
Hospital Nossa Senhora da Paz tem 
oferta de compra de R$ 19 milhões

DUAS DÉCADAS DEPOIS

Time de futebol 
feminino de 

Rio Preto estreia 
no Paulista

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

MARCA 
Rio Preto 
atingiu a 

marca de 
70% da 

população 
vacina com 
a primeira 

dose contra 
a Covid; 

imunização 
continua 

essa
 semana. 
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Pai é aquele que cria um filho 
para ser um bom pai também e se torna 

um exemplo de avô!
“

”Do filho, Gil Carvalho para o pai, Juscelino, ao lado dos 
netos, Kauã e Nicolas

DIA DOS PAIS 

O Realidade Jovem inicia sua 
caminhada no Paulistão femini-
no hoje (12), às 15h. A equipe 
rio-pretense vai até a capital 
encarar o Nacional no jogo que 
fecha a 1ª rodada.       Pág.A6

Brasil vai sediar 
Copa América de 

basquete em 2022, 
anuncia Fiba

A Federação Internacional de 
Basquete (Fiba) confirmou nesta 
terça-feira (10) a realização da 
Americup (Copa América de Bas-
quete Masculino) no Brasil em 
setembro de 2022.       Pág.A6

SUB-20
Neste pri-
meiro duelo 
em casa, o 
Leão recebe 
o Monte Azul 
hoje tentando 
embalar na 
competição; o 
América tam-
bém entra em 
campo nesta 
tarde.
Pág.A6

A novela envolvendo a venda 
do Hospital Nossa Senhora da 
Paz que vem se arrastando há 
duas décadas pode ter um ponto 
final. A Justiça do Trabalho definiu 
a venda do prédio e na data limite 
para o recebimento de propostas 
houve uma feita nesta quarta-
-feira (10) por um comerciante 
morador de um condomínio na 
Zona Leste de Rio Preto – o valor 
ofertado para a compra foi de 
R$ 19 milhões.     Pág.A2

Centro de Pesquisa do HB completa 
dez anos com 496 estudos realizados

Projeto obriga 
empresas Pets 
e Veterinárias 
denunciarem 
maus-tratos

Pág. A3

Vereadores 
aprovam 

12 projetos 
durante a 

última sessão
Pág. A3

CPI aprova 
convocação de 
funcionários da 
Secretaria de 

Serviços Gerais
Pág. A3
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Retomada da economia reflete em mais 
vagas e procura ao Balcão de Empregos

Hospital está fechado há 
duas décadas

Sérgio SAMPAIO
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ADVOCACIA E SER 
HUMANO

Esse mês é do advogado e, 
por consequência, de todo ser 
humano.

Não só a advocacia, mas toda 
profissão deve ser considerada 
numa perspectiva de serviço. 
Isto porque, a solidariedade nas 
profissões confere um caráter 
eminentemente social ao seu 
exercício.

A dependência de outros se-
res humanos da nossa profissão 
e as complexidades técnicas nos 
faz assumir responsabilidade 
para com o cliente, mas também 
com a sociedade.

A advocacia de ontem, de 
carga emocional e romântica, hoje vislumbra infelizmente mais 
a técnica, porém não se afasta da tarefa social.

Qualquer profissional – principalmente o advogado – deve 
estar a serviço da busca de realização de seus semelhantes, 
para melhorar o desenvolvimento da sociedade. O individualismo 
nesse sentido está ‘fora de modo’, como dizem os jovens.

O advogado – vinculado à sociedade – crê sobretudo no ser 
humano.

Quando o padre, o pastor, o amigo abandona aquela pessoa 
que aí só terá a companhia de um ser humano nessa Terra: o 
advogado e, principalmente, o criminalista.

No solilóquio da prisão, no lusco-fusco da penitenciária o 
advogado dará seus ouvidos às palavras daquele que, na maioria 
das vezes, tem muito a dizer...

Não se pode ser advogado criminalista e não ‘gostar de ir à 
cadeira’. Não se pode ser advogado criminalista e não acreditar 
no ser humano. Não se pode ser advogado criminalista e ‘na-
morar’ com a acusação. Advocacia é altivez, é defesa e respeito 
a dignidade do ser humano (seja ele quem for e em quaisquer 
circunstâncias).

Em conclusão, penso também que esses princípios se 
aplicam a qualquer profissional da área jurídica, porque nossa 
‘matéria-prima’ é o ser humano, alfa e ômega de todas ciências 
sociais. Caso contrário haverá rompimento com a ética.

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

ARTIGO Hospital Nossa Senhora da Paz 
tem oferta de R$ 19 milhões

A novela envolvendo a 
venda do Hospital Nossa 
Senhora da Paz que vem se 
arrastando há quase duas 
décadas pode ter um ponto 
final. A Justiça do Trabalho 
definiu a venda judicial do 
prédio e na data limite para 
o recebimento de propos-
tas houve uma feita nesta 
quarta-feira (10) por um 
comerciante morador de um 
condomínio na Zona Leste de 
Rio Preto – o valor ofertado 
para a compra foi de R$ 19 
milhões.

Segundo Flávio Tomé, ad-
vogado trabalhista que repre-
senta um grupo majoritário 
dos mais de 300 ex-funcio-
nários, agora caberá agora a 
justiça analisar a proposta e 
decidir se aceita ou não por 
conta de a mesma ter ficado 
um pouco aquém no mínimo 
exigido inicialmente.

O valor mínimo inicial 
pelo prédio era de R$ 
23.544.000,00 – que cor-
responde a 60% da ava-
liação total do imóvel (R$ 
39.240.000,00). Como não 
houve propostas com este 
montante outros valores 
foram analisados que ini-
cialmente não poderiam ser 
inferior a 50% da avaliação 
total do imóvel – com isso o 
novo valor mínimo passou a 
ser de R$ 19.620.000,00. 

Por conta de o valor pro-
posto ter sido um pouco 
abaixo do mínimo a decisão 
deve ser feito pela juíza nos 
próximos dias.

Segundo Tomé, do valor 
total apresentado o mesmo 
será pago da seguinte forma: 
R$ 5.700.000,00 de entrada 
e R$ 13.300.000,00 em 
30 parcelas mensais de R$ 
443.333,00.

O imóvel que tem 12.030 
m² de terreno e área constru-
ída de 9.295 m² e fica locali-
zado em região valorizada de 
Rio Preto na Avenida Anísio 
Haddad.

Trabalhista – no 
que diz respeito aos credores 
relacionados às ações traba-
lhistas Tomé salienta que são 
cerca de 300 ex-funcionários 
que tem valores a receber que 
somam aproximadamente R$ 
16 milhões.

Sérgio SAMPAIO  
redacao@dhoje.com.br

JUDICIAL

Sérgio SAMPAIO

R$ 5,7 mi
De entrada como 
pagamento 

Hospital Nossa Senhora da Paz tem oferta de compra de  
R$ 19 milhões apresentada por rio-pretense

COMÉRCIO MERCADO

Sincomerciários faz exposição em homenagem 
a trabalhadores e distribui kits de prevenção
O Sincomerciários de Rio 

Preto (Sindicato dos traba-
lhadores do comércio) está 
organizando uma exposição 
fotográfica, juntamente com o 
fotojornalista Guilherme Baffi, 
para acontecer neste sábado 
(14), na Praça Rui Barbosa, 
no centro de Rio Preto, das 7h 
às 14h e aberto ao público. 
Posteriormente a exposição 
será transferida para a igreja do 
bairro Redentora e continuará 
aberta à visitação.

A exposição, nomeada de 
“Vida Segura, Comércio Segu-
ro”, tem como objetivo home-
nagear profissionais que atuam 
na linha de frente do comércio 
e ressaltar a importância do uso 
da máscara contra a propaga-
ção do vírus Covid-19.

“A minha missão é cons-
cientizar a população sobre a 
importância do autocuidado 
e do uso da máscara. Afinal, 
proteger a vida é essencial”, 
comenta Guilherme Baffi, autor 
das fotos.

Os homenageados são 17 
trabalhadores que se destaca-
ram em diversas atividades co-
merciais e fortaleceram o setor 
no dia a dia. Além da exposição 
“Vida Segura, Comércio Segu-
ro”, terá também uma ação 
social de distribuição de kits 
de proteção contra a Covid-19 
aos comerciários que atuam nas 
lojas do calçadão.

A equipe do Sindicato, com-
posta por cerca de 50 pessoas, 
seguirá às normas de proteção 
da saúde e estará uniformizada 
com camisetas na cor roxa es-

crito o nome da campanha “Vida 
Segura, Comércio Seguro”.

“Queremos um comércio 
seguro, queremos vidas prote-
gidas. Ao seguir todos os pro-
tocolos de segurança, vamos 
mobilizar a equipe do nosso 
Sindicato no Calçadão pela 
proteção da saúde da categoria. 
Sabemos dos riscos diários de 
contaminação que os trabalha-
dores correm todos os dias e, 
dessa forma, encontramos uma 
maneira bacana de conscienti-

Andressa ZAFALON 

zá-los a respeito do uso da más-
cara”, explica a presidente do 
Sincomerciários, Márcia Caldas.

Os kits personalizados foram 
produzidos pela Fecomerciários 
(Federação dos Comerciários), 
presidida por Luiz Carlos Motta, 
e pelo Sincomerciários, presi-
dido por Márcia Valdas. O kit 
é composto por uma máscara, 
um frasco de álcool em gel e 
um guia informativo com orien-
tações aos profissionais que 
atuam no comércio central.

Reabertura da economia reflete em mais 
vagas e procura no Balcão de Empregos

No primeiro 
semestre deste 
ano, o Balcão 
de Empregos 

anunciou 5.070 
vagas 

A diminuição das medidas 
restritivas para controle da 
pandemia de coronavírus, 
possível graças ao avanço 
da vacinação e à queda nos 
índices relativos à doença, 
vem refletindo diretamente em 
fatores econômicos. O Balcão 
de Empregos da Prefeitura de 
São José do Rio Preto chegou 
nesta quarta-feira (11) ao 
recorde anual de vagas ofer-
tadas: 623. As contratações 
acompanham a retomada 
dos negócios e são indício 
de aquecimento no mercado 
local.

“Bares e restaurantes, por 
exemplo, atendem ao público 
com certa normalidade, dentro 
dos protocolos sanitários de 
segurança, e já também se 
preparam para quando pude-
rem ampliar suas atividades”, 
comenta o responsável pelo 
Balcão de Empregos, Rafael 
Nogueira, da Secretaria do 

Trabalho e do Emprego. As 
contratações são para diversos 
perfis profissionais e de escola-
ridade, sendo majoritariamente 
para os setores de Serviços e 
Comércio.

Hoje, os números são pu-
xados pela contratação de 133 
auxiliares de cozinha, 19 aten-
dentes, 15 nutricionistas, 15 
vendedores de produtos agro-
pecuários, 13 operadores de 
caixas e muitas outras vagas.

Todas as oportunidades po-
dem ser conferidas no site rio-
preto.sp.gov.br/balcaoempre-
gos, onde o candidato cadastra 

seu currículo e manifesta 
interesse na vaga compatível 
com seu perfil.

Pelo site, o Balcão está 
disponível ininterruptamente e 
pode ser acessado via compu-
tadores, tabletes e smartpho-
nes conectados à internet. O 
acesso online garante mais 
comodidade, praticidade e 
economia aos usuários.

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

No primeiro semestre des-
te ano, o Balcão de Empregos 
anunciou 5.070 vagas, 11% a 
mais que no mesmo período 
de 2020.

Confira no vídeo o passo a 
passo para acessar o Balcão 
de Empregos no Portal do Dho-
je.  Outras informações podem 
ser obtidas pelo telefone 3211 
4950.

Da REPORTAGEM
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SEGURANÇA

Vereadores aprovam 12 
projetos na última sessão

Os vereadores de Rio Preto 
analisaram 15 propostas na 
29ª sessão ordinária do ano, 
que foi realizada nesta ter-
ça-feira (10). Foram votados 
seis projetos em regime de 
urgência, cinco do Executivo e 
um do vereador Paulo Pauléra, 
que foi retirado pelo autor e 
que pretendia alterar regra para 
composição de Comissões 
Especiais de Inquérito para 
proibir o presidente da Câmara 
de participar das comissões.

Já entre os projetos do 
Executivo em urgência que 
foram aprovados o primeiro 
regulamenta os processos 
administrativos e sindicâncias 
internas no serviço público 
municipal, criando possibilida-
de para assinatura de Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) entre municipalidade e 
servidor sindicado, em caso de 
infrações leves.

O segundo institui na Se-
cretaria Municipal de Saúde a 
possibilidade de serviço volun-
tário, conforme previsto em lei 
federal. E mais dois projetos 
que alteram a lei que autori-
za concessão de duas áreas 
para a Associação Renascer, 
aumentando o tamanho das 
áreas anteriormente já con-
cedidas.

Foi pedido vista por 10 ses-
sões para o projeto que incluiu 
lactantes em grupo prioritário 
para vacinação contra Co-
vid-19 nas chamadas doses 
remanescentes, aqueles que 
sobram de frascos já abertos 
e que não podem mais ser 
armazenados.

Após a votação dos seis 
projetos em regime de urgên-
cia, os vereadores analisaram 
a Ordem do Dia, que começava 
com projeto de lei complemen-
tar do Poder Executivo, em 
segunda discussão, que inclui 
representante no Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo de 
São Paulo (CAU/SP) no Con-
selho Municipal de Defesa do 
Patrimônio Histórico. Artístico, 
Cultural e Turístico de São José 
do Rio Preto (Comdephact). 
Este projeto foi aprovado.

Na sequência, foi aprovado 
projeto de lei do Poder Execu-
tivo, em primeira votação, que 
altera lei que institui o Fundo 

Municipal de Cultura de São 
José do Rio Preto. A proposta 
visa fazer adequações ao teor 
da norma às atuais necessi-
dades do Município, como a 
inclusão de auxílio emergen-
cial a profissionais do setor 
cultural, durante períodos de 
calamidade pública.

Foi pedido vista da propos-
ta do vereador Renato Pupo 
(PSDB), que esperava votação 
quanto ao mérito, e determina 
que nos próximos conjuntos 
habitacionais a serem implan-
tados no município, a constru-
tora responsável pelo serviço 
deve garantir o devido destino 
dos resíduos da construção, 
pelo prazo de cinco anos.

Também foi aprovado o 
mérito do projeto de Júlio Do-
nizete (PSD) que dispõe sobre 
o reconhecimento das pessoas 
com insuficiência renal crônica 
como pessoas com deficiência 
para todos os fins de direito no 
município.

A pauta da sessão trazia, 
ainda, projeto do vereador 
Francisco Junior (DEM), em 
segunda discussão, que de-
termina a indicação de número 
de telefone para denúncias de 
estacionamento irregular nas 
placas sinalizadoras de vagas 
especiais de estacionamento 
destinadas a pessoas com 
deficiência, idosos, gestantes e 
outros. O projeto foi aprovado.

A Câmara votou também 
a legalidade de dois projetos 
de autoria do vereador Jean 
Charles Serbeto (MDB): o que 
declara de Utilidade Pública 
o Ambulatório Médico de Es-
pecialidades (AME) e o que 
declara de Utilidade Pública o 
Hospital - Lar Nossa Senhora 
das Graças. Ambos foram acei-
tos pelo Plenário.

Projeto de Lei do vereador 
Odélio Chaves (Progressistas) 
aprovado em primeira discus-
são na sessão. O objetivo da 
proposta é instituir o Dia Mu-
nicipal do Tradutor e Intérprete 
da Língua Brasileira de Sinais.

Outro projeto que foi apro-
vado quanto à legalidade, de 
autoria do vereador Bruno 
Moura (PSDB), dispõe sobre a 
inclusão, no Calendário Oficial 
do Município, do dia do Atleta 
Paralímpico, a ser comemo-
rado anualmente, em 21 de 
setembro.

Da REDAÇÃO

LEGISLATIVO

Projeto quer obrigar Petshops e 
veterinários informarem maus-tratos

A vereadora Cláudia de Giuli 
fez um Projeto de Lei (PL) que 
obriga as clínicas veterinárias, 
pet shops e estabelecimentos 
semelhantes a comunicarem 
ao agente competente os 
casos em que forem consta-
tados indícios de maus-tratos 
a animais.

Essa comunicação, através 
dos estabelecimentos, deverá 
conter nome e endereço da 
pessoa que estiver acompa-
nhando o animal no momento 
do atendimento; relatório do 
atendimento prestado, incluin-
do a espécie, a raça e as ca-
racterísticas físicas do animal, 
a descrição de sua situação de 
saúde no momento do aten-
dimento e os procedimentos 
adotados.

Segundo o texto do PL, em 
caso de não comunicação às 
autoridades competentes o 
estabelecimento poderá sofrer 
sanções que vão de advertên-
cia até a suspensão do alvará 
de funcionamento por 60 dias.

Na justificativa, a verea-
dora explica que as clínicas 
veterinárias, os pet shops, bem 

como outros estabelecimentos 
assemelhados, possuem em 
seu convívio um número grande 
de animais, ou seja, em razão 
do ofício praticado esses esta-
belecimentos possuem maiores 
oportunidades em se depara-
rem com casos de maus-tratos.

“A presente lei se trata da 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

TERCEIRIZADAS

Senador José Serra pede afastamento após 
diagnóstico de Parkison; José Anibal assume

O senador José Serra (PS-
DB-SP) solicitou, nesta terça-
-feira (10), licença do cargo 
pelos próximos quatro meses 
para tratamento de saúde. Na 
última semana, o parlamentar 
foi diagnosticado com doen-
ça de Parkinson em estágio 
inicial e distúrbios do sono. A 
vaga deverá ser ocupada pelo 
primeiro suplente, José Aníbal.

Em nota, a assessoria de 
imprensa de Serra informou 
que o parlamentar encon-
tra-se em bom estado de 
saúde, mas que optou pelo 
afastamento para que Aníbal 
“possa assumir sem deixar a 
cadeira de senador por São 
Paulo em vacância durante o 
período do tratamento experi-
mental”. A decisão também é 

uma forma de evitar eventuais 
paralisações no andamento 
dos projetos assinados pelo 
parlamentar.

O retorno de José Serra 
está marcado para 10 de 
dezembro deste ano. Ao todo, 
serão 122 dias de licença.

Suplência - Esta não 
será a primeira vez em que 
José Aníbal ocupará o cargo 
durante a ausência do titular. 
Em maio de 2016, o econo-
mista assumiu a vaga após a 
ida de José Serra para o Minis-
tério das Relações Exteriores, 
a convite do ex-presidente 
Michel Temer. O titular retornou 
em fevereiro do ano seguinte.

Formado em economia, 
Aníbal foi cinco vezes eleito 
deputado federal por São Paulo 
e liderou a bancada do PSDB 

Agência SENADO 

SUPLENTE

CAUSA ANIMAL

união do empreendimento par-
ticular com as políticas públicas 
municipais a fim de zelar e ga-
rantir, na medida do possível, a 
proteção do bem-estar animal. 
Ressalta-se que tal conduta 
já se mostra inerente desses 
profissionais, no entanto neces-
sário a imposição legal para que 

na Câmara dos Deputados. O 
paulista ainda foi secretário do 
Estado de São Paulo por duas 
vezes: secretário de Ciência, 

Estavam presentes na reunião, além do presidente João Paulo Rillo, os membros 
Rossini Diniz e Anderson Branco e o suplente Pedro Roberto

iniba qualquer comportamento 
contrário”, comenta Cláudia.

A vereadora acredita que se 
implantar este PL vai reforçar 
a importância da realização de 
denúncias por parte das clínicas 
veterinárias, pet shops, bem 
como qualquer estabelecimento 
que se assemelhe a esses.

Divulgação

Tecnologia e Desenvolvimen-
to Econômico, entre 1999 e 
2001, e secretário de Energia 
do Estado, entre 2011 e 2014.

Andressa ZAFALON

Projeto é da vereadora 
Claudia de Giuli e prevê até 
suspensão de alvará em 
casos de omissão

Indicação quer base fixa da GCM em 
praça no centro de Rio Preto

O vereador Bruno Moura 
protocolou uma indicação 
nesta terça-feira (10) para 
que o Executivo proceda es-
tudos para a implantação 

de uma base fixa da Guarda 
Civil Municipal (GCM) na Pra-
ça Dom José Marcondes, no 
centro de Rio Preto.

Segundo o vereador, muitos 
munícipes estão reclamando 
da segurança no local. “Re-
centemente teve uma senhora 
de 71 anos que foi assaltada 
e isso, infelizmente, está se 
tornando comum. Além dos 

próprios usuários do calça-
dão, os comerciantes também 
reclamam bastante”, explica 
Moura.

A indicação do vereador 
também destaca, além dos 
furtos, a questão do assédio, 
principalmente nos horários 
de maior fluxo de pessoas. “O 
patrulhamento é uma forma de 
inibir contravenções gerando 

mais segurança aos muníci-
pes”, diz Moura.

Na Praça Rui Barbosa, 
que fica para cima da Praça 
Dom José Marcondes, mais 
especificamente em frente ao 
Praça Shopping, fica uma base 
da Polícia Militar, porém essa 
base é móvel, não ficando 
assim, o tempo todo parada 
no mesmo local.

A indicação é do 
vereador Bruno Moura 

Andressa ZAFALON

Divulgação

CPI aprova convocação de 
funcionários de Serviços Gerais

A CPI (Comissão Parla-
mentar de Inquérito) das 
terceirizadas, presidida pelo 
vereador João Paulo Rillo, fez 
a 5ª reunião na manhã desta 
quarta-feira (11) e aprovou a 
convocação de 14 funcioná-
rios, dentre eles servidores 
públicos, representantes de 
empresas e terceirizados, to-
dos pertencentes à pasta da 
Secretaria de Serviços Gerais.

Serão sete motoristas, a 
responsável pelo ponto dos 
funcionários, o encarregado 
geral e a gestora de contratos 
da Secretaria, além de repre-
sentantes das terceirizadas 
CCO, RCA, Inova e Kelly Hi-

drometalúrgica.
“Além da aprovação destas 

convocações, nós aguardamos 
os documentos do empresário 
Sidenir da empresa SMS e 
também os documentos da 
Sindicância das calçadas para, 
posteriormente, ouvirmos o 
Procurador-Geral do município 
Luís Roberto Thiesi”, explica 
Rillo.

Na ocasião em que a Co-
missão esteve na garagem da 
Secretaria de Serviços Gerais, 
OS os membros da CPI tiveram 
acesso a alguns documentos, 
inclusive cartões de pontos 
– ou a falta deles, no caso. 
“Fizemos uma conferência 
dos motoristas em relação 

aos pontos e detectamos que 
alguns estavam sem, por isso, 
vamos convoca-los”, comenta 
o presidente.

Segundo informações 
da Comissão, em uma das 
terceirizadas, que tem 62 
funcionários, 18 deles não 
batem ponto. “Quase 30% 
dos funcionários de uma única 
empresa, não estão batendo 
ponto. Isso não é normal 
mesmo considerando os afas-
tamentos. É um número muito 
alto”, destaca Rillo.

Estavam presentes na reu-
nião, além do presidente João 
Paulo Rillo, os membros Ros-
sini Diniz e Anderson Branco 
e o suplente Pedro Roberto.

Andressa ZAFALON

Divulgação
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Matador contratado por 
esposa traída ignora 

"serviço" e estupra vítima
Uma mulher de 43 anos 

acionou a Polícia Militar na 
manhã desta quarta-feira 
(11) para informar que ela foi 
estuprada por um homem de 
28 anos que foi contratado 
para matá-la. O caso ocorreu 
na residência da vítima às 4h 
na Estância Nossa Senhora 
de Fátima.

Para os policiais a mulher 
informou que estava dormindo 
no momento em que escutou 
o agressor, que é conhecido 
seu, já no quintal de sua casa 
chamando por seu nome e por 
isso ela foi ver o que estava 
acontecendo.

Neste momento homem 
pegou uma faca no interior da 
casa e disse que foi contrata-
do para matá-la pelo valor de 
R$500, ainda informou que a 
contratante queria vê-la morta 
porque a vítima teria dormido 
com o marido dela.

Ao invés de tirar a 
vida da mulher o 
agressor decidiu 
que eles iriam 
ter uma relação 
sexual, e sa-
bendo que a 
filha da vítima 
estava na casa 
o homem or-
denou que ela 
fizesse tudo o 
que ele mandava 
se não mataria sua 
filha. Após o ato sexual 
o agressor ainda mandou que 
a vítima o acompanhasse até 
a frente da residência para em 
seguida deixar o local.

No mesmo momento a 
mulher acionou a PM que 
encontrou apenas a mulher 
e sua filha no endereço, os 
policiais ainda realizaram um 
patrulhamento no intuito de 
localizar o criminoso, porém 
sem sucesso.

Assim uma viatura do SAMU 
foi acionada para levar a vítima 

Da REDAÇÃO   
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até o Hospital da Criança e da 
Maternidade (HCM), onde após 
atendimento médico a mulher 
foi submetida ao exame de 
IML. Ainda na residência da 
mulher foi acionada uma equi-
pe da perícia para elaboração 

do laudo de vestígios no local.
Na Central de Flagrantes o 

caso foi registrado como estu-
pro e posteriormente foi enca-
minhado para a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM). (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

VIOLÊNCIA

Homem quebra 
nariz da esposa 

com soco em briga
Um homem de 34 anos 

foi preso na madrugada des-
ta quarta-feira (11) após ter 
agredido sua companheira de 
39 anos durante uma discus-
são na residência do casal no 
bairro Parque Industrial por 
volta das 2h10.

Segundo as informações 
fornecidas, policiais militares 
que estavam em patrulha-
mento foram acionados pela 
própria vítima até o endereço, 
sendo que ao chegarem en-
contraram a mulher com o ros-
to ensanguentado e segurando 
uma criança de menos de um 
ano no colo.

Os policiais conversaram 
primeiramente com a vítima 
que disse que devido o seu ci-
úmes por suspeitar de que seu 
companheiro estava saindo 
com a ex-mulher eles iniciaram 
uma discussão onde a vítima 
se estressou e quebrou alguns 
eletros eletrônicos, sendo que 
em certo momento ela arra-
nhou seu companheiro que 
a empurrou e desferiu alguns 
golpes e por isso a vítima cha-
mou a polícia.

Em sua defesa o homem 
informou que a discussão se 

iniciou por causa do ciúmes 
de sua companheira e que em 
certo momento a mulher partiu 
em sua direção e o empurrou 
contra um guarda-roupas e por 
isso ele desferiu um tapa no 
rosto da vítima.

A mulher e a criança foram 
levadas para o UPA Tangará 
onde após os exames médicos 
foi constatado que a vítima es-
tava com o nariz quebrado e le-
sões na nuca. Ela recebeu alta 
e foi levada para a Central de 
Flagrantes, onde foi constatado 
que o agressor também estava 
com ferimentos de arranhões.

Após ser informado que 
sua companheira estava com 
o nariz quebrado o homem 
confessou na central que ao 
ser agredido pela vítima ele 
perdeu a cabeça e desferiu um 
soco no rosto da mulher, ainda 
foi realizado ema pesquisa que 
constatou que o agressor já 
possui histórico policial por de-
pendência química. Em segui-
da ele foi preso e encaminhado 
para a carceragem da DEIC.

O caso registrado como 
violência doméstica e lesão 
corporal foi encaminhado para 
a Delegacia Seccional. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

NO OMBRO ESTÁ PRESA

JUSTA MARTINEZ DE ANDRADE, 
natural de Ribeirão Preto/SP, faleceu 
aos 97 anos de idade. Era viúva e 
deixou seus fi lhos Osvaldo, Nilza Ma-
ria, Elza Aparecida, Neusa Antonia. 
Foi sepultada no dia 11/08/2021 às 
11:00, saindo seu féretro do velório 
Ercilia para o cemitério Ressureição.

  FALECIMENTOS

WALDOMIRO MORO, natural de 
Cajobi/SP, faleceu aos 90 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado no 
dia 11/08/2021 às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

REINCIDENTE

Jovem é baleado em 
frente a salão de beleza

Um rapaz de 25 anos foi 
hospitalizado no inicio da noite 
desta terça-feira (10) após ter 
sido baleado por uma pessoa 
desconhecida enquanto aguar-
dava para entrar em um salão 
de beleza às 18h30 no bairro 
Dom Lafayete Libâno.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima estava jun-
to com outras quatro pessoas 
na calçada do salão de beleza, 
que fica na Rua Américo Avelar, 
quando em certo momento 
um carro prata se aproximou e 
um dos passageiros do veículo 
sacou uma arma e disparou 
contra as pessoas na fila. Um 
dos tiros atingiu o ombro direito 
da vítima. O autor dos disparos 

fugiu.
O rapaz baleado procurou 

o atendimento médico no UPA 
Norte. Os policiais conversaram 
com o proprietário do salão que 
apenas disse ter ouvido o baru-
lho do disparo enquanto estava 
no interior do estabelecimento 
e que confirmou que o alvo era 
um de seus clientes.

Os investigadores da De-
legacia Especializada em In-
vestigações Criminais (DEIC) 
foram informados do ocorrido 
e em seguida se dirigiram 
para a Central de Flagrantes 
para registrar um boletim de 
ocorrência com natureza de 
tentativa de homicídio que foi 
encaminhado para o 4º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

PM flagra mulher furtando escola  

A Polícia Militar prendeu na 
madruga da última terça-feira 
(10) uma mulher de 25 anos 
que estava furtando uma escola 
municipal localizada no bairro 
Jardim Canaã às 4h10.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, mais cedo uma 
equipe da PM foi acionada ao 
endereço após receber uma 
denúncia de que estava ocor-
rendo um furto e que tinha um 
casal próximo a escola. Porém 
ao chegarem ao local os po-
liciais não encontraram nada 
suspeito, sendo que por volta 
das 4h10 eles foram acionados 
novamente devido uma segun-
da denúncia de furto em anda-
mento. Desta vez encontraram 
a acusada pulando o muro da 
instituição.

Ao notar a presença dos 
policiais a mulher jogou uma 
caixa no chão e tentou fugir. 
Na caixa encontraram uma 
sacola ecológica, uma marreta 
de borracha, uma tesoura, oito 
pacotes com cinco unidades 
de sabão cada um, uma es-

imóvel e encontraram uma 
chave turquesa e um alicate 
utilizados no crime.

A acusada foi levada para a 
Central de Flagrantes e presa. 
O boletim de ocorrência regis-
trado como furto qualificado 
encaminhado para a Delegacia 
Seccional.

Mais tarde o coordenador 
da escola procurou a Central 
de Flagrantes para informar que 
duas televisões, dois aparelhos 
de DVD, dois umidificadores de 
ar, um espelho lavatório, seis 
baldes, oito panos de chão, 
um galão de água, uma corti-
na, duas caixas vazadas, cinco 
pacotes de sabão em pó, duas 
embalagens de sabão em barra, 
um galão de sabonete líquido 
e um galão de desinfetante 
também foram furtados. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

cova de lavar roupas, quatro 
panos e dois pacotes de papel 
higiênico.

A mulher inicialmente ne-
gou o furto, porém, momentos 
depois ela disse estar com 
depressão e confessou. Os 
policiais ainda entraram no 
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BANCO

Homem cai em golpe 
e perde R$ 29 mil

Um homem de 60 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes na tarde desta terça-feira 
(10) para informar que foi 
vítima de um golpe de es-
telionato ocorrido no último 
sábado (7) envolvendo um 
falso funcionário de banco.

Para os policiais o homem 
informou que teria recebido 
uma mensagem SMS infor-
mando que se a vítima não 
reconhecesse um boleto de 
pagamento deveria acessar 
link enviado junto com a 
mensagem.

A vítima entrou no link re-
alizou um cadastro com seus 
dados e em seguida recebeu 
uma ligação de um funcioná-
rio de um banco informando 
que o cartão do homem teria 
sido bloqueado, o golpista 
orientou a vítima a procurar 
uma agência bancária e  li-
berar o acesso do funcionário 

em sua conta bancária.
Na central o homem apre-

sentou para os policiais o 
extrato bancário que consta 
uma transferência em sua 
conta no valor de R$29.985 
para a conta de um homem 
desconhecido e informou 
querer representar judicial-
mente assim que o autor for 
identificado.

O caso foi registrado como 
estelionato e encaminhado 
para o 7º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO Divulgação

Jovem foi levado ara 
Central de Flagtantes e 
ficou apreendido

Adolescente é apreendido após dois 
flagrantes de tráfico só neste mês

Um adolescente de 15 anos 
foi apreendido no final da noite 
da última terça-feira (10) após 
policiais militares encontrarem 
com ele pinos de cocaína. O 
caso ocorreu no bairro Solo 
Sagrado por volta das 23h50 
sendo este o segundo boletim 
de ocorrência em agosto en-
volvendo o garoto.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os policiais 
estavam em patrulhamento 
pela a Avenida São José do 
Rio Preto quando avistaram o 
adolescente suspeito, e por já 
ser conhecido no meio policial 
decidiram abordá-lo. No bolso 
da bermuda foram apreendi-
dos nove pinos de cocaína e 
R$104.

Em seguida os policiais 
realizaram uma busca pelas 
redondezas do local onde o 
garoto estava e no pé de uma 
árvore encontraram mais 24 
pinos de cocaína. O menor foi 
questionado sobre as drogas, 
momento em que confessou 
que estava traficando o entor-
pecente pelo valor de R$10, 
mas que os pinos encontrados 
nas redondezas não eram 

seus.
Ele foi levado para a Central 

de Flagrantes, onde na pre-
sença de sua tia ele informou 
que foi abordado pelos PMs e 
que as nove porções que es-
tavam em seu bolso era para 
consumo próprio e o dinheiro 
era lucro da pensão dada pelo 
seu pai, por fim voltou a negar 
a propriedade dos outros 24 
pinos.

O adolescente possui di-
versas ocorrências por tráfico 
de drogas, sendo a última 
registrada no dia 5 de agosto; 
por esta razão o garoto foi apre-
endido e encaminhado para a 
carceragem da DEIC.

Por fim o caso registrado 
como drogas sem autorização 
ou desacordo foi encaminhado 
para a Delegacia Seccional. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Quando uma pessoa chega ao consultório queixando-se de 
dores nas pernas e inchaço, é inevitável pensar na possibili-
dade de que o paciente seja portador de varizes nos membros 
inferiores. Por ser uma doença frequente em nossa população, 
acometendo tanto homens quanto mulheres, logo examinamos 
as pernas para identificar a presença de veias dilatadas, tortuo-
sas e insuficientes, que possam explicar os sintomas dolorosos 
e a retenção líquida.

Na maior parte das vezes, entretanto, a preocupação recai 
sobretudo no aspecto visual e estético, com destaque para 
as veias aparentes e superficiais, de coloração esverdeada 
ou azulada, localizadas principalmente nas pernas e nos pés. 
Todavia, para o adequado diagnóstico clínico e o apropriado 
planejamento terapêutico das varizes dos membros inferiores 
é fundamental avaliar com detalhes a veia safena.

A veia safena representa o principal segmento venoso 
superficial dos membros inferiores. Com origem na circulação 
venosa dos pés, a veia safena é responsável por 20% do re-
torno venoso do sangue da periferia do corpo em direção ao 
coração e comunica o sistema venoso superficial com o sistema 
profundo, reduzindo o edema nas pernas e nos pés.

A cirurgia de ponte de safena, realizada pela primeira vez 
pelo cirurgião argentino Rene Favaloro, trouxe notoriedade à 
veia safena, demonstrando que este segmento venoso, além 
de participar do sistema circulatório, desempenha também 
relevante papel no restabelecimento da circulação coronariana 
e periférica, nos casos de infarto do miocárdio e má circulação, 
respectivamente.

Durante a avaliação da veia safena pelo exame de Doppler 
Vascular, os termos “refluxo” ou “insuficiência” comumente são 
empregados quando existe degeneração da parede venosa e 
consequente perda da sua função. Desta forma, quando a veia 
safena encontra-se insuficiente, o sangue, ao invés de retornar 
em direção ao coração, acumula-se nas pernas, causando 
hipertensão venosa crônica, que representa a base fisiopato-
lógica das varizes dos membros inferiores e das complicações 
decorrentes da insuficiência venosa.

Quais são, portanto, os riscos associados à insufici-
ência da veia safena magna?

1) Trombose Venosa - O sangue acumulado na veia 
safena insuficiente aumenta o risco de trombose venosa su-
perficial, conhecido como Flebite. A trombose da veia safena, 
em decorrência de sua comunicação com o sistema venoso 
profundo, apresenta risco expressivo de evoluir para embolia 
pulmonar.

2) Varicorragia - A veia dilatada, insuficiente e palpá-
vel, principalmente próximo ao joelho, quando rota, causa 
importante perda sanguínea com possibilidade de choque 
hemorrágico. Em pacientes idosos, que não enxergam bem, o 
risco de varicorragia é maior, exigindo atendimento em unidade 
de urgência e emergência para reposição volêmica e controle 
hemorrágico.

3) Dermatite e Eczema - A hipertensão venosa devido à 
insuficiência da veia safena promove o depósito de pigmento 
férrico no tecido cutâneo, resultando em hiperpigmentação da 
pele e eczemas com sensação de coceira local. A evolução do 
quadro caracteriza-se por perda da elasticidade e do vigor da 
pele.

4) Formação da Úlcera Venosa - A elevada coluna de 
pressão sobre o tornozelo, em decorrência da insuficiência da 
veia safena, aumenta o risco de ulcerações próximas ao torno-
zelo. Além do prejuízo estético e do impacto negativo sobre a 
qualidade de vida, a úlcera venosa constitui importante causa 
de afastamento do trabalho.

Para maiores informações sobre os riscos associados à 
insuficiência da veia safena, acesse o site www.drsthefano-
vascular.com.br. 

  
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pesquisa 

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

Minha veia safena está 
doente! O que pode 
acontecer comigo? 

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

70% dos rio-pretenses estão 
vacinados com uma dose

Rio Preto ultrapassou nesta 
quarta-feira (11) a marca de 
70% da população vacinada 
com a primeira dose contra a 
Covid-19. Segundo os dados 
do Vacinômetro, 466.639 
doses foram aplicadas no 
município, sendo 321.447 na 
primeira etapa e 133.640 na 
segunda etapa. Além disso, 
11.552 pessoas receberam 
dose única.

Segundo a Secretaria de 
Saúde, as doses têm subido 
a cada mês, tendo registrado 
11.892 vacinados em janeiro 
e 122.032 em julho. “É um 
avanço muito grande, a gente 
já consegue ver o impacto no 
controle da doença, não só na 
cidade, mas no país como um 
todo”, afirmou a gerente de 
imunização, Michela Barcelos.

Tal índice na cobertura 
vacinal só foi possível graças a 
atuação das equipes de saúde. 
São 260 pessoas trabalhando 
na vacinação, com 82 vaci-
nadores, 56 anotadores, 50 
digitadores, 50 apoiadores 
para organização de fila, 18 
motoristas e quatro pessoas 
atuando no planejamento e 
logística. Na Swift, maior ponto 
de vacinação em Rio Preto, são 
37 profissionais atuando.

A enfermeira Maria Apareci-
da Batista Rocha Silva atuava 
no Complexo de Doenças Crô-
nicas, mas desde o início da 
vacinação está trabalhando 
na Swift. “Eu nunca me ima-
ginei trabalhando neste tipo 

de prevenção de vacinação 
em massa. Para mim é muito 
gratificante como profissional 
de saúde. Me lembro de uma 
moça que veio vacinar e tinha 
acabado de perder o pai e a 
mãe e falava que eles não 
tinham tido oportunidade de 
receber a vacina. É uma mistura 
de sentimentos”, comentou.

Ela também falou sobre a 
rotina na vacinação e que já 
houve dias em que os profis-
sionais tiveram que sair depois 
das 20h por conta do grande 
número de vacinações.

“Nós da enfermagem faze-
mos um pouco de tudo. Temos 
uma equipe que chega às 7h, 
monta as caixas térmicas, con-
fere a quantidade de vacina e os 
lotes, ajustamos a temperatura 
da câmara fria e vamos repondo 
os materiais na mesa de vaci-
nação. Tudo isso, para quando 
abrir às 8h estar tudo prepa-

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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rado. Depois ainda temos que 
elaborar o relatório com todos 
os dados de quantas pessoas 
foram vacinadas”, afirmou a 
enfermeira.

A enfermeira Natali Santili 
também está atuando desde o 
primeiro dia na Swift também e 
contou que já chegou a aplicar 
quase 300 doses em um único 
dia. Além disso, as pessoas que 
vão tomar vacina costumam 
compartilhar suas histórias so-
bre a pandemia.

“As pessoas contam muitas 
histórias que fazem a gente 
sorrir e outras que fazem cho-
rar. Ontem, por exemplo, um 
paciente de 50 anos veio tomar 
a vacina e quando perguntamos 
o motivo dele ter vindo só agora 
ele contou que fazia 30 dias que 
tinha saído da UTI. Temos pro-
fissionais que trabalham com a 
gente que também passaram 
por UTI. É um trabalho cansa-

tivo, porém muito gratificante. 
Cada dia é uma vitória e um 
passo a mais para voltar a vida 
normal”, afirmou.

Novos grupos

A partir desta quinta-feira 
(12), pessoas de 19 e 20 anos 
poderão ser vacinadas contra a 
Covid-19. A vacinação será nas 
unidades de saúde e demais 
equipamentos públicos, das 8h 
às 14h, e na Swift, das 8h às 
16h. Para ser vacinado é ne-
cessário apresentar documento 
com foto e CPF e comprovante 
de residência.

Com 5.048 faltosos, a vaci-
nação de segunda dose conti-
nua disponível nas unidades de 
saúde, das 8h às 14h. Para ser 
imunizado, é necessário apre-
sentar documento com foto e 
CPF, comprovante de residência 
e comprovante de vacinação.

MIRASSOL
Inscrições para processo seletivo de profi ssionais a saúde acabam hoje

A Prefeitura Municipal de 
Mirassol abriu novo Processo 
Seletivo Simplificado para 
contratação emergencial de 
profissionais para a saúde 
pública: Médico Clínico Geral 
(duas vagas), Enfermeiro Pa-
drão (duas vagas), Auxiliar de 
Enfermagem (cinco vagas), 
Servente (seis vagas) e Fisio-
terapeuta (três vagas).

Os profissionais atuarão 
nas Unidades Básicas de Saú-
de (UBS), durante a vigência 

da situação de emergência, 
conforme as necessidades da 
Administração Municipal.

As inscrições são gratuitas 
e estão abertas até as 23h59 
desta quinta-feira (12) com o 
envio do currículo pelo e-mail: 
processoseletivosaude@miras-
sol.sp.gov.br. Os postulantes a 
vaga também poderão entregar 
os currículos de forma presen-
cial das 8 às 16h nos dias 11 
e 12 na sede do Departamento 
de Saúde, na rua Dom Pedro II, 
2175, Centro.

Os requisitos para o cargo 

de Auxiliar de Enfermagem são: 
Ensino Fundamental completo, 
curso específico e registro no 
Conselho Regional de Enfer-
magem. Para o cargo de Enfer-
meiro Padrão os requisitos são: 
Nível Universitário em Enfer-
magem e registro no Conselho 
Profissional. Para a função de 
Médico Clínico Geral, os requi-
sitos são: Nível Universitário em 
Medicina e Registro no Conse-
lho Profissional. O requisito para 
fisioterapeuta é nível universitá-
rio em fisioterapia e registro no 
Conselho Profissional. Para o 

cargo de servente a exigência é 
do ensino fundamental incom-
pleto (mínimo 4ª série).

Os vencimentos bases para 
as funções são: Médico Clínico 
Geral, R$ 4.768,48 (120h 
mensais); Enfermeiro Padrão, 
R$ 3.555,55 (220h mensais), 
Auxiliar de Enfermagem, R$ 
1.722,45 (220h mensais), 
Fisioterapeuta, R$ 3.555,55 
(120h mensais) e Servente 
R$ 1.147,89 (220h mensais). 
Todos os cargos terão direito a 
um ticket alimentação de R$ 
520,00.

Da REDAÇÃO 

HOJE

Centro de Pesquisa do HB faz dez anos com 496 estudos

O Centro Integrado de 
Pesquisas (CIP) do Hospital 
de Base de Rio Preto celebra 
10 anos de existência nesta 
quinta-feira (12). Desde sua 
inauguração, em 2011, o CIP 
já realizou 496 estudos, sen-
do 17 somente relacionados 
à Covid-19.

O CIP conduz estudos clí-
nicos e pesquisas básicas 
nacionais e internacionais, 
nas mais diversas especialida-
des. A instituição conta com 
equipe multiprofissional com 
150 pesquisadores, sendo 
36 investigadores principais 
e mais de 100 sub-investi-
gadores. Além disso, conta 
com diversos profissionais 
como: enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, farmacêu-
ticos, equipe administrativa, 
financeira e jurídica.

Além disso, o CIP conta 
com a participação ativa da 
população que se voluntaria 
para ajudar nas novas desco-
bertas dos pesquisadores. Ao 
todo, já são 4.315 pacientes 
que participaram ou ainda 
estão participando de algum 
dos estudos da instituição.

A instituição atua em di-
versas especialidades, com 

destaque para Oncologia, 
Cardiologia, Terapia Intensiva, 
Nefrologia, Vacinas e, mais 
recentemente, a pandemia da 
Covid-19.

Durante a pandemia da 
Covid-19, o CIP do HB teve 
participação em estudos sobre 
vacinas e medicamentos para 
combater o vírus. Entre eles, 
estão os estudos de vacinas 
da Janssen (a divisão farma-
cêutica da Johnson-Johnson), 
vacina (CP-PRO-CoVLP-021), 
produzida pela biofarmacêu-
tica Medicago, além da Coro-
naVac, do laboratório Sinovac.

O médico e pesquisador 
do HB Maurício Nogueira res-

o do DAPA-HF, que avaliou o 
medicamento empagliflozina. 
Depois de muitos anos sem 
novidades no tratamento para 
a insuficiência cardíaca, o 
medicamento teve resultados 
muito positivos para “a doença 
do coração fraco”.

“A relevância dos resulta-
dos do DAPA-HF é tão grande 
que a apresentação de seus 
resultados foi aceita na última 
hora pelo Congresso Europeu 
de Cardiologia, fato que jamais 
acontecera. O entusiasmo de 
nós, médicos e pesquisado-
res, se justifica pelos grandes 
benefícios que o novo medica-
mento oferece aos pacientes, 
beneficiando milhões em todo 
o mundo”, contou a cardiolo-
gista.

Da REDAÇÃO 

saltou a colaboração do CIP 
no estudo de vacinas. “Nossa 
principal contribuição é o estu-
do em andamento das vacinas 
de Covid. Tivemos a oportuni-
dade de participar dos estudos 
da Coronavac e da Janssen. 
Hoje, temos muito orgulho de 
saber que estas vacinas estão 
sendo usadas na população e 
prevenindo mortes. Continua-
mos testando novas vacinas 
pra Covid e para outros vírus”, 
afirmou.

Para diretora e pesquisado-
ra do CIP, a cardiologista Lilia 
Nigro Maia, um dos estudos 
mais marcantes da Cardio-
logia nos últimos tempos foi 

Divulgação 

O entusiasmo 
se justifica 

pelos grandes 
benefícios que o 

novo medicamento 
oferece aos 
pacientes

“

”
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PAULISTA SUB-20

América e Mirassol entram 
em campo hoje à tarde

As equipes da região 
voltam a campo 
nesta quinta-feira 
(12) para a segun-

da rodada do Campeonato 
Paulista Sub-20.  Os jogos 
serão todos transmitidos na 
plataforma Eleven na inter-
net.

Líder do grupo A por ter 
o melhor saldo de gols, o 
Mirassol tenta se manter no 
primeiro lugar depois de ba-
ter o Fernandópolis por dois 
a zero. Neste primeiro duelo 
em casa, o Leão recebe o 
Monte Azul tentando embalar 
na competição.

“Fizemos uma boa estreia 
na última semana. Agora te-
mos que manter esse ritmo 
jogando no Maião e buscar a 
vitória em casa”, declarou o 
volante Octávio.

No Teixeirão será realizado 

o clássico regional da rodada 
com o América recebendo o 
Olímpia. As duas equipes ten-
tam se recuperar das derrotas 
sofridas na rodada passada. O 
Rubro foi superado por um a 
zero pelo Monte Azul, enquan-
to que o Galo perdeu para o 
Tanabi em casa.

Por fim, o Tanabi também 
joga nesta quinta-feira (12). 
Depois de vencer o clássico 
contra o Olímpia, o Índio da 
Noroeste recebe o Fernan-
dópolis em casa para tentar 
sua segunda vitória na com-
petição.

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

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

 Leo ROVERONI

América pega o Olímpia e Mi-
rassol enfrenta o Monte Azul 
pelo Paulista Sub-20

12/08 – 15h - Mirassol x 
Monte Azul – Estádio José 
Maria de Campos Maia 
(Mirassol)
12/08 – 15h – América x 
Olímpia – Estádio Bene-
dito Teixeira (Rio Preto)
12/08 – 15h – Tanabi x 
Fernandópolis – Estádio 
Alberto Victolo (Tanabi)

São Paulo e Pal-
meiras ficaram no 

1 a 1, na noite desta 
terça-feira (10) no es-
tádio do Morumbi, no 
Choque-Rei que definirá 
um dos semifinalistas da 
Copa Libertadores.

O confronto de volta 
das oitavas de final da 
competição continental 
acontece na próxima ter-
ça-feira (17) a partir das 
21h30 (horário de Brasí-
lia) no Allianz Parque, em 
São Paulo.

Jogando em casa, o 
São Paulo tentou assumir 
uma postura de construir 
jogadas desde o campo 
de defesa. Do outro lado 
do gramado, o Palmeiras 
se propôs a se fechar na 
defesa para contra-ata-
car. Mesmo com posturas 
diferentes, as duas equi-
pes conseguiram criar 
boas oportunidades, mas 
o placar permaneceu sem 
mudanças até o intervalo.

Mas, na etapa final, 
o Tricolor não demorou a 
abrir o marcador. Aos 8 
minutos Weverton con-
segue defender finaliza-
ções seguidas de Rigoni e 
Nestor (duas vezes), mas 
a bola sobra para Luan, 
que, de primeira, marcou 
um bonito gol.

No entanto, o Verdão 
passou a buscar insisten-
temente o empate, e o 
alcançou aos 28 minutos, 
em cobrança de falta do 
volante de Patrick de 
Paula.

Agora, antes da deci-
siva partida de volta das 
oitavas da Libertadores, 
o Palmeiras visita o Atlé-
tico-MG no próximo sá-
bado (14) no estádio do 
Mineirão, enquanto o São 
Paulo recebe o Grêmio no 
mesmo dia no Morumbi.

São Paulo e 
Palmeiras ficam 

no empate

Agência BRASIL

LIBERTADORES

HOJE 
Realidade Jovem estreia contra o Nacional no Paulista Feminino

O Realidade Jovem inicia sua 
caminhada no Paulistão femi-
nino nesta quinta-feira (12), às 
15h. A equipe rio-pretense vai 
até a capital encarar o Nacional 
no jogo que fecha a 1ª rodada 
da competição. Com cerca de 
20 jogadoras, o time se prepara 
para a competição há quase 
dois meses.

“A estreia é como uma final, 
sempre emocionante. Vamos 
partir para cima para tentar 
conseguir o resultado. Se reali-
zarmos o que temos mostrado 
nos treinos, temos condições 
de vencer. Além disso, ganhar 
o primeiro jogo já anima a equi-
pe”, afirmou o técnico Chicão 

Regueira.
Segundo o treinador, o único 

desfalque para o duelo na capi-
tal é a lateral esquerda Letícia, 
que ainda aguarda regularização 
de sua documentação. Chicão 
ainda comentou que a entrada 
de grandes clubes no futebol 
feminino impôs dificuldades para 
o Realidade Jovem montar uma 
equipe competitiva.

“Temos agora uma concor-
rência grande, mas a Doroteia 
(diretora da equipe) conseguiu 
trazer umas meninas fora de 
série. Nosso time também é bem 
mais experiente do que no ano 
passado”, comentou o treinador.

Uma das mais experientes 
do elenco é volante Suzana, 39 
anos, campeã brasileira e pau-

lista com o Realidade na época 
em que a equipe tinha parceria 
com o Rio Preto Esporte Clube. 
Ela retornou para a cidade depois 
de jogar pelo Avaí/Kindermann, 
onde foi vice-campeã brasileira 
no ano passado. Suzana também 
é a quarta maior artilheira da his-
tória do Paulistão, com 92 gols.

“Eu voltei para Rio Preto 
não pensando em jogar e sim 
em atuar na minha área que 
é a veterinária. Como surgiu o 
convite para disputar o Paulista 
e tentar subir para a Série A2 do 
Brasileiro e resolvi voltar a ajudar 
o time”, contou a atleta.

Outra veterana na equipe é 
a atacante Pikena, 43 anos. Ela 
fez história no Santos e é a sexta 
maior artilheira da história do 

Paulistão com 78 gols. O elenco 
do Realidade Jovem ainda conta 
com as goleiras Carol e Jersia; as 
zagueiras Bruna, Camila, Gabi, 
Kaune e Sarah; as laterais Bar-
bara, Camille, Harabian e Letícia; 
as volantes Débora, Mariana e 
Miriele; as meias Manu e Tcheury 
e a atacante Pérola.

Vinicius LIMA

NACIONAL X REALIDADE JOVEM
CAMPEONATO PAULISTA FE-
MININO

DIA: 12/08
HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO NICOLAU 
ALAYON – SÃO PAULO
TRANSMISSÃO: FPF TV

Ficha técnica

Divulgação

BASQUETE
Fiba confirma realização 

da Copa América no 
Brasil em 2022

A Federação Interna-
cional de Basquete 
(Fiba) confirmou nes-

ta terça-feira (10) a realização 
da Americup (Copa América de 
Basquete Masculino) no Brasil 
em setembro de 2022.

A Copa América será re-
alizada em quatro cidades 
brasileiras e, neste momento, 
a organização está na etapa 
de validação e vistoria das 
candidatas.

“É uma honra e um privi-
légio voltar ao Brasil para a 
AmeriCup 2022. Fiba e CBB 

[Confederação Brasileira de 
Basquete] trabalharam juntos 
por um longo período e agora 
temos um projeto estruturado 
e inspirador para levar o even-
to ao Brasil em setembro do 
ano que vem”, disse Carlos 
Alves, diretor-executivo da Fiba 
Américas.

O torneio terá a participação 
de Brasil, Argentina, Estados 
Unidos, Canadá, México, Repú-
blica Dominicana, Porto Rico, 
Venezuela, Uruguai, Panamá, 
Ilhas Virgens e Colômbia. As 
seleções se classificaram atra-
vés de eliminatórias encerradas 
em fevereiro deste ano.

Agência BRASIL
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Fiba confirma realização da Copa América no Brasil 
em 2022

INFRA 

O esporte de Bady Bassitt 
será contemplado com novos 
equipamentos para a popula-
ção. Os bairros Colina Sul 3 
e Lago Sul receberão a insta-
lação de campos de futebol 
society, com grama sintética, 
alambrados e iluminação. No 
bairro Colina Sul 3 ainda terá 
uma quadra de basquete 3x3.

Os equipamentos ficarão 
à disposição da população 
para práticas esportivas e da 
Coordenadoria de Esportes 
para programas municipais. 
Segundo a prefeitura, este 
investimento esportivo foi 
conquistado pelo Executivo 
Municipal junto ao Governo 
Estadual e aos Deputados 
Estaduais Analice Fernandes 
(PSDB) e Thiago Auricchio (PL).

No Colina Sul 3 será ins-
talada uma arena contendo 
campo de futebol com gra-
ma sintética, arquibancadas, 
alambrados e iluminação, 
além de uma quadra de bas-
quete 3x3. O equipamento faz 
parte do programa “Areninhas 
SP” do Governo do Estado 
de São Paulo. As Areninhas 
são de rápida implantação e 
podem até ser levadas a outro 
ponto da cidade, de acordo 
com as necessidades locais.

O valor total do equipa-
mento, disponibilizado com 
recursos estaduais através de 
emenda da Deputada Analice 
Fernandes (PSDB) é de R$350 
mil reais.

A área destinada para a 
areninha fica entre as ruas 

próximos.
Outro campo será destinado 

ao “Sistema de Lazer dos Bair-
ros Lago Sul e San Remo”. No 
local será construído um campo 
de futebol society, com grama 
sintética, alambrados e ilumi-
nação. O projeto da Prefeitura 
Municipal é revitalizar toda a 
área destinada ao lazer, preven-
do a construção de quiosques, 
playgrounds e academia ao 
ar livre, além de uma pista de 
caminhada.

O valor total do equipa-
mento, foi disponibilizado com 
recursos estaduais através de 
emenda do Deputado Estadual 
Thiago Auricchio (PL) no valor 
de R$250 mil reais, referente 
somente a construção do cam-
po. Os demais equipamentos 
deverão ser de iniciativa mu-
nicipal. O sistema de lazer fica 
entre as ruas Genésio da Silva 
Macedo, Av. Elvira Ziminani 
Lopes, Rua Augusto Viera de 
Jesus e Rua Firmino Moreira de 
Freitas, divisa entre os bairros.

Da REDAÇÃO

Antônio de Aguiar  e Sergio 
Desogo. No local, já havia um 
campinho amador, feito pelos 
próprios moradores e agora 
receberá uma área esportiva 
moderna, revitalizando toda a 
área e oferecendo opção de 
lazer aos moradores dos bairros 

Divulgação 

Bady vai ganhar dois campos e uma quadra
Bady Bassitt vai ganhar 
dois campos e uma 
quadra
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
URUPES

A-7Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
12 de agosto de 2021

2ª PUBLICAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
Nº 22/2021 – VER. PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO, QUE-
PROPÕE ALTERAÇÃO  NO PLANO DIRETOR DE DESEN-
VOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL DE  SÃO JOSÉ  DO  RIO 
PRETO. A ÍNTEGRA DESTA PROPOSITURA ENCONTRA-
-SE DISPONÍVEL, NO SITE: www.riopreto.sp.leg.br, NOS 
TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21

EXTRATO: Acrescenta o Parágrafo Único ao art. 101 e o 
Parágrafo Único ao art. 111 da Lei Complementar nº 651 de 
14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Sustentável de São José do Rio Preto.

 

 

EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

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

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

0054 0057 0083 0089 0102 0137 0184 0219 0258 0371 

0448 0470 0479 0512 0538 0585 0663 0680 0684 0739 

3688 3753 3790 3796 3876 3999 4078 4142 4163 4247 

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

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

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

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

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

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

seus interesses. 
 

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

 
 

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

EDITAIS DE PROCLAMAS
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:

DIRCEU DONIZETI MARCON e GABRIELA ATIQUE 
FERNANDES. Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de 
imóveis, divorciado, nascido em Guarulhos, SP, no dia 01 de 
novembro de 1959, fi lho de JOSÉ MARCON e de EMA PAN. 
Ela, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de outubro de 1981, 
fi lha de JOSÉ LUIZ FERNANDES FILHO e de VALDIRENE 
ATIQUE FERNANDES. 

DIOGO LONGO MACHADO e JÉSSICA RODRIGUES RI-
BEIRO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de manuten-
ção, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
01 de junho de 1998, fi lho de JOÃO DA COSTA MACHADO 
e de ZILDA APARECIDA LONGO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, caixa, solteira, nascida em Orlândia, SP, no dia 
11 de setembro de 1996, fi lha de CLAUDIO GONÇALVES 
RIBEIRO e de ELIZANGELA RODRIGUES DOS SANTOS 
RIBEIRO. 

MARCOS WILLIAM REZENDE GODOI e PATRÍCIA POLI-
ZÉLI. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, 

nascido em Campinas, SP, no dia 26 de março de 1991, fi lho 
de JORGE GODOI e de MARTA DE REZENDE GODOI. Ela, 
de nacionalidade brasileira, autonoma, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de junho de 1977, fi lha 
de RAUL POLIZÉLI e de SIRLEY APARECIDA BOTASSINI 
POLIZÉLI. 

ALCEBIADES JOSÉ VIANA e ROSEMEIRE APARECIDA 
ROCHA. Ele, de nacionalidade brasileira, pizzaiolo, divorcia-
do, nascido em Paranavaí, PR, no dia 19 de janeiro de 1969, 
fi lho de JOAQUIM FRANCISCO VIANA e de MARIA EDITE 
DE CARVALHO VIANA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
cabeleireira, divorciada, nascida em Santo André, SP, no dia 
13 de outubro de 1964, fi lha de JOSÉ ROQUE ROCHA e de 
MATHILDE ROCHA. 

JOÃO CARLOS BELGO FILHO e RITA DE CÁSSIA VE-
NÂNCIO DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
autonomo, divorciado, nascido em Lins, SP, no dia 18 de 
junho de 1982, fi lho de JOÃO CARLOS BELGO e de FRAN-
CISCA DE FATIMA OLIVEIRA BELGO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autonoma, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 05 de outubro de 1988, fi lha de DEVANIR 
VENÂNCIO DE OLIVEIRA e de SEBASTIANA DE OLIVEIRA. 

ARNALDO CESAR PAVANI e ROSANGELA BERGAMAS-
CO DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, ourives, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 
de setembro de 1968, fi lho de ANTONIO PAVANI e de TÉRA 
TUFAILE PAVANI. Ela, de nacionalidade brasileira, escritura-
ria, viúva, nascida em Bebedouro, SP, no dia 22 de junho de 
1970, fi lha de JOSÉ BERGAMASCO e de MARIA DOLORES 
MARTEZ BERGAMASCO. 

FLAVIO FELIPE DE LIMA BLESA e ELOÁ CRISTINA 
MORETTIN. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico de 
manutenção, solteiro, nascido em JANDIRA, SP, no dia 24 
de fevereiro de 1997, fi lho de FABIO FONTES BLESA e de 
CECILIA DE LIMA NOGUEIRA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, hoteleira, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 20 de outubro de 1988, fi lha de PAULO ROGERIO 
MORETTIN e de PATRICIA RENATA MORETTIN. 

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, 11 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

- C O M U N I C A D O - 
 
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÊS estará realizando no dia 23 de agosto de 
2021 (segunda-feira), às 8h (oito horas - horário de Brasília/DF), exclusivamente na Rua 
Barão do Rio Branco, nº 1200, em Urupês/SP, um LEILÃO, objetivando a venda de bens 
móveis considerados inservíveis para o Município, a saber: 
 

Transporte Escolar 

 ÍTEM OBJETO PLACA MARCA ANO CONSERVAÇÃO VALOR 

01 Veiculo CPV-5825 VW/KOMBI 2004 EM USO 9.000,00 
02 Veiculo CPV-5835 VW/KOMBI 2009 EM USO 17.500,00 
03 Veiculo CPV-5836 VW/KOMBI 2009 EM USO 17.500,00 
04 Veiculo CPV-5837 VW/KOMBI 2009 EM USO 12.500,00 
05 Veiculo CPV-5839 VW/KOMBI 2010 EM USO 17.500,00 
06 Veiculo CPV-5840 VW/KOMBI 2010 EM USO 17.500,00 
07 Veiculo CPV-5818 VW/MICRO 2000 EM USO 25.000,00 
08 Veiculo CDV-2394 VW/MICRO 2002 EM USO 25.000,00 

 
SAÚDE 

 ÍTEM OBJETO PLACA MARCA ANO CONSERVAÇÃO VALOR 

09 Veiculo DJP-1297 VW/GOL 2006 EM USO 10.000,00 
 
ÁGUA E ESGOTO 

 ÍTEM OBJETO PLACA MARCA ANO CONSERVAÇÃO VALOR 

10 Veiculo BOM-5140 GM/A20 1994 EM DESUSO/BATIDA 8.000,00 
 
VIAS URBANAS 

 ÍTEM OBJETO PLACA MARCA ANO CONSERVAÇÃO VALOR 

11 Veiculo CPV-5817 VW/GOL 1999 EM USO 10.000,00 
 
RODOVIAS 

 ÍTEM OBJETO PLACA MARCA ANO CONSERVAÇÃO VALOR 

12 Máquina ----  CATERPILLAR 1998 EM DESUSO 50.000,00 
13 Máquina ---- HWB ---- EM DESUSO 20.000,00 

 
LIMPEZA PÚBLICA 

 ÍTEM OBJETO PLACA MARCA ANO CONSERVAÇÃO VALOR 

14 Roçadeira - 
300 ---- --------- ----- EM DESUSO 2.000,00 
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ABRINDO OS OLHOS SE APRENDE MAIS DO QUE ABRINDO A BOCA.
O DOM DA PALAVRA É LINDO, MAS A SABEDORIA DO SILÊNCIO É 

PERFEITA.  Sorria, beba muita água e seja feliz!
IZA URBINATI ganhou idade 

nova ontem, paparicada pela 
sua imensa galera de amigas 
e queridos familiares.   

COM A CONQUISTA da 
medalha de prata, a atleta 
rio-pretense Carol Gattaz, da 
Seleção Brasileira de Volei, foi 
considerada uma das melho-
res centrais do vôlei, divulgada 
pela Organização do Torneio 
de Volei Feminino em Tóquio.

FILANTROPO. Eloy Gonçal-
ves Junior Aroeira marcou para 
o próximo dia 5 de setembro, 
juntamente com a Diretoria do 
Lar Vicentino de Monte Apra-
zível o Grande Leilão de gado 
que ajudará a manutenção do 
Lar dos Idosos.

PAI É PAI. O vice governador 
Rodrigo Garcia passou o do-
mingo com os fi lhos e a esposa 
Luciana, mas não pode estar 
ao lado de seu pai Paulino, 
que viajou para Goiás para 
cuidar da fazenda da família, 
no Município de Serranópolis.    

ELISANGELA ROCHA, em-
presária, manda avisar que 
vem aí... Bodega Km 06, Em-
pório & Hortifruti em Rio Preto. 
Um espaço agradável e acon-
chegante... cheios de delícias!

H. SOSSO CAMARIM, no 
comando da empresária Sueli 
Sosso e filhos, no Riopreto 
Shopping, exibe em sua vitrine 
novidades da moda com lindas 
camisas, camisetas Hugo Boss 
(várias cores), vestidos, sapa-
tos, tênis masculinos e femi-
ninos entre outros acessórios 
fashion. Vale a pena conferir!

Detalhes
não tão pequenos...

Flor do Lúpulo...
O lúpulo é responsável pelas 
substâncias que conferem 
amargor e aroma à cerveja. 
Perguntem a empresária Adriana 
Neves se estou mentindo. Os 
segmentos de cervejas Premium 
e de preços intermediários têm 
obtido melhor desempenho do 
que os rótulos mais baratos.

Country Bulls 2022
Sim, teremos o Rio Preto Rodeio 
Country Bulls ano que vem! O 
empresário e pecuarista Paulo 
Emílio Marques já agendou 
a festa para ocorrer dos dias 
13 a 17 de julho, no Recinto 
de Exposições da cidade. Nos 
bastidores, o assunto mais 
comentado é que o empresário 
está preparando uma grade 
de shows fantástica para 
recomeçar o evento com força 
total. E, para quem gosta de 
rodeio, vem novidades nas 
arenas.

Feijoada e Showzaço 
Em primeiro mão. O empresário e banqueteiro Ed Carlos (Ed Buffet), 
manda avisar que a FEIJOADA DO ED, já foi remarcada para o final 
do ano, dia 11 de dezembro (sábado), com o showzaço do cantor 
carioca Diogo Nogueira, no Clube de Campo do Monte Líbano. Com 
certeza, até lá, todos os rio-pretenses e a população do Estado 
de São Paulo estarão vacinados, e os órgãos de saúde e governo 
municipal decretarem a liberação para esse tipo de evento. A saúde 
em primeiro lugar, fiquem seguros e bem. 

Concurso
Este ano, o Comida di Buteco conta com a participação de dez 
bares, oito de Rio Preto e dois de Mirassol. São eles: Bar do 
Cidinho, Bar do Magrão, Bar do Pere, Espeteria Dallas, Fino Sabor, 
Gambófa, Recanto do Peixe, Santo Arco, Santo Espeto Garagem 
e Skina do Ceará. Este ano, por conta da pandemia, o concurso 
traz novidades como tecnologia para reserva de mesas e também 
incentivo ao delivery. Para conhecer todos os detalhes basta acessar 
www.comidadibuteco.com.br

A Arte que fi z
Dando continuidade ao Ciclo de Exposições do Núcleo de 
Economia Criativa da Acirp, o Riopreto Shopping recebe hoje, “A 
Arte que fiz”, exposição exclusiva da artista plástica Héstia Tenfuss. 
Entre as obras em cartaz, estão 18 peças contemporâneas entre 
pinturas e esculturas de parede de tamanhos variados com 
temas figurativos e abstratos confeccionadas em fases distintas. 
A mostra conta com todas as informações necessárias para que 
os interessados possam adquirir ou ficar deslumbrados com os 
trabalhos, que também estarão disponíveis nas redes sociais da 
artista (@hestiatenfuss).

DiáriodoBob
Moramos numa Capital. Era a aspiração de muitos rio-pre-

tenses poder estufar o peito e dizer pra todo mundo que nós 
moramos numa capital. São 37 cidades que agora fazem parte 
da nossa Região Metropolitana, com uma população que pode 
chegar muito breve a 1 milhão de habitantes e um PIB de R$ 30 
bilhões. Melhor do que isso, é saber que somos amigos dos 
líderes políticos criadores e “pais da matéria” sonhada ha mais de 
30 anos, entre os quais: João Dória e Rodrigo Garcia, gover-
nador e vice, os prefeitos Edinho Araújo e Fernando Cunha e os 
deputados Itamar Borges, Carlão Pignatari e Geninho. Já tínhamos 
fama de capital agora nem se fala. Provocação. Uma sugestão 
ao CACACO e aos donos da noite. Será que não seria uma boa, 
para fortalecer e representar os donos de botecos e congêneres, 
a criação por aqui de uma corporação associativa já existente em 
São Paulo, como a Fabrica dos Bares para, em momentos de 
dificuldades, como o da  Pandemia, “brigar” no bom sentido com 
as autoridades e seus representantes de classe, na defesa de 
seus percalços. Não foi fácil vencer a pandêmica, mas, com a 
cara e a coragem a maioria triunfou no desafio e já promove em 
formato híbrido, a 21ª edição da Comida de BUTECO pra ver se 
tira o atraso. Justiça seja feita. Queiram ou não, o político mais 
vivido deste rincão se chama Aloysio Nunes Ferreira, nascido em 
1945 como este colunista. Ele é de Áries eu Sagitariano, mas 
dono de  uma experiência pública que poucos possuem, iniciada 
lá pelos idos de 1983, quando foi eleito Deputado Estadual. No 
histórico do marido da Gisele, mulher inteligente, encontramos 
um currículo com nomenclaturas que vão longe numa viagem 
vitoriosa como vice-governador de São Paulo, Ministro Chefe 
da Secretaria da Presidência da Republica e Ministro da Justiça 
e de Relações Exteriores, além de Senador. E isso lhe da o 
direito de julgar o impacto das declarações do atual Presidente 
BOLSONARO, como fez ao portal de notícias DLNEWS, deixando 
claro que a hora do Presidente Jair Messias vai chegar porque 
“ele é o cupim que corrói a democracia”. A peleja para a pre-
sidência da república já começou, mas ninguém sabe como vai 
acabar. O petróleo é nosso. Economizar centavos é a lógica pra 
quem não aguenta mais o preço dos combustíveis nas bombas. 
Depois de fechado por, quem sabe, incompetência gerencial, 
o Posto recém ressuscitado, na confluência das ruas Voluntários 
de São Paulo com a Rubião Jr., vai ter que contratar uns fiscais 
de rua para dar conta do volume de consumidores que formam 
filas para encher seus tanques. Economizar alguns “centavos” 
é hoje um bom negócio. O novo comando do posto é competente 
o suficiente para ter criado uma rede de sucesso. De duas uma: 
ou aumenta o numero de bombas ou atende com hora marcada, 
opção que não faz sentido. Ponto e basta!

Maior Resort do Brasil
Rafael Almeida, da Natos Multi, grupo responsável pela gestão 
de incorporação do empreendimento. O grupo já opera na 
cidade desde 2018, por meio do Olímpia Park Resort, de 912 
apartamentos. Com R$ 425 milhões de investimentos, mil 
apartamentos mobiliados e capacidade para receber até 6 mil 
hóspedes, o Solar das Águas será inaugurado dentro do Parque 
do Sol, primeiro bairro planejado de resorts do País, próximo ao 
parque aquático Thermas dos Laranjais.

Tradicional evento
Começou ontem, a 57º Festival do Folclore da Estância Turística de 
Olímpia. O evento conta com apresentações ao vivo, transmitidas 
por lives, e exibições gravadas de músicas e danças inéditas, com 
a participação de grupos folclóricos e parafolclóricos convidados de 
diversos estados brasileiros. O tradicional e famoso evento acontece 
até o próximo domingo, dia 15 de agosto, das 20h30 às 22h30, 
com transmissão online pelos canais oficiais do Festival do Folclore, 
no Facebook e Youtube.

Com rodinha nos pés
O secretár io estadual de 
Agricultura e Abastecimento, 
Itamar Borges, vai contar com 
as presenças do governador 
João Doria e do vice-governador 
Rodrigo Garcia no primeiro 
grande evento que realiza na 
pasta. Vai anunciar um pacote 
de ações voltadas ao produtor 
rural. Prefeitos, personalidades 
e representantes do setor agro 
estão entre os convidados da 
cerimônia, marcada para as 
11h30 de hoje, no Palácio dos 
Bandeirantes, sede do governo 
paulista. Itamar, deputado 
estadual licenciado de Rio 
Preto e região, assumiu o cargo 
de secretário há pouco mais de 
dois meses em ritmo acelerado.

henriforne@gmail.com

Tarde 
comemorativa
Foi no último sábado, dia 02, 
a festa com o tema “Picnic dos 
Ursos” para comemorar os 5 
aninhos da princesinha Catarina 
Figueiredo Tapparo, fi lha do 
empresário Giovanni Tapparo e da 
médica, Dra. Júlia Figueiredo, que 
organizaram tudo nos mínimos 
detalhes, a decoração maravilhosa 
teve o toque de Juliana Imbernon. 
Os docinhos personalizados e o 
bolo foram da Mariana Garbi.  A 
tarde festiva foi só de diversão com 
os brinquedos infláveis. E para 
finalizar, chegou a tia Banana que 
agitou os baixinhos com oficina de 
Slime e cantou o parabéns para a 
graciosa Catarina.    

...Amargor e aroma
Na AMBEV,  com marcas 
como Stella Artois, Corona e 
Beck’s, a divisão Premium teve 
crescimento de 35% no segundo 
trimestre em comparação a 
igual período do ano anterior. 
E a marca Heineken, que tem 
no Brasil um de seus maiores 
mercados, viu sua categoria 
saltar cerca de 25% no primeiro 
semestre do ano em relação ao 
mesmo período de 2020.

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Homenagem 
Todos os anos, o concurso Comida Di Buteco reserva surpresas 
e homenagens que chamam atenção. Em 2021, a empresária 
Margarise Caroline Rufino da Silva, à frente do Santo Arco, 
boteco de Mirassol que participa desta edição, preparou um 
prato inusitado. Trata-se do “Vôti, véi”, cestinha de batata com 
parmesão, recheada com linguiça calabresa e frango e coberto 
com molho de cenoura. O nome é uma homenagem à cidade de 
Araçatuba, onde a expressão “vôti, véi” é utilizada para descrever 
algo surpreendente, que causa espanto positivamente. O Comida 
Di Buteco continua até o dia 22 de agosto.

Inauguração
O governador Joao Doria será uma das autoridades confirmadas 
para a inauguração do Solar das Águas Park Resort, em Olímpia, 
marcada para o próximo dia 2 de setembro. O evento, para 
convidados, contará com a participação de outras personalidades 
políticas, como o deputado federal Geninho Zuliani (DEM) - 
responsável pela articulação para a presença do governador - e 
o secretário estadual de Turismo, Vinicius Lummertz. A cerimônia 
marca entrega deste que será o maior resort do Brasil.

C/ Luizinho BUENO 

A atleta rio-pretense Carol Gattaz, brilhou com prata, 
em Tóquio, arrasa em close especial, na coluna social, 

nesta quinta-feira. Aplausos!  


