa os PMs encontraram 
no meio do mato no quintal 
51 porções de crack. Para os 
policiais o homem disse que a 
droga pertencia a seu enteado 

que se mudou para a cidade de 
José Bonifácio, no qual o ende-
reço ele não soube informar.

O acusado ainda confessou 
para os militares que  havia 
escondido uma pedra maior 
que ele comprou pelo valor 
de R$1.200 para mais tarde 
cortá-la e revendê-la e por isso 
uma equipe do canil da Polícia 
Militar foi acionada.

Para os policiais o homem 
informou que trabalha como 
açougueiro e por ter sofrido um 

acidente ele foi afastado de seu 
serviço e devido a necessidade 
decidiu vender entorpecentes, 
em seguida ele confessou que 
em sua carteira estava guar-
dado R$638, dinheiro lucro do 
tráfico.

Ele foi levado para a Central 
de Flagrantes  e encaminhado 
para a carceragem da DEIC. O 
caso posteriormente foi encami-
nhado para o 7º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO



Com investimento próprio, HB amplia 
UTIs e abre 28 leitos para internações
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Não tenho dúvidas em afirmar que esta questão é a dúvida 
mais crucial nos consultórios de cardiologia. Até mais do que saber 
qual medicamento tomar, as pessoas questionam se a necessi-
dade dos medicamentos será para sempre. E esta dúvida não é 
privilégio dos mais jovens, os mais idosos também querem saber 
como proceder acerca dos medicamentos que passam a fazer 
parte de suas rotinas.

O cenário realmente é curioso, pois sabemos que a hipertensão 
arterial pode ser primária (genética) ou secundária a fatores sobre 
os quais irei discutir adiante. Muitas vezes as pessoas sabem que 
estão adotando hábitos alimentares inapropriados e um estilo de 
vida no mínimo questionável e, mesmo assim, não aceitam que os 
medicamentos tormam-se prioridade e exigem saber precisamente 
qual o prazo deste tratamento.

Para responder a esta questão controversa, acerca do trata-
mento anti-hipertensivo afinal ser ou não para sempre, preciso 
contextualizar melhor os dois tipos principais de hipertensão. 

A hipertensão classificada como primária é aquela que se 
fundamenta na herança de nossos pais e avós, ou seja, ocorre 
uma transferência hereditária desta tendência de desenvolver 
hipertensão arterial. Não sabemos precisar em qual fase da vida 
que a hipertensão primária irá se manifestar.

Há casos impressionantes de crianças manifestando sinais 
de hipertensão arterial primária, como também notamos que os 
adultos podem iniciar este quadro hipertensivo em faixas etárias 
muito diversas. Seja como for, nos casos de hipertensão primária 
as pessoas costumam literalmente descobrir que são hipertensas 
em exames de rotina ou em situações muito aleatórias, como 
quando pedem para mensurar sua pressão arterial sem estar 
sentindo qualquer tipo de sintoma.

Aí vem o susto: “Sou hipertenso(a), não sabia e não sinto nada!” 
Os números assustam - pressão de 20 por 12 (tecnicamente seria 
200 por 120). Um caos! Medo de morrer, de ter um infarto do 
coração ou um derrame cerebral. 

A conduta racional e mais imediata será procurar orientação 
cardiológica e, nesse sentido, além de orientações alimentares e 
a solicitação de exames complementares, medicamentos terão de 
ser introduzidos para controle adequado destes níveis pressóricos 
que estão ostensivamente descontrolados.

Nesta etapa, podemos dizer que o tempo de uso dos medica-
mentos irá depender dos seguintes fatores: 

1 - Normalização e controle efetivo dos níveis pressóricos com 
aquele ou aqueles princípios ativos dos medicamentos. Neste 
caso, a ideia é que o cardiologista realmente seja feliz na escolha 
do medicamento e consiga “acertar” na dose e periodicidade do 
tratamento.

2 - Mudança importante do estilo de vida e correção dos erros 
alimentares. As pessoas portadoras da hipertensão primária po-
dem ser estar acima do peso adequado, podem estar abusando 
de alimentos ricos em sódio e condimentos, podem estar seden-
tárias e podem estar seguindo uma rotina de estresse intenso e 
desproporcional.

Conseguem perceber que muitas vezes a tendência genética 
para hipertensão torna-se “pequena” diante de tantos erros de 
conduta e que, se estes erros não forem devidamente abordados, 
não tem sentido discutir por quanto tempo os medicamentos an-
ti-hipertensivos terão de ser usados?

3 - Resultado dos exames complementares, os quais poderão 
apontar para mais fatores causais, além da questão genética em si. 
Alterações metabólicas como o acúmulo de ácido úrico no sangue 
e alguns achados no ecocardiograma, como a calcificação e este-
nose (“obstrução”) de uma valva cardíaca, podem ser plenamente 
responsáveis pelos picos de pressão, ainda que a pessoa tenha 
tendência hereditária para tal.

Enquanto não houver o devido enfrentamento destes fatores 
apontados nos exames, não há como prever o tempo do uso da 
medicação anti-hipertensiva. 

Em relação a hipertensão primária, posso dizer que o tempo 
de uso dos medicamentos vai depender diretamente dos hábitos 
de vida e padrão alimentar. Não posso afirmar que, fazendo tudo 
certo em termos da escolha dos alimentos e combate ao sedenta-
rismo, seja possível ficar totalmente sem medicação - isto deverá 
ser muito individualizado.

Mas certamente será possível reduzir a necessidade dos me-
dicamentos, diminuir doses e periodicidade dos mesmos e até 
pensar em controlar os níveis pressóricos experimentando períodos 
sem medicação alguma. 

Sendo possível isto, as pessoas ficariam menos expostas aos 
efeitos colaterais indesejáveis, os quais são inevitavelmente ine-
rentes aos medicamentos anti-hipertensivos.

A hipertensão arterial secundária deriva, nas pessoas mais 
jovens, de fatores passíveis de reversão ou tratamento, como o 
abuso de bebidas alcoólicas, alimentos condimentados, abuso de 
bebidas estimulantes e o uso de drogas ilícitas. 

Também devemos considerar, nos mais jovens, a possibilidade 
de encontrar obstrução nas artérias dos rins, prejudicando o fluxo 
da diurese e causando retenção líquida significativa. Neste caso 
específico, existe tratamento cirúrgico para desobstrução destas 
artérias e correção deste problema.

Dessa forma, posso dizer que estas pessoas mais jovens, 
portadoras de hipertensão secundária, caso mudem seu estilo de 
vida, reavaliem seus hábitos e procurem o tratamento para eventual 
obstrução de artérias renais, poderão ficar livres dos medicamentos 
anti-hipertensivos.

No caso das pessoas mais idosas, com quadro de hipertensão 
arterial secundária, sabemos que os hábitos alimentares e estilo 
de vida são determinantes, mas o processo natural de envelhe-
cimento gera enrijecimento dos vasos sanguíneos, maior grau de 
calcificação dos mesmos e maior acúmulo de gorduras dentro 
dos vasos - estes fatores dificultam o controle efetivo dos níveis 
pressóricos e podem dificultar qualquer tentativa de ficar livre dos 
medicamentos anti-hipertensivos.

No entanto, faço questão de ressaltar novamente que estas 
análises devem obrigatoriamente ser individualizadas para melhor 
tomada de decisão, quanto a suspensão ou não das medicações. 

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

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Tenho hipertensão: vou 
ter que tomar remédio 

para sempre?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

A Santa Casa de Rio Preto, 
considerado o principal hospital 
no atendimento de pacientes 
com Covid-19 na cidade, está 
com 75% de ocupação nos 
leitos de UTI destinados para 
pacientes com a doença. O 
índice, embora alto, demons-
tra uma queda no número de 
internações.

O hospital ficou por quase 
dois meses com 100% de 
ocupação na UTI (do dia 10/05 
até 07/07), apresentando uma 
queda após o período. Desde 
então, a Santa Casa não voltou 
a atingir a capacidade total. A 
Secretaria de Saúde sempre 
classificou a Santa Casa como 
a retaguarda do município na 
pandemia, sendo que seria o 
último local a ter de fato uma 
diminuição nas internações.

“A queda no número de 
pacientes foi nítida e isso é um 
reflexo também da diminuição 
das internações nas UPAs, pois 

Santa Casa comemora queda 
contínua da ocupação de UTIs 

após ficar 100% por dois meses

todos pacientes que recebemos 
são encaminhados de lá. Para 
mim, a vacinação foi o que 
possibilitou essa diminuição”, 
afirmou Nadim Cury, provedor 
da Santa Casa.

O Hospital de Base, ao cons-
tatar a diminuição de interna-
ções por Covid-19, remanejou 
alguns leitos para atender ou-
tras patologias. Segundo Cury, 
o mesmo não deve ocorrer tão 
cedo na Santa Casa. “Vamos 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

UTIS

aguardar ainda a conclusão 
da vacinação e observar como 
a presença das variantes vai 
influenciar no número de ca-
sos. A curto prazo não temos a 
intenção de remanejar os leitos 
Covid”, comentou. Por nota, 
a Saúde informou que todos 
os leitos Covid disponíveis nas 
UPAs também seguem ativos.

O provedor da Santa Casa 
ainda contou que o perfil dos 
pacientes hospitalizados mu-

dou. “Praticamente não temos 
mais pacientes acima de 60 
anos. A maioria tem de 30 a 
40 anos, alguns até menos. 
As sequelas da Covid é que 
tem prolongado o tempo inter-
nação, como a trombose por 
exemplo. Esperamos que não 
venha mais nenhuma onda”, 
afirmou Nadim.

Atualmente a Santa Casa 
conta 45 leitos de enfermaria 
e 48 leitos de UTI para o SUS.

MAIS VAGAS

RIO PRETO
Vacinação hoje chega para 21 e 22 anos

A campanha de vacinação 
contra Covid-19 vai ser am-
pliada para um novo público 
nesta quarta-feira (11), quan-
do poderão ser imunizados os 
adultos de 21 e 22 anos. Nesta 
terça-feira (10) teve início a 
imunização das pessoas de 
23 e 24 anos. A Secretaria de 
Saúde de Rio Preto divide a va-
cinação em faixas etárias para 

minimizar as filas nos pontos de 
vacinação.

A vacinação será nas unida-
des de saúde e demais equi-
pamentos públicos, das 8h às 
14h, e na Swift, das 8h às 16h. 
Para ser vacinado é necessário 
apresentar documento com 
foto e CPF e comprovante de 
residência. Até o fim da sema-
na, todos acima de 18 estarão 
aptos para receber a vacina.

Os endereços das salas de 

vacina estão disponíveis em: 
www.riopreto.sp.gov.br/mapava-
cinas. Para agilizar o tempo de 
espera nas filas, recomenda-se 
o preenchimento antecipado do 
cadastro do Vacina Já, disponí-
vel em: www.vacinaja.sp.gov.br.

A vacinação de segunda 
dose continua disponível nas 
unidades de saúde, das 8h às 
14h. Para ser imunizado, é ne-
cessário apresentar documento 
com foto e CPF, comprovante 

de residência e comprovante 
de vacinação. Todos os agen-
dados para o dia ou que estão 
em atraso podem comparecer 
a uma unidade para completar 
o esquema vacinal.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, o município já apli-
cou 459.274 doses, sendo 
314.964 na primeira etapa e 
132.758 na segunda. Além 
disso, 11.552 pessoas foram 
imunizadas com dose única.

Vinicius LIMA 
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O Hospital de Base inaugu-
rou uma nova UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), com 28 lei-
tos individualizados. O espaço, 
que fica no 7° andar do Bloco 
C, conta com alto padrão tec-
nológico e foi construída com 
recursos da fundação. Com o 
início das atividades, a fun-
dação conta atualmente 255 
leitos de unidades intensivas.

“Durante a pandemia, 
em todo mundo, o setor da 
saúde sentiu um forte impac-
to. Porém, neste período, o 
Hospital Base manteve uma 
boa gestão financeira e, com 
recursos próprios, ampliou os 
leitos de UTI convencional. 
Uma estrutura completa para 
dar suporte aos pacientes 
que precisam de tratamento 
intensivo” explicou a diretora 
administrativa  Amália Tieco.

A estrutura da nova UTI 
conta com o amplo espaço 
entre os leitos que estão 

separados em boxes, viabi-
lizando melhores condições 
para atendimento da equipe 
assistencial.

“Para pacientes que neces-
sitam de isolamento devido 
a patologias contagiosas, 
como H1n1 ou tuberculose, a 
UTI também conta com uma 
antecâmara ao leito. Neste 
espaço, possibilita a paramen-

acompanhar em tempo real, 
todas as informações de cada 
um dos pacientes, sem preci-
sar estar à beira do leito. O que 
viabiliza uma resposta rápida 
em caso de intercorrências.

Todas as camas são dota-
das de altos recursos tecnoló-
gicos, como ajustes em vários 
níveis e até mesmo balança 
de peso, além de material de 
fácil higienização. Sensores 
de alarmes de intercorrências 
também foram instalado nos 
leitos e nos banheiros. Mo-
dernos chuveiros permitem o 
ajuste de temperatura.

Todos os leitos possuem 
vidros elétricos, que tornam-se 
fosco, possibilitando maior 
privacidade aos pacientes e 
familiares que estão acom-
panhando. Uma parte da UTI 
conta com uma vista para área 
externa. Com janelas amplas, 
o paciente terá uma visão 
externa e noção do tempo, se 
é dia ou noite. Isto contribui 
diretamente com o bem-estar.
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tação dos profissionais. Outro 
detalhe é que cada leito conta 
com dispositivo que regula 
pressões negativa e positiva, 
evitando assim propagação 
dos agentes contagiosos”, 
afirmou Amália.

Por sem um espaço amplo, 
foram criadas três ilhas de 
monitoramentos centrais, o 
que possibilita o corpo clínico 
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Novas UTIs modernas abertas no HB

COVID

Mais 59 casos positivos confirmados

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
terça-feira (10) mais 59 casos 
de Covid-19 no município, 55 
diagnosticados por exame PCR 
e quatro por TR antígeno. No 
total são 94.321 casos, com 
uma média móvel de 93 ca-
sos leves e seis casos graves 
por dia.

Também foi confirmado 
mais um óbito pela doença, 

notificado ainda no início do 
mês de agosto. Desde o início 
da pandemia são 2.697 mor-
tes, com uma taxa de letalidade 
de 2,8%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 59.558 
casos e 1.775 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 115 
pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, to-
talizando 85.331 curados, o 
equivalente a 90,4% dos ca-
sos. A cidade soma 312.193 
notificações de pacientes com 

sintomas gripais e 279.991 tes-
tes realizados. O coeficiente de 
incidência é de 20.284 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 535 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 273 na 
UTI e 262 na enfermaria, sendo 
que 240 são residentes de Rio 
Preto e 295 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 350 internações, com 213 

na UTI e 137 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na cidade é de 55% e na 
região é de 59,6%.

Vinicius LIMA 
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Teatro do Sesi retoma 
programação presencialApós vários meses 

sem programação 
e, consequente-
mente, sem pú-

blico presencial, em razão do 
protocolo de enfrentamento à 
covid-19, parte dos assentos 
do Teatro do Sesi-SP voltará a 
ser ocupado a partir do próxi-
mo dia 14 de agosto. 

Isso porque a peça teatral 
Se Existe Eu Ainda Não En-
contrei, do dramaturgo inglês 
Nick Payne, será encenada 
nos dias 14, 15, 21 e 22 de 
agosto. Aos sábados, às 20h, 
e, aos domingos, às 19h, 
com tradução em Libras, no 
dia 21.

A entrada é gratuita, com 
ingressos reservados pelo 

site do SESI. A apresentação 
seguirá todos os protocolos 
de segurança e terá capaci-
dade reduzida a apenas 125 
lugares para manter o distan-
ciamento social necessário.

Em Se Existe Eu Ainda Não 
Encontrei, os personagens 
viscerais mostram como as 
pessoas, mesmo que este-
jam preocupadas em salvar 
a humanidade, encontram 

subterfúgios para fugir dos 
problemas íntimos na própria 
casa. Nesse contexto, os filhos 
são muitas vezes negligencia-
dos por seus pais.

A narrativa retrata o co-
tidiano de George, Fiona e 
Anna, uma família aparente-
mente perfeita, mas que vê 
seu castelo de cartas abalado 
pela chegada de Terry – irmão 
mais novo de George, um jo-
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Espetáculo ‘Se Existe Eu 
Ainda Não Encontrei’

vem inquieto e problemático.
Os pais da adolescente 

Anna, ausentes, não per-
cebem a vida solitária e o 
bullying que ela sofre por es-
tar acima do peso, na escola 
onde a mãe trabalha. O pai é 
um pesquisador ambicioso, 
escreve um livro sobre as 
emissões de carbono, o que o 
torna distante aos problemas 
familiares. A chegada de Terry 

abala a forma como enxergam 
seus relacionamentos inter-
pessoais.

Serviço
Local: Teatro do SESI-SP, 

no Centro Cultural Fiesp
Endereço: Av. Paulista, 

1313
Capacidade: 125 lugares
Duração: 100 minutos
Classificação indicativa: 

16 anos
Gênero: Drama/Comédia, 

Adulto.
Informações: http://cen-

troculturalfiesp.com.br/ 
Entrada gratuita – Reser-

vas antecipadas pelo Meu 
SESI

Os assentos remanescen-
tes serão disponibilizados 15 
minutos antes do início do 
espetáculo.

APRESENTAÇÕES
Confira a programação 

#EmCasaComSesc

Novas apresentações ao 
vivo de Música, Teatro, Dança 
e Crianças chegam semanal-
mente ao #EmCasaComSesc. 
Os shows, os espetáculos e as 
atividades para as crianças são 
transmitidos de terça a domin-
go, às 19h, com exceção da 
programação infantil, transmi-
tida às 15h no sábado.

A programação começou 
com show do Instrumental Sesc 
Brasil nesta terça-feira (10). 
Para quem gosta de Clarice Lis-
pector, não perca o espetáculo 
“Minhas Queridas”, da Cia. de 
Teatro Diversão & Arte, nesta 
quarta-feira (11). Na quinta-
-feira (12) os artistas Welling-
ton Duarte e Zélia Monteiro o 
duo “das distâncias nulas” no 
Dança #EmCasaComSesc. Na 
sexta-feira (13), o cantor, com-
positor, produtor e multi-instru-
mentista paulistano Curumin 
celebra no Sesc Guarulhos seus 
19 anos de estrada com o show 

“Baja Live”.
No final de semana, bo-

necos, teatro de sombras, 
contação de histórias, poesia 
e música ao vivo integram a 
programação do sábado (14) 
das Crianças #EmCasaCom-
Sesc, que exibe o espetáculo 
“Passarinhos”, da Carroça de 
Mamulengos. Entre outras pro-
gramações. Para fechar o final 
de semana, o grupo Zumb.boys 
se apresenta no domingo (15) 
com o espetáculo “Ladrão”.

Para assistir aos shows e 
aos espetáculos você já conhe-
ce o esquema: as lives aconte-
cem no perfil do Instagram do 
Sesc Ao Vivo (@SescAoVivo) e 
no canal do YouTube do Sesc 
São Paulo (Youtube.com/ses-
csp), sem a necessidade de ca-
dastro ou agendamento prévio. 
Você também pode acessar as 
playlists pelas linguagens para 
curtir os shows e espetáculos 
disponíveis no nosso acervo e 
continuar desfrutando de arte e 
cultura sem sair de casa.
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Espetáculo “Minhas Queridas”, da Cia. de Teatro 
Diversão & Arte

Divulgação

OLIMPIA

57º Festival do Folclore conecta a cultura de todo o país
Olímpia realizará o 57ª 

Festival do Folclore que, este 
ano, devido à pandemia da 
Covid, terá sua primeira edi-
ção híbrida, com atividades 
ao vivo e gravadas. A pro-
gramação do evento começa 
nesta quarta-feira 11 e vai 
até o dia 15 de agosto.

A cerimônia de abertura 
conta com a apresentação 
do jornalista e apresentador 
Marcos Paiva, a partir das 
20h30 e um vídeo produzido 
pela secretaria de Educação, 
com a tradicional participação 
dos alunos da rede municipal, 
além de convidados como 
o Grupo Geração Folclore, 
Grupo Parafolclórico Frutos da 
Terra e Escola de Samba Uni-
dos da Cohab, com o tema 

“Olímpia, há 57 anos conec-
tando pessoas e tradições!”.

.A novidade deste ano 
é que os grupos de outras 

enquanto os grupos parafol-
clóricos de Olímpia, GODAP, 
Frutos da Terra e Anástasis 
farão seus espetáculos ao 
vivo, diretamente da Casa da 
Cultura, mas sem a presença 
de público.

Ao todo, o 57º FEFOL con-
tará com 34 grupos folclóricos 
e parafolclóricos, de 12 esta-
dos brasileiros, representan-
do as cinco regiões do país, 
sendo 14 grupos de cidades 
de fora e 20 de Olímpia. Dois 
dos grupos se apresentarão 
no festival pela primeira vez.

A grande atração da festa 
fica por conta das apresenta-
ções dos grupos participantes, 
todas as noites, das 20h30 
às 22h30, com transmissão 
online pelos canais oficiais 
do Festival do Folclore, no 
Facebook e Youtube. 
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localidades e os folclóricos 
de Olímpia, como as Com-
panhias de Reis, terão as 
apresentações gravadas, 
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Olímpia vai sediar o 57º FEstival do Folclore

Programa Atleta do Futuro é totalmente gratuito 

O programa Atleta do Futu-
ro, com mais de 25 anos de 
história, promove formação e 
cultura esportiva. Tudo ofere-
cido gratuitamente para crian-
ças e jovens de 6 a 17 anos.

A proposta é contribuir para 
a garantia do direito de acesso 
ao esporte de qualidade a par-
tir da metodologia elaborada 
pelo SESI-SP, que alinha o 
esporte ao desenvolvimento 
integral dos participantes. 

Ao promover formação 

esportiva, o SESI-SP permite 
que os alunos e alunas apren-
dam diferentes modalidades 
esportivas, com conteúdo e 
estratégias adequadas para 
cada faixa etária. Ao difundir a 
cultura esportiva, a instituição 
permite que o aluno desenvolva 
uma relação na qual o esporte 
faça parte de sua vida, seja 
como praticante, espectador ou 
profissional.

Atuação
Aulas e eventos: planeja-

das com conteúdo esportivo 
adequado a cada faixa etária 

e às diferentes modalidades 
esportivas oferecidas.

Marcadores Sociais no Es-
porte: Durante as aulas, são 
abordados aspectos ou ques-
tões que marcam as diferenças 
no cotidiano dos membros de 
cada turma. Temas como a va-
riação de habilidades motoras, 
gênero, raça, realidade socioe-
conômica, altura, etnia e peso 
podem surgir espontaneamente 
durante as aulas e discussões. 
Caberá ao professor realizar 
essa mediação, para que o 
aluno aprenda a conviver com a 

diferença sem o preconceito.
Participação da família: As 

famílias também são envol-
vidas no programa por meio 
de reuniões, eventos e na 
avaliação do aluno.
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

MATHEUS COLOMBARI CALDEIRA e CÍNTIA APARECIDA 
FORNER GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, 
psicólogo, solteiro, nascido em São Joaquim da Barra, SP, 
no dia 05 de julho de 1994, fi lho de FERNANDO APARECI-
DO CALDEIRA e de ELAINE CRISTINA COLOMBARI PE-
REIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, psicóloga, solteira, 
nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia 27 de fevereiro de 
1994, fi lha de MAURO MONTREZOLI GONÇALVES e de 
MARIA APARECIDA FORNER GONÇALVES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

JORGE LUÍS POMINI e ANGELA MARIA DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, funcionário público, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 de dezem-
bro de 1965, fi lho de LUIZ CARLOS POMINI e de OSCA-
LINA CARDOSO POMINI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
cabeleireira, divorciada, nascida em Monte Aprazível, SP, no 
dia 09 de junho de 1967, fi lha de MAURO CONCEIÇÃO DA 
SILVA e de SEBASTIANA HELENA DA SILVA. 

SIDNEI APARECIDO PEREIRA e RAQUEL APARECIDA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, padeiro, divor-
ciado, nascido em Itamogi, MG, no dia 28 de janeiro de 
1979, fi lho de ANTONIO DIVINO PEREIRA e de MARIA 
RITA JACOB PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
manicure, divorciada, nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia 
18 de janeiro de 1983, fi lha de  e de MARIA JOSÉ SILVA. 

MARCUS VINICIUS GENARO e DAIANE PAULINO FER-
REIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, diretor de arte, 
solteiro, nascido em Mirandópolis, SP, no dia 24 de fevereiro 
de 1990, fi lho de HERMINIO MARCOS GENARO e de VAL-
DETE APARECIDA BONTEMPO GENARO. Ela, de naciona-
lidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em Birigui, SP, 
no dia 28 de fevereiro de 1993, fi lha de ROBERTO GODOI 
FERREIRA e de LOURDES PAULINO FERREIRA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 10 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. RAFAEL CAMILO SECCHES e LUANA DE OLIVEI-
RA SANTOS, sendo ELE fi lho de ADEMIR ADAUTO SEC-
CHES e de MARIA JOSÉ GRAÇA SECCHES e ELA fi lha 
de APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS e de ESTER 
ELIAS DE OLIVEIRA;

2. BRUNO CEZAR PAPANDRÉ e MONIZE CRISTINA 
PRETTE, sendo ELE fi lho de PAULY CEZAR PAPANDRÉ e 
de ODETE FATIMA ROSSI PAPANDRÉ e ELA fi lha de MAR-
COS CESAR PRETTE e de ROSANA CRISTINA DA SILVA 
PRETTE;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 10/08/2021.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 46/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 70/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 33/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para pres-
tação de serviços de segurança desarmada e controle de 
acesso.
Data da realização da Sessão Pública: 25/08/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.

Monte Aprazível, 10 de agosto de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 67/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS 
LTDA
CNPJ sob nº 07.797.967/0001-95 
OBJETO Contratação de empresa especializada no forneci-
mento de assinatura de ferramenta de pesquisa e compara-
ção de preços praticados pela Administração Pública.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 
12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura, 
vencendo em 05 de agosto de 2022, podendo ser renovado 
por iguais períodos, mediante aditamentos contratuais e con-
forme necessidade e interesse da administração, nos termos 
da Lei Federal 8.666/93.
VALOR GLOBAL: R$ 9.875,00 (nove mil oitocentos e setenta 
e cinco reais)

Monte Aprazível, 05 de AGOSTO de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal
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BAR E RESTAURANTE II  
Assim como o “Seo Faria” era uma homenagem do proprietário 
ao seu pai, o Dona Maria agracia sua mãe e nos quatro andares e 
200 metros de salão, terá bar e restaurante. No andar inferior,será 
um deck debruçado sobre a avenida e um lounge com ambiente 
informal, comida gourmet de buteco e música ao vivo.

PRESENÇA

A lenda do NBA Magic Johnson será a grande novidade entre os 
palestrantes- de modo virtual-  do evento de empreendedorismo 
digital que o Magalu fará no dia 17 para os milhares de varejistas 
no marketplace da empresa — Luiza Trajano e Fred Trajano, o 
CEO, também participarão.

     Será inaugurado dia 18 de 
agosto, na Avenida Faria Lima, 
o Comfort Suites administrado 
pela rede hoteleira Atlântica 
Internacional.

     Michele Conte aproveitou 
o período de isolamento 
social em que as festas 
eram proibidas pelo controle 
sanitário da pandemia, para 
dar um up no vizoo do Villa 
Conte.

     O que será que vem a ser 
essa “Cidade da Polícia” e qual 
sua utilidade na prática para 
a população, que o vereador 
e delegado de Polícia Renato 
Pupo de Paula quer que seja 
construída no prédio da 17ª. 
Ciretran  na Santa Cruz? O 
valor estimado é de R$ 1 
milhão.

     As condolências da coluna 
à família da sra. Cassilda 
Longo Liso, que faleceu sexta-
feira passada. 

     Com 37 cidades incluídas – 
y compris Olímpia e Severínia- 

PÓ ROYAL 
Aniversariante do dia 11 de 
agosto, o médico Ivanzinho 
Rollemberg e a mulher, Marli 
Fél ix, programam almoço 
em sua casa no Condomínio 
Santa Helena. Talvez para 
o dia 14, sábado. Mas já 
estão disparando convites aos 
amigos.

PÉ NA AREIA I

O programa do casamento de Maria Flávia Vetorasso de Souza 
e Tomás Perocco, dia 6 de setembro, véspera do feriado, na 
Praia do Carneirinho, próximo a Recife, em Pernambuco, terá 
uma programação exuberante para os convidados desfrutarem. 
Na sexta-feira, dia 3 de setembro, um jantar e welcome party na 
pousada Bangalô dos Gameleiros- com pé na areia-a partir de 19 
horas. E no sábado, um luau na pousada Praia dos Carneiros,onde 
será o casamento, também pé na areia e tendo como dress code 
obrigatório, o traje totalmente branco para os convidados. Na 
segunda-feira, dia 6, véspera do feriado, o início da cerimônia  de 
casamento, será pontualmente às 15h30 para que todos possam 
curtir o pôr do sol  durante a celebração.

PÉ NA AREIA II   

Além dos familiares, entre os 250 convidados que já garantiram 
reserva para participar do casamento de Maria Flávia e Tomás, 
estão, entre outros, Nanda Nasser e Nilson Gonçalves, Antonella 
Teixeira, Adriana Volpe, Simone e Paulo Soubhia, Marcelo e 
Isabela Seixas Salum com os filhos; Diego Scott, Kao e Adriana  
Seixas Braga, Clotilde Garcia e Ligia Maura Garcia, Rubens e 
Ana Carolina Arroyo Hawilla Biselli, Alu e Eloisa Ottoboni Rossi 
e as filhas, Cecilia Castejon, José Carlos e Maura Mesquita, 
João Carlos e Celia Cabrera Pereira, Tudy Ribeiro, Bel Urbinatti e 
Roberto Arroyo, Romeu Patriani, Marcos Carminatti,Clowis Oger, 
Adriana Volpe, Claudia Venturelli, Renata Tavares e Arian Silva, 
Lita Lemos e Vera Figueiredo Ferraz, Alceu e Sissi Kfouri, Zé Oscar 
Cícero e Eliane Modesto, Eduardo Maluf, Beatriz Junqueira Vilela, 
Regininha Canhedo, Cristiane Haddad, Fabiola Oliveira, Zenha e 
Cecilia Ribeiro, Cesinha e Martha Nogueira, Douglas e Cristina 
Braojos, Domingos e Daniela Araújo Rafinetti.  

BAR E RESTAURANTE I  

Com a saída do Empório “Seu Faria”, o Duo JK-complexo na 
Avenida JK, que nos andares inferiores oferece locais destinados 
à gastronomia- perdeu muito de sua féerie e cintilância. A dire la 
verité, à noite, está meio sem vida. Waldyr Faria, proprietário do 
estabelecimento, prepara-se para inaugurar no final de setembro, 
o “Dona Maria” um complexo gastronômico na outra pista da 
mesma avenida, onde existia a Pizzaria Borá e sobre o qual meus 
leitores tiveram o privilégio de saber com primazia há vários meses, 
como será, pois já relatei em detalhes. 

REFORMA I 
Já que foram terminados os 
trabalhos na área externa com 
o novo paisagismo dos jardins, 
a iluminação, a uniformização 
dos  insulfilmes nos vidros 
da fachada e as caixas do 
novo letreiro, encerrando a 
reforma de parte significativa 
da sede social, o Automóvel 
Clube iniciou segunda-feira os 
trabalhos de reforma na parte 
final, o salão de festas, que 
havia ficado por último.

PARTICULAR
Um espetáculo,  o bar 
particular que Alexandre 
Cabrera inaugurou nas 
proximidades da Avenida 
Potirendaba, um barracão 
decorado com muito charme 
e peças de museu, como 
motos antigas, uma boleia 
de caminhão, uma bomba 
de gasolina antiga, carros, 
posters, bem ao estilo de 
oficinas norte-americanas 
celebradas no filme Easy 
Rider (Sem Destino), um 
clássico de Dennis Hopper, 
d e  1 9 6 9 ,  c o m  J a c k 
Nicholson e Peter Fonda. 
Mas esse bar é apenas para 
os happy few: só entram 
seus convidados.

BAR E RESTAURANTE III
No segundo andar, um restaurante de carnes nobres; no terceiro, 
um ambiente mais sofisticado, com restaurante de cozinha 
internacional e música light e no 4º andar, comida japonesa. 
Waldyr está contratando um chef de cuisine de São Paulo. Uma vez 
que o Dona Maria esteja funcionando como Waldyr pretende, ele 
procurará um local para instalar o “Seo Faria”, já que o desmontou 
e cujas instalações  guardou para essa finalidade.

LUTO
Sônia Menezes Pizzo, 
c o n h e c i d a  c o m o  a 
colunista Patr íc ia, de 
Franca, uma das decanas 
do colunismo social do 
Brasil, morreu na semana 
passada, aos 90 anos, 60 
deles dedicados à coluna 
social. Ela sofreu um AVC 
em 13 de agosto do ano 
passado em casa e há 
quase um ano vinha sendo 
tratada numa clínica. Meus 
sentimentos à família.

SEXTA-FEIRA, 13

Vixi. A próxima sexta-feira, é dia13 e ainda por cima, de agosto. Os 
supersticiosos podem começar a fazer figa e se benzer. Segundo 
Steve Roud, autor do guia Superstições da Grã-Bretanha e Irlanda, 
sexta-feira e o número 13 já eram associados ao azar porque sexta-
feira foi o dia da crucificação de Jesus Cristo e as sextas-feiras 
sempre foram vistas como um dia de penitência e abstinência e 
a cultura popular consagrou-a como o dia mais amaldiçoado do 
calendário, supostamente quando tudo pode dar errado. 
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MEDALHA DE PRATA

A jogadora de vôlei Carol 
Gattaz, de 40 anos, tornou-se 
a medalhista olímpica mais 
experiente do país em Tóquio. 
Se depender do treinador José 
Roberto Guimarães, a rio-
pretense Carol Gattaz pode 
voltar a vestir a camisa da 
seleção em Paris em 2024. Em 
setembro, José Roberto fará 
uma nova convocação, para a 
disputa do Sul-americano, que 
é classificatório para o Mundial 
e Carol deverá ser uma das 
integrantes da nossa Seleção. 

FOR BIKERS
Bruno Garisto, cunhado de 
Michele Conte, inaugura na 
manhã do próximo sábado, 
dia 14, o restaurante Casa da 
Vó Cida, atrás do Villa Conte 
Buffet, com comidas naturais 
e orgânicas e estacionamento 
para ciclistas porque pretendem 
atrair os adeptos do esporte. 
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REFORMA II 

Está sendo embutida no teto, 
uma nova iluminação a led, 
além da reforma dos banheiros 
e do ar condicionado, para 
que possam ser utilizados 
para bailes e eventos da 
entidade e alugados para 
casamentos e aniversários. A 
previsão é que esteja pronto 
para outubro.

O empresário e pecuarista Jorge Cury Neto, com os filhos 
Ana Paula,Jorginho e Ana Letícia.

ALTAR

Matheus Jalles Guimarães, 
filho do médico Heitor Jacinto 
Guimarães Filho e da empresária 
Ana Cristina Jalles Guimarães e 
Ariel Sanches Caratori, filha 
de Rodrigo de Castro Caratori 
e de Adriana Cristina Sanches 
Caratori, estão de casamento 
marcado para o dia 28 de 
agosto, o último sábado deste 
mês. Os editais de proclama 
foram publicados na sexta-
feira passada. O casamento 
religioso, que será celebrado 
em novembro, ainda está sendo 
desenhado. 

FEIRA E HOSPITAL 
O cirurgião cardiovascular Edmo 
Atique Gabriel, encabeça a 
organização de uma feira da 
saúde que deverá acontecer em 
novembro, no Villa Conte. Aliás, 
na região próxima da Unilago, 
universidade de seus pais, Edmo 
e Maria Lúcia Atique Gabriel, ele 
já está montando um hospital 
– que dizem, será maior que o 
nosso HB. 
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O empresário e agricultor- do setor da borracha e da cana 
de açúcar- Sebastião Lucas Teixeira;a esposa,Antonieta 

Bega Teixeira e as filhas: Antonella Lucas Teixeira e Simo-
ne Lucas Teixeira Soubhia.

O médico dermatologista Dr. João Carlos Pereira com os filhos, também médicos, Dr. 
João Carlos e Dr. João Pedro. Dr. João Carlos Pereira Filho é cirurgião plástico com fellow 
na USP e atua nos principais hospitais de São Paulo. Ele tem seu nome ligado a cirurgia 
de Face lift. Dr. João Pedro Cabrera Pereira, é dermatologista com Fellow na USP em tra-
tamento e cirurgia capilar, além de acompanhar seu pai que é referência nesta área há 

dois anos. Todos atuam em São Paulo e também na Clínica Derm, aqui em nossa cidade.

* 

* 
* 

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

PAIS NOSSOS

BUSINESS DINNER 
Sérgio Iorio, presidente da 
Ajoresp, recebeu na terça-
feira,um grupo de filiados LIDE 
Noroeste Paulista para um jantar 
de negócios. No encontro no 
Polo Joalheiro, os empresários 
conheceram a Ajoresp e seus 
próximos desafios. A reunião 
reabriu o LIDE Business Dinner 
de forma presencial.

PAIS NOSSOS

o projeto do governador João 
Dória, que cria a Região 
Metropolitana de Rio Preto foi 
aprovado ontem na Assembleia 
Legislativa.

     Julinho e Sônia Menezes 
Martinez viajam dia 8 de 
setembro para o Rio de Janeiro 
para uma semaninha básica 
em comemoração ao seu 
aniversário de casamento.

     O juiz de Direito aposentado 
de nossa Comarca, Dr. 
Euclides Leonardi, faleceu 
domingo. Desta coluna as 
condolências à família.

     As condolências da coluna 
também para Orlando Véscovi 
Filho, o Tico, suas filhas 
Luciana e Rita, e demais 
familiares, elo falecimento de 
Neide Sáfadi Véscovi no fim de 
semana.

    Inspira cuidados o estado 
de saúde do empresário 
Pedro Rodrigues de Almeida, 
hospitalizado, mas não com 
Covid.
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O empresário Paulo Dalul com o filho Renatinho e a filha 
Marina, de saudosa memória.


