
Saidinha acaba com 
70 presos foragidos

RIO PRETO

Juíza aceita oferta para a compra 
do Hospital Nossa Senhora da Paz
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Terminou na tarde de segunda-feira (20) a 
saída provisória para 1.615 detentos de Rio 
Preto.  Do número total de reeducandos 70 
deles não retornaram para o Centro de Pro-
gressão Provisória no horário limite e agora são 

cosiderados foragidos da Justiça. O benefício teve 
início  às 6h da manhã da última terça-feira (14). 
Das 42 mulheres que também foram favorecidas 
com o benefício da saidinha todas retornaram ao 
presídio na data estipulada.            Pág.A4

Polícia investiga 
assédio em 

ônibus e caso 
de pedofilia
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 PF faz buscas 
em residência 
de condomínio 

de luxo 
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Câmeras mostram 
cliente achando 

carteira e 
pegando dinheiro
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CALOR RECORDE
Rio Preto registrou ontem a tempe-
ratura de 40,7 graus durante o meio 
da tarde. Segundo Cetesb foi o dia 
mais quente, recorde no ano.             
     Pág.A2

Copa Carol Gattaz 
começa dia 2 

com 37 equipes 
na disputa

No próximo dia 2 de outu-
bro, 37 equipes nas categorias 
feminino e masculino iniciam 
as competições da 1ª Copa 
Carol Gattaz de Voleibol em 
Rio Preto. As equipes contam 
com atletas a partir de 18 
anos, de várias cidades da re-
gião. Os jogos serão realizados 
no Ginásio de Esportes Antô-
nio Carlos Montanhês. Serão 
18 equipes femininas e 19 
equipes masculinas. Pág.A6

América visita 
o líder hoje 

em busca da 
primeira vitória

Ainda buscando a primeira 
vitória na temporada, o Amé-
rica visita o Taquaritinga nesta 
quarta-feira (22) na penúltima 
rodada da Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista (Be-
zinha). O time adversário é 
o líder do grupo 1 e pode 
garantir vaga para a próxima 
fase caso vença o Rubro. No 
primeiro turno, o Taquaritinga 
levou a melhor no Teixeirão e 
venceu por três a um. Pág.A6

MEIO AMBIENTE Semae promoveu ontem plantio de mais de 2,5 mil mudas de árvores 
em área que abriga a Estação de Tratamento de Esgoto.                Pág.A2

MP pede 
arquivamento 

de investigação 
policial sobre 
rachadinhas
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Câmara aprova 
exigência 
de curso 

superior para 
assessores
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Vídeo de filho 
de Bolsonaro 
gravado em 

Rio Preto vira 
polêmica na CPI
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Rodrigo Garcia 
é pré-candidato 
a governador; 

Alckmin procura 
outro partido

Pág. A3
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SUPERAÇÃO
Instituto Lucy 

Montoro faz dez 
anos em Rio Pre-

to com 13 mil 
atendidos em ca-
sos de superação 
como do músico  
Renan que rea-
prendeu a tocar 
após perder um 
braço num aci-
dente de moto.
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MAPEAMENTO NORMATIVO 
DA COVID (Parte I)

Em sua estratégia de propaga-
ção do vírus e suposta “proteção” 
da economia, o presidente da 
república publica Despacho no 
Diá rio Oficial da Uniã o - DOU que 
modifica a Mensagem n. 374 para 
fazer novos vetos à  Lei no 14.019.

 Os novos vetos suprimem a 
obrigaç ã o dos estabelecimentos 
em funcionamento durante a pan-
demia de fornecer gratuitamente a 
seus funcioná rios e colaboradores 
má scaras de proteç ã o individual, 
(ainda que de fabricaç ã o artesa-
nal, sem prejuí zo de outros equi-
pamentos de proteç ã o individual 
estabelecidos pelas normas de 
seguranç a e saú de do trabalho) e 
sua obrigaç ã o de afixar cartazes informativos sobre a forma de uso 
correto de má scaras e o nú mero má ximo de pessoas permitidasao 
mesmo tempo dentro do estabelecimento. Veta ainda a obrigatorie-
dade de uso de má scaras de proteç ã o individual nos estabelecimen-
tos prisionais e nos estabelecimentos de cumprimento de medidas 
socioeducativas. Em 03/08, o STF concede liminar restabelecendo 
a vigê ncia dos dispositivos vetados, entendendo que o “exercí cio 
renovado” do poder de veto nã o está  conforme a Constituiç ã o Fe-
deral; que veto, apó s manifestado, é  insuscetí vel de retrataç ã o; e 
que “a inusitada situaç ã o dos autos” gera forte inseguranç a jurí dica, 
dificultando “identificaç ã o de qual é  o direito vigente”.

No que se refere à proteção dos grupos sociais mais vulneráveis 
economicamente, pela Mensagem n. 268 o presidente da república 
veta dispositivos da Lei n. 13.998 que ampliavam alcance do auxí lio 
emergencial a pescadores artesanais, taxistas, motoristas de apli-
cativo, motoristas de transporte escolar, entregadores de aplicativo, 
profissionais autô nomos de educaç ã o fí sica, ambulantes, feirantes, 
garç ons, babá s, manicures, cabeleireiros e professores contratados 
que estejam sem receber salá rio, entre outras mudanç as que trariam 
maior proteç ã o social.

 Inicialmente, necessário destacar a edição da Medida 
Provisó ria - MP n. 926, que altera a Lei 13.979 para, entre outras 
medidas, atribuir ao presidente da república a competê ncia de 
dispor sobre os serviç os pú blicos e atividades essenciais por meio 
de Decreto, como tentativa de redistribuiç ã o de poderes de polí -
cia sanitá ria em prol da Uniã o. Em 24/03, o STF concede liminar 
assegurando que a MP nã o afaste a competê ncia concorrente 
nem a tomada de providê ncias normativas e administrativas pelos 
estados, pelo Distrito Federal e pelos Municí pios. Em 11/08, a MP 
é  convertida na Lei no 14.035, de 2020, que atribui explicitamente 
à s autoridades federativas (Estados e Municí pios) a competê ncia de 
dispor, mediante decreto, sobre serviç os pú blicos e de atividades 
essenciais.

Essa indecisão normativa gerou uma cacofonia sobre o conceito 
de serviços essenciais e gerou um verdadeiro caos no que se refere 
à harmonização da economia brasileira durante a pandemia. Esse 
fator de instabilidade deve ser associado aos problemas do auxílio 
emergencial para os grupos mais vulneráveis, que não tinham 
condição de “ficar em casa” sem apoio do governo, que tardou e 
foi bastante confuso. 

Com a pandemia da Covid-19, o fechamento de fronteiras foi 
a reaç ã o imediata de vários países, impedindo a entrada dos não 
nacionais. O Brasil nã o foi diferente. No tocante ao acolhimento dos 
migrantes, entre eles refugiados, foram adotadas, progressivamen-
te, medidas de fechamento das fronteiras brasileiras, proibindo-se 
ingresso de não nacionais (com poucas exceções). 

As normas de controle da pandemia no Brasil podem ser caracte-
rizadas como uma cacofonia normativa com resultados catastróficos.

O Poder Executivo federal recusou-se, por determinação expressa 
do presidente da república, a assumir o seu papel de coordenador 
nacional do SUS e de responsável pela elaboração de um Plano 
Nacional. Deixou aos estados e municípios o papel de tentar conter 
a pandemia como pudessem, e durante todo o período da pandemia 
praticamente “jogou contra” estes entes federativos, criticando as 
medidas corretas que Estados e municípios tentavam adotar (ainda 
que impopulares) e induzindo a população a não insubordinação 
civil às normas de isolamento e distanciamento sociais.

De outro lado, quando agiu, agiu de forma equivocada: patro-
cinando a cloroquina e promovendo a desinformação; camuflando 
dados; desestimulando o uso de máscaras e o distanciamento 
social; indispondo-se frontalmente com parceiros estratégicos do 
Brasil, como China e Índia; deixando testes mofarem nos portos; 
recusando ofertas essenciais de vacinas, como a da Pfizer; entrando 
com cota mínima no consórcio Covax Facility... A lista é grande.

Esse estado de coisas é que trouxe o país para o atual quadro 
de mortes, insegurança e desolação com relação à quando teremos 
a vacina universal em nosso país. 

De um lado, pandemia mostrou que, sem cooperação republi-
cana entre os entes federativos, não há como instaurar um modelo 
federativo formado pela União, 26 Estados, o DF e mais 5.570 
municípios dotados de autonomia. Trata-se de um modelo muito 
fragmentado. Nesse cenário, implementar uma Política Nacional 
necessita de cooperação, União e vontade de proteger o interesse 
público acima dos interesses políticos e pessoais paroquiais. Isso 
não ocorreu e a nossa democracia não está mostrando um horizonte 
azul para que isso ocorra em um futuro próximo.

De outro lado, foi o modelo federativo brasileiro que garantiu 
aos Estados e municípios a autonomia necessária para adotar me-
didas corretas de contenção à pandemia e de manter o SUS vivo. 
O modelo de organização do SUS, com uma rede regionalizada e 
hierarquizada de serviços públicos de saúde, tendo nos municípios 
e Estados os grandes atores em termos de prestação efetiva de 
serviços, mostrou uma força e uma correção estrutural que devem 
ser valorizados e reforçados.

O que ficou muito evidente em nosso modelo federativo, nessa 
pandemia, é que a União detém muito poder normativo e orça-
mentário ainda, e que sem a União o federalismo brasileiro sofre 
bastante. Mas o exemplo de São Paulo com a Coronavac prova que 
há possibilidade de avanços importantes mesmo com a omissão 
do nível federativo nacional. (Continua na edição de amanhã)

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

ARTIGO 
Rio Preto chega a 40,7 graus

São José do Rio Preto vol-
tou a quebrar mais um recorde 
de alta temperatura nesta 
semana. Depois da Cetesb 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) regis-
trar 40,1ºC na segunda-feira 
(20), o calor aumentou ainda 
mais nesta terça-feira (21) 
e chegou a 40,7ºC, a maior 
temperatura do ano.

Segundo os parâmetros 
meteorológicos da Cetesb, a 
temperatura recorde foi alcan-
çado por volta das 15h. Por 
volta das 16h, a temperatura 
já começou a abaixar chegan-
do a 40ºC. A umidade relativa 
do ar chegou a 18% durante 
o pico do calor.  As recomen-
dações da Defesa Civil são 
beber bastante líquido, utilizar 
hidrante e evitar exposição e 
praticar atividades físicas ao 
sol nas horas mais quentes 
do dia.

As altas temperaturas 
ainda devem persistir neste 
semana, mas a partir desta 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

RECORDE NO ANO
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quarta-feira (22), início da 
Primavera, o calor deve dar 
uma amenizada. Segundo o 
Instituto Nacional de Mete-
orologia (Inmet), a máxima 

deve ficar em 33ºC. A partir 
de quinta a temperatura volta 
a subir gradativamente, atin-
gindo máxima de 38ºC na 
sexta-feira. No sábado (25) há 

MEIO AMBIENTE
Semae faz plantio de 2,5 mil mudas na área da ETE

O prefeito Edinho Araújo 
acompanhado do superinten-
dente do Semae Nicanor Batista 
Jr. e de alunos da Rede Munici-
pal de Ensino realizou nesta ter-
ça-feira (21) o plantio de 2,5 mil 
mudas de árvores de espécies 
nativas na APP (Área de Preser-
vação Permanente) do rio Preto, 
localizada na ETE (Estação de 
Tratamento de Esgoto).  A ação 
faz parte das comemorações do 
Dia da Árvore e da entrada da 
Primavera.

“Temos cada vez mais que 
envolver a comunidade, princi-
palmente as crianças, na pre-
servação do meio ambiente. A 
árvores produzem água, sombra 
e purificam o ar. Esse inciativa 
da Prefeitura e do Semae no 
Dia da Árvore de plantar 2,5 mil 
mudas é a contribuição do Poder 
Público para um ambiente mais 
saudável e sustentável”, decla-
rou o prefeito.

O Semae vem promovendo 
uma série de plantios de mudas 
nativas em APPs. Nos últimos 
quatro anos, foram plantadas 
13 mil mudas. A APP do córrego 

São Pedro, na área da ETE, está 
totalmente recuperada. Este 
ano, foi dada a continuidade na 
recuperação total da APP do rio 
Preto. No total, foram plantadas 
no local 25 mil mudas.

Segundo o superintendente 
do Semae, Nicanor Batista Jr, 
a defesa do meio ambiente é 
uma das prioridades da autar-
quia. “Para manter o equilíbrio 
ambiental e o desenvolvimento 
com sustentabilidade, o Semae 
atua em diferentes frentes. 
Desde 2016, desenvolve o 
projeto “Plantando Água”, para 
restaurar e proteger as matas 
ciliares, além de aumentar a 
vazão de afluentes do rio Preto, 
onde ocorre parte da captação 
de água de abastecimento da 
cidade.”

Além dessas 2,5 mil mudas, 
está previsto ainda este ano o 
plantio de mais 117 mil árvores. 
O Semae e o FEHIDRO – Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos 
do Estado de São Paulo assi-
naram em maio um contrato de 
Restauração de Áreas de Preser-
vação Permanente da Estação 
Ecológica do Noroeste Paulista 
e Entorn”, que prevê o plantio 
de 85 mil mudas de espécies 
nativas. O valor do contrato 

Da REDAÇÃO

CLUBE

Procon pede informações 
sobre venda do Palestra
O Procon de Rio Preto en-

viou à diretoria do Palestra 
Esporte Clube ofício no qual so-
licita informações detalhadas a 
respeito da alienação (venda) 
do imóvel utilizado como sede 
social do clube. O documento 
tem o objetivo de analisar 
eventuais lesões contratuais 
aos associados resultantes da 
negociação.

Além do detalhamento da 
negociação, o diretor Jean 
Dornelas pede, no documen-
to, cópias do Estatuto e da 
Convenção do clube, assim 
como as cópias das atas das 
reuniões que autorizaram o 
procedimento.

“É um trabalho preventivo 
para avaliar os impactos con-
tratuais na relação de consumo 
entre o clube e seus associa-
dos mensalistas”, explicou 
Dornelas.

O documento foi recebido 

pela diretoria do clube na úl-
tima sexta-feira, 17, e ainda 
está dentro do prazo para 
resposta.

A sede social do Palestra 
Esporte Clube, que fica na 
esquina da avenida Philadel-
pho Gouvea Neto com a rua 
General Glicério, está sendo 
negociada com um grupo 
imobiliário. A área soma 43 mil 
metros quadrados e conta com 
edificações, além de cinco pis-
cinas, um ginásio e um campo 
de futebol.

Da REPORTAGEM Arquivo DHOJE

POLO MIRASSOL
Projeto Guri recebe 
inscrições até sexta

A inscrição de 
interesse para 
novos alunos 
e alunas do 
Projeto Guri 
no po lo 
Mirassol 
será rea-
lizada até 
sexta-fei-
ra (24), 
d e  m a -
neira on-
line. Para 
p a r t i -
c i p a r , 
n ã o  é 
p r e c i s o 
ter conhe-
c i m e n t o 
prévio de música, nem possuir 
instrumentos ou realizar testes 
seletivos.

São seis cursos disponíveis 
e gratuitos de música (coral 
juvenil, violino, viola, violoncelo, 
contrabaixo, violão), oferecidos 
no contraturno escolar, para 

crianças, adolescentes e jovens 
de 6 a 18 anos incompletos.

Para fazer a inscrição, o 
responsável deve acessar o 

link no site do Projeto Guri e 
preencher o formulá-

rio a partir de 
q u a l -

quer 
plataforma 

(celular, tablet, 
computador etc.). 

O link é http://wae.
p ro je togur i .o rg .
br:8080/waeweb/
servlet/hnwvcndrw-
dg?1,2021,2,1.

Para quem optar pela ins-
crição presencial deve se dirigir 
ao polo Mirassol, localizado na 
Rua Frei Justino Giorgi, 2351, 
no São Francisco, na terça ou 
quinta-feira nos horários das 8 
às 11 horas ou das 13h30 às 
17h30.

a possibilidade de pancadas 
de chuvas durante a tarde e 
a noite, diminuindo um pou-
co a temperatura no fim de 
semana.

é R$ 1.403.595,97. Desse 
total, R$ 1.263.236,37 serão 
repassados pelo FEHIDRO e R$ 
140.359,60 serão investidos 
pelo Semae.

O contrato prevê três con-
tratações: elaboração de um 
plano de prevenção e mitigação 
de incêndio; elaboração de um 
diagnóstico e projeto executivo 
para o plantio das árvores; e a 
execução do plantio e manuten-
ção do reflorestamento.

A empresa responsável pela 
elaboração do plano de preven-
ção e mitigação de incêndio já 
foi contratada e está elaborando 
o projeto. O edital para a con-
tratação da empresa que será 
responsável pela elaboração 
do projeto executivo e plantio 
está em fase final e deverá ser 
lançado no próximo mês. Finali-
zada a licitação, as árvores serão 
plantadas.

Também está previsto o 
plantio de 32 mil mudas de 
árvores nativas nas margens 
do Córrego São Pedro e do rio 
Preto, que passam dentro da 
propriedade Estância Marialva, 
localizada ao lado da ETE Rio 
Preto em uma área de 196 
mil m2 como parte do Projeto 
Plantando Água.

A inscrição de 
interesse para 
novos alunos 
e alunas do 
Projeto Guri 
no po lo 
Mirassol 
será rea-
lizada até 
sexta-fei-
ra (24), 
d e  m a -
neira on-
line. Para 
p a r t i -

n ã o  é 
p r e c i s o 
ter conhe-
c i m e n t o 

crianças, adolescentes e jovens 
de 6 a 18 anos incompletos.

Para fazer a inscrição, o 
responsável deve acessar o 

link no site do Projeto Guri e 
preencher o formulá-

rio a partir de 
q u a l -

quer 
plataforma 

(celular, tablet, 
computador etc.). 

O link é http://wae.
p ro je togur i .o rg .
br:8080/waeweb/
servlet/hnwvcndrw-
dg?1,2021,2,1.
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RACHADINHAS

ELEIÇÕES 2022

Garcia é pré-candidato 
tucano a governador; 

Alckmin procura partido

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) foi o único ins-
crito para disputar as prévias 
para o governo de São Paulo. 
Portanto, ele será homologa-
do candidato nas eleições de 
2022. O prazo para que os po-
líticos manifestassem interesse 
na disputa terminou às 19h 
desta segunda-feira, dia 20.

Com isso, o ex-governador 
Geraldo Alckmin não será can-
didato pelo PSDB. Ele está em 
conversas com outros partidos, 
em especial o PSD, mas ainda 
não há definição sobre seu 
futuro ou se ele vai concorrer 
para algum cargo.

O resultado foi anunciado 
pelo presidente estadual do 
PSDB-SP, Marco Vinholi, após 
o encerramento do prazo. 
“Utilizamos as regras defini-
das pela executiva nacional 
e o prazo se encerrou hoje. 
A regra partidária já garante 
a candidatura. Rodrigo reúne 
todas as qualidades que es-
peramos de um candidato do 
PSDB e vai representar muito 
bem o partido nas eleições de 
2022”, falou.

A oficialização do nome 
de Garcia foi feita após a di-
vulgação de uma pesquisa do 

instituto Datafolha que mostrou 
Alckmin liderando a corrida, 
com 26% das intenções de 
voto contra 17% do ex-prefeito 
Fernando Haddad (PT), 15% do 
ex-governador Márcio França 
(PSB) e 11% do líder do MTST, 
Guilherme Boulos (PSOL). No 
cenário sem Alckmin, Garcia 
apareceu com 5%.

Embora não seja tão co-
nhecido do grande público, 
Rodrigo Garcia, 47 anos, tem 
longa carreira na política. É 
vice-governador do Estado e 
secretário de governo da gestão 
Doria. Advogado de formação, 
é casado e tem três filhos. 
Disputou seu primeiro mandato 
como deputado estadual aos 
24 anos, em 1998. Exerceu 
três mandatos como deputado 
estadual e foi presidente da 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo entre 2005 e 2007.

Foi deputado federal por dois 
mandatos (2011/2018). Ainda 
foi secretário de diversas pastas 
do governo paulista: Habitação 
(2015/18), Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Estado de São 
Paulo (2013/2014) e Desen-
volvimento Social do Estado de 
São Paulo (2011/2013), entre 
outras funções na administra-
ção pública.

Raphael FERRARI 

NOSSA SENHORA DA PAZ

Câmara aprova exigência de curso 
superior para nomear assessores
Os vereadores aprovaram 

durante a sessão desta ter-
ça-feira, dia 21, projeto em 
regime de urgência – quando 
legalidade e mérito são anali-
sados – que obriga todos os as-
sessores da presidência, chefes 
de gabinete e assessores dos 
vereadores tenham obrigato-
riamente curso superior para 
ocupar os cargos de nomeação. 
A proposta de autoria da Mesa 
Diretora acabou aprovada.

A norma já é uma orientação 
do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-SP) que apontou para uma 
série de Câmaras Municipais 
que adotassem o procedimen-
to. A nova regra entra em vigor 
a partir de 2022.

Outro projeto em urgência, 
acabou rejeitado por 12 votos. 
A proposta prevê o aumento 
em uma hora no tempo do 
chamado “primeiro expediente” 
da sessão. Hoje este tempo tem 
duração de duas horas e ante-
cede as votações dos projetos 
em pauta na ordem do dia.

Com a rejeição os parla-

mentares continuarão com duas 
horas para leitura de requeri-
mentos, moções de aplausos e 
repúdios.

Convite
O secretário de Saúde de 

Rio Preto, Aldenis Borim, será 
convidado pela Câmara de Rio 
Preto a comparecer na sessão 
da próxima terça-feira, 28, para 
dar detalhes sobre o processo de 
reabertura de unidades de saúde 
do munícipio que haviam sido 
reformuladas para concentrar 
os atendimentos dos casos de 
covid-19.

Inicialmente estava previsto 
a convocação do secretário 
através de requerimento pro-
tocolado pelo vereador João 
Paulo Rillo (Psol). No entanto, 
durante sessão nesta terça-
-feira, dia 21, o vereador Celso 
Peixão (MDB) propôs o convite 
que acabou sendo aceito, tanto 
por Rillo, como pelos demais 
vereadores.O convite foi aceito 
pelo autor do requerimento após 
o secretário de Saúde ter apre-
sentado na segunda-feira, 20, 
ao prefeito Edinho Araújo (MDB), 
o planejamento de reabertura 
de UBS’s e UPA’s em Rio Preto.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

LOJA DE ARMAS
Vídeo de filho de Bolsonaro gravado em 
Rio Preto gera debate entre senadores
O presidente da CPI da 

Covid, Omar Aziz (PSD-AM), 
acionou o presidente do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), pelas declarações de Jair 
Renan Bolsonaro, conhecido 
como o “filho 04” do presi-
dente.

Jair Renan usou seu perfil 
no Instagram para provocar 
a comissão, que investiga a 
atuação de Bolsonaro na pan-
demia, mostrando um vídeo, 
gravado em uma loja de Rio 
Preto, com cerca de 10 armas.

“Aloooo CPI kkkkk”, escre-
veu. Antes, o filho do presiden-
te já havia visitado outras lojas 
da cidade e ironizado a CPI. 

No vídeo ele mostra as armas 
e o proprietário da loja que se 
encontra na mesma sala.

Omar Aziz conversou com 
Pacheco na manhã desta terça, 
21. De acordo com Aziz, o presi-
dente do Senado irá determinar 
providências cabíveis. O vídeo 
foi alvo de críticas na comissão 
e até tentativa de convocação 
do filho do presidente.

“Isso é uma coisa absurda, 
sob qualquer aspecto. Essas 
ameaças de um fedelho como 
esse não vão intimidar, de forma 
nenhuma, essa Comissão Par-
lamentar de Inquérito”, disse o 
relator da CPI, Renan Calheiros 
(MDB-AL).

Aliado de Bolsonaro, o sena-
dor Marcos Rogério (DEM-RO) 

Raphael FERRARI 

Um rio-pretense será o 
protagonista da CPI da Covid 
nesta quarta-feira, dia 22. 
Está agendado o depoimento, 
em Brasília, de Pedro Benedito 
Batista Júnior que é o diretor-
-executivo da empresa Prevent 
Senior.

Segundo denúncias, a ope-
radora de saúde teria partici-
pação no chamado gabinete 
paralelo do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro durante o 
período de pandemia. O sena-
dor Renan Calheiros (MDB-AL), 
relator da CPI da Covid do Se-
nado, criticou a operadora, que, 
segundo ele, “fez testes mortais 
com idosos” ao supostamente 
receitar medicamentos sem 
eficácia comprovada contra a 
covid-19 – como ivermectina e 
hidroxicloroquina.

Documentos obtidos pela 

CPI indicam que a Prevent Se-
nior também deixou de notificar 
mortes por covid-19 em suas 
unidades. A informação foi 
apresentada pelo senador Otto 
Alencar (PSDB-BA) na última 

de vir ao conhecimento da CPI 
os indícios de irregularidades, 
a Prevent Senior foi aplaudi-
da pelo governo do presiden-
te Bolsonaro chamado pelos 
membros da CPI de “governo 
da morte”.

No dia 10 de maio foi no-
ticiado que a distribuição dos 
medicamentos do chamado “kit 
covid” se tornou o procedimento 
comum em ao menos 3 planos 
de saúde, entre eles a Prevent 
Senior. Dois dias depois, repor-
tagem da GloboNews mostrou 
que médicos que trabalharam 
na operadora relataram ter 
sofrido pressão e assédio para 
prescrever os fármacos, mesmo 
antes do diagnóstico de covid.

Em nota, a Prevent Senior 
negou todas as acusações e 
desafiou os “supostos médicos” 
que a acusaram de ocultar da-
dos de mortes por covid-19 a 
provarem a informação.

Raphael FERRARI 

semana.
O depoimento de Pedro 

Batista Júnior será fundamental 
para a conclusão do relatório 
final da CPI, como já antecipou 
o relator Renan Calheiros. Antes 
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Pedro Benedito 
Batista Júnior 
que é o diretor-
-executivo da 
empresa Pre-
vent Senior

11 vereadores foram citados na “rachadinha”

Atual vice-governador 
Rodrigo Garcia 
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Juíza aceita proposta de compra de hospital

A juíza do Trabalho Ana 
Paula Silva Campos Miskulin 
deu andamento no proces-
so de venda do prédio do 
Hospital Nossa Senhora da 
Paz ao avaliar que é inegável 
que a proposta apresentada 
pela empresa paulistana CV 
HAUS 01 - Empreendimento 
Imobiliário SPE Ltda de R$ 
23.600.000,00 supera as 
demais propostas feitas que 

ficaram na casa do R$ 19,6 
milhões.

Em trecho do despacho 
proferido pela juíza nesta se-
gunda-feira (20) ela destaca 
que “supera as demais, tanto 
em valor quanto na forma de 
pagamento, além do que aten-
de aos requisitos estabelecidos 
nos despachos de id5eca1ef, 
id dc2b4a5 e nos respectivos 
editais de venda, sobretudo em 
relação ao valor mínimo”.

Flávio Tomé, advogado tra-

balhista que representa um 
grupo majoritário dos ex-fun-
cionários do hospital, afirma 
que os valores serão discutidos 
de forma individual posterior-
mente.

Neste momento, segundo 
Tomé, a juíza determinou o pro-
nunciamento das partes para 
saber se acatam a proposta 
seguindo as exigências da lei – e 
aguarda-se de 15 a 20 dias que 
a juíza analise se houve ou não 
algum pedido de impugnação.

Sérgio SAMPAIOSérgio SAMPAIO

MP pede arquivamento 
da investigação policial

Parecer do promotor de 
Justiça Fábio José Mattoso 
Miskulin solicita o arquiva-
mento das investigações po-
liciais que apuram divisão de 
parte do salário de assessores 
de gabinete e apadrinhados 
de vereadores com cargos 
comissionados na Prefeitura 
de Rio Preto.

Denominado de “rachadi-
nha” ao todo 11 vereadores 
foram citados de praticar o 
esquema em carta anônima 
endereçada ao vereador e 
delegado de Polícia Renato 
Pupo (PSDB). Pupo ao ler o 
teor da carta a encaminhou 
para a Polícia Civil que deu 
prosseguimento ao caso jun-
to ao Setor de Combate aos 

Crimes de Corrupção, Organi-
zação Criminosa e Lavagem 
de Dinheiro (Seccold) no dia 
16 de agosto.

Pelo parecer, Miskulin afir-
ma que “os elementos apre-
sentados pelo denunciante 
e lastreado unicamente em 
denúncia anônima e genérica, 
não há condições de se man-
ter esta investigação”.

Em outro trecho do pare-
cer o promotor sustenta que 
“se forem apurados outros 
indícios ou fatos que pos-
sam dar sustentação a esta 
denúncia anônima, aí sim, 
que seja desarquivado este 
procedimento é retomada a 
investigação”. Quem analisa 
agora o parecer é o a juíza da 
4ª Vara Criminal, Maria Letícia 
Pozzi Buassi.

Raphael FERRARI 

Diretor de empresa investigada, 
rio-pretense depõe na CPI do Senado

Pedro Benedito 
Batista Júnior 
que é o diretor-
-executivo da 
empresa Pre-
vent Senior

rio-pretense depõe na CPI do Senado

também classificou a postura 
do filho do presidente como ina-
propriada, mas foi contra a con-
vocação de Jair Renan. “É algo 
absolutamente inapropriado. 
Agora, é caso de convocação 
à CPI esse fato? Não, não é”, 
disse o parlamentar governista.

“Embora na fala dele não 

vi nenhuma ameaça a quem 
quer que seja, apenas uma 
associação ali entre o que es-
tava se falando aleatoriamente, 
uma imagem e um texto, mas 
que se encaminhe para o foro 
apropriado para que se faça 
a apuração”, afirmou Marcos 
Rogério.
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LICITAÇÃO PF faz buscas em casa de condomínio 
de luxo em investigação sobre fraude

A Polícia Federal deflagrou 
na manhã desta terça-feira (21) 
a Operação Carga Explosiva 
que tem o intuito de apurar a 
fraude de licitação relacionada 
à contratação de empresa para 
montagem de dois hospitais de 
campanha na cidade de Paulí-
nia entre abril e maio de 2020, 
no valor de R$4 milhões.

Para a operação, 60 po-
liciais federais deram cum-
primento a 14 mandados de 
busca e apreensão, expedidos 
pela 9ª Vara Federal de Campi-
nas, nas cidades de Campinas, 
Paulínia, Sumaré, Rio Preto, 
São Paulo, Florianópolis e Bi-

guaçu, em endereços ligados 
às pessoas físicas e jurídicas 
relacionadas à licitação frau-
dada, com o objetivo de colher 
provas e identificar todos os 
envolvidos.

Dos 14 mandados dois fo-
ram expedidos em Rio Preto, o 
primeiro em uma empresa no 
bairro Vila Sinibaldi e o segundo 
em uma residência localizada 
no Quinta do Golfe.

Investigação - A investi-
gação, iniciada a partir da 
abordagem de um caminhão 
suspeito de conter carga rou-
bada, em no dia 6 de abril de 
2020, revelou uma série de 
indícios de irregularidades em 

Da REDAÇÃO processo licitatório aberto para 
selecionar e contratar empresa 
especializada em montagem de 
hospitais de campanha.

Apesar de a contratação não 
ter sido finalizada, a investiga-
ção demonstrou que isso se 
deu por circunstâncias alheias 
à vontade dos envolvidos, resul-
tando configurado o crime de 
fraude à licitação, cuja pena é 
de 4 anos de prisão.

O nome da operação é uma 
referência à carga encontrada 
dentro do caminhão, estruturas 
metálicas para eventos, abor-
dado pela Polícia Civil e Guarda 
Municipal de Paulínia que reve-
lou os indícios da trama delitiva 
e a impediu.

Divulgação

EMPRESÁRIO

Após uma equipe da Polícia 
Militar ser acionada nesta se-
gunda-feira (22) para atender 
uma ocorrência de pedido de 
socorro e violência doméstica, 
um empresário de 48 anos foi 
preso por agredir sua filha de 
18 anos e sua esposa, uma 
empresária de 51 anos, às 22h 
na casa da família, no bairro 
Jardim Tarraf.

As vítimas relataram que a 
briga começou com uma dis-
cussão entre a estudante e o 
pai, que evoluiu para agressão 
física. O empresário tentou 
esganar a filha e a mãe foi in-
tervir, quando acabou levando 
um soco no rosto.

Em sua defesa o empre-
sário disse que apenas estava 
se defendendo das agressões 
cometidas por sua filha. De 
acordo com o boletim de ocor-
rência o motivo da briga foi 
devido a residência estar suja 
e a estudante ter se envolvido 
em um acidente de trânsito.

Os três envolvidos foram 
levados para a Central de 
Flagrante e o empresário foi 
preso. Um inquérito policial foi 
instaurado para que a Delega-
cia de Defesa da Mulher possa 
investigar o ocorrido. O boletim 
de ocorrência foi registrado 
como violência doméstica, 
lesão corporal e injúria. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Briga de família 
termina com 
pai preso por 

violência
Da REDAÇÃO

Saidinha de presos em Rio Preto 
acaba com 70 foragidos

Terminou na tarde de se-
gunda-feira (20) a saída provi-
sória beneficiada para 1.615 
detentos de Rio Preto.  Do 
número total de reeducandos 
70 deles não retornaram para 
o Centro de Progressão Provi-
sória de Rio Preto no horário 
limite e são cosiderados fora-
gidos da Justiça. 

O benefício que iniciou 
às 6h da manhã da última 
terça-feira (14) teve seu en-
cerramento às 16h da segun-
da-feira e 4% dos detentos não 
retornaram por vontade própria 

e por isso serão procurados e 
perderão seu privilégio de re-
gime semiaberto, caso sejam 
capturados. 

As 42 mulheres detentas 
que também foram favorecidas 
estão inclusas nos 1.545 retor-
nos aos centros.

Fora Rio Preto a Penitenciá-
ria de Riolândia também regis-
trou dois foragidos. Na cidade 
30 detentos foram beneficia-
dos, 27 retornaram por vontade 
própria e um se apresentou no 
Centro de Progressão Peniten-
ciária de Rio Preto para onde já 
teriam registrado sua mudança 
dias antes da saída. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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CRIMES SEXUAIS
Polícia investiga assédio em ônibus e extorsão em caso de pedofilia

A Polícia de Rio Preto vai in-
vestigar dois casos envolvendo 
possíveis crimes sexuais regis-
trados pelas vítimas. O primeiro 
está com o 1º Distrito Policial. 
O caso de assédio sexual foi 
relatado por uma jovem de 20 
anos. Segundo ela, um lavador 
de carro de 23 anos lhe tocou 
e proferiu palavras ao pé do 
ouvido durante uma viagem no 
interior de um ônibus intermu-
nicipal de Nova Granada a Rio 
Preto.

O caso ocorreu às 19h25 da 
segunda-feira (20). A vítima re-
latou que em certo momento o 
suspeito sentou-se ao seu lado 
e que com o braço começou a 
fazer carícias em seu quadril. 
Depois se aproximou e disse 
frases não compreensivas em 
seu ouvido.

Por não gostar da atitude a 
jovem acionou a Polícia Militar. 
O lavador informou ter sentado 
ao lado da vítima pois estava 
com calor e ela estava próxima 
a uma janela. Que em certo 
momento ele dormiu e seu 

braço caiu no ombro da vítima, 
mas que em momento nenhum 
a acariciou ou cochichou em 
seu ouvido.

Os policiais levaram os en-
volvidos para a Central de Fla-
grantes, onde foi instaurado um 
inquérito policial para melhor 
investigação do caso que foi 
registrado como importunação 
sexual.

Pedofilia - Já na noite 
da segunda-feira (20) um es-
tudante de 23 anos registrou 
um boletim de ocorrência após 

receber mensagens do pai e do 
advogado de uma garota, às 11h 
do mesmo dia, o acusando de 
pedofilia.

A vítima relatou para a Polícia 
Civil que há alguns dias ele adi-
cionou em sua rede social uma 
garota com quem ele conversou 
por dois dias seguintes em seu 
Whatsapp.

Já na segunda-feira ele rece-
beu mensagens de uma pessoa 
que se identificou como o pai da 
garota, alegando que o estudan-
te causou um grande problema 
para uma criança doente, sendo 

Da REDAÇÃO que em seguida o advogado da 
jovem também lhe enviou men-
sagens o acusando de pedofilia 
e informando que não registraria 
uma ocorrência caso a vitima 
depositasse R$1.500.

O depósito não foi realizado 
e mais tarde a vítima procurou a 
Central de Flagrantes para regis-
trar um boletim de ocorrência de 
estelionato que foi encaminhado 
ao 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

ZILDA CONSTANTE DA SILVA 
LANZA, natural de Bauru/SP, faleceu 
aos 77 anos de idade. Era casado com 
June Silveiro Lanza e deixou seus fi lhso 
Richard e Ricardo. Foi sepultada no 
dia 21/09/2021 às 18:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

MANOEL DE SOUZA MATTA, 
natural de Cedral/SP, faleceu aos 83 
anos de idade. Era viúvo e deixou 
seus fi lhos Adriana e Alexandre. Foi 
sepultado no dia 21/09/2021 às 21:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

ALEXANDRINA JACOME LEMES, 
natural de Araçuai/MG, faleceu aos 66 
anos de idade. Era viúvo e deixou seus 
fi lhos Edivaldo, Nilson e Janaina. Foi 
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sepultada no dia 21/09/2021 às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

MILTON BATISTA FARIA, natural de 
Nova Granada/SP, faleceu aos 80 anos 
de idade. Era viúvo e deixou seus fi lhos 
Albertinho, Osvaldina, Vera Lucia, Ivanir, 
Sonia, José Sebastião e Pedro. Foi 
sepultado no dia 21/09/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

CECILIA MARIA RADUAM IACOVO-
NE,  natural de São Paulo/SP, faleceu 
aos 65 anos de idade. Era solteira. 
Foi sepultada no dia 20/09/2021 às 
15:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

FRAUDE ONLINE

Mulher tem conta 
invadida, é bloqueada 

e perde R$ 2 mil

Uma mulher de 34 anos 
procurou a Central de Fla-
grantes às 19h35 da úl-
tima segunda-feira para 
relatar que na tarde do 
mesmo dia ela recebeu 
uma mensagem sobre 
uma transferência realiza 
em sua conta sem auto-
rização.

Para os policiais a ví-
tima informou que o va-

lor a transferência foi de 
R$2.251,30. Por esta ra-
zão ela tentou acessar 
sua conta por aplicativo, 
mas foi informada de que 
estava bloqueada.

Ela registrou um bole-
tim de ocorrência de furto 
qualificado para que o caso 
seja investigado pelo 5º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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VIROU B.O. QUINTA DAS PAINEIRAS

Câmeras de mercado 
flagram cliente achando 

carteira e pegando dinheiro

Após notar que deixou sua 
carteira em um supermercado 
localizado na Avenida José da 
Silva Sé na última segunda-fei-
ra (20), um escrevente de 24 
anos retornou ao estabeleci-
mento e através das câmeras 
de segurança descobriu que a 
pessoa que encontrou a car-
teira às 15h05 subtraiu dela 
R$200.

A vítima só notou a falta 
de sua carteira, com seus 
documentos pessoais, cartões 
e o dinheiro, quando já estava 
em sua residência, por isso 
retornou ao local e perguntou 
à uma funcionária se o objeto 
foi encontrado.

Ao receber a carteira o 
escrevente notou a falta do 
dinheiro. Imagens das câme-
ras de segurança do mercado 
flagraram uma mulher abrindo 
a carteira, subtraindo o valor e 
deixando o objeto em cima de 
uma caixa de incêndio.

Pelas câmeras do estacio-
namento foi possível ainda fla-
grar a placa do carro da cliente 
que pegou o dinheiro.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes para registrar um 
boletim de ocorrência com na-
tureza de apropriação indébita 
e declarou que tem interesse 
em representar judicialmente. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Aposentado é encontrado 
caído sem vida em rua

Na tarde da última segun-
da-feira (20), às 12h15, um 
aposentado de 72 anos foi 
encontrado já sem vida caído 
em uma rua do bairro Parque 
Quinta das Paineiras.

As informações foram for-
necidas para a Polícia Civil 
através do filho da vítima, um 
tapeceiro de 41 anos, que 
relatou ter sido informado 
por um vizinho de que uma 

viatura do Grupo de Resgate e 
Atenção às Urgências (GRAU) 
compareceu ao local e tentou 
reanimar o idoso, porém sem 
sucesso.

Posteriormente uma equipe 
da perícia técnica foi acionada 
ao local e o corpo foi encami-
nhado para exame do IML.

Um boletim de ocorrência 
com natureza de morte suspei-
ta foi registrado e encaminha-
do ao 5º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE
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Ao longo de nossa vida, em decorrência de diversos problemas 
de saúde ou mesmo alguma situação mais pontual, necessitamos 
de uma cirurgia de caráter reparador ou paliativo. E quando se 
trata de ser operado(a), não basta simplesmente marcar a data 
do procedimento, comparecer ao hospital, deitar-se numa maca 
e “apagar” até que a cirurgia seja concluída.

O período de suma importância para o sucesso de uma cirurgia 
consiste na preparação pré-operatória, envolvendo uma série de 
medidas a serem adotadas com muita atenção e disciplina. Quando 
a cirurgia é indicada, ou seja, quando o cirurgião comunica oficial-
mente que há necessidade de realizar o procedimento e a data do 
procedimento já começa a ser definida, inicia-se este período de 
preparação, visando chegar ao dia da cirurgia com as melhores 
condições clínicas possíveis e um estado geral pleno e digno de 
suportar as agressões naturais de um procedimento cirúrgico.

No entanto, e já pude testemunhar isto por ser cirurgião, existe 
uma condição extremamente essencial para o sucesso de uma 
cirurgia, muitas vezes sobrepondo as medidas mais objetivas e 
protocolares. Trata-se da condição psicológica da pessoa que 
necessita do procedimento.

Em outras palavras, esta condição psicológica engloba uma 
espécie de energia que esta pessoa transmite a quem está mais 
próximo dela, incluindo o próprio cirurgião, no tocante a estar 
tranquila e otimista diante da cirurgia que terá de enfrentar.

Pode parecer algo muito simples e elementar, mas já pude 
testemunhar que, mesmo diante da gravidade de uma doença, 
uma pessoa extremamente convicta e consciente da necessida-
de de enfrentar a cirurgia, transmite uma energia positiva capaz 
de acalmar o ambiente e favorecer uma fluência adequada do 
procedimento.

Lembro-me de uma senhora que operei há cerca de 7 anos, que 
devido à gravidade e histórico de várias operações, todos categori-
zavam o caso dela como um procedimento terrivelmente trabalhoso 
e complicado. Mas, na manhã da cirurgia, horas antes de iniciar o 
procedimento, estive com ela e me impressionei com o otimismo 
e a energia positiva que ela transmitia ao me dizer calmamente: 
“Doutor, vai correr tudo bem, estou muito tranquila.” E realmente 
o procedimento transcorreu com boa fluência e sem sobressaltos.

Assim, o primeiro cuidado essencial antes de uma cirurgia é 
avaliar o estado psicológico da pessoa e, se necessário, pedir mais 
apoio por parte dos familiares e de um especialista. Estando o lado 
psicológico a favor e apontando para um resultado promissor da 
cirurgia, tudo já flui mais suavemente. 

Esta etapa seria uma medida mais subjetiva e mais íntima. A 
partir daí, existe uma série de ações e preocupações relacionadas 
a fatores objetivos, que também devem ser abordados visando 
preparar o corpo para o dia da cirurgia.

Estas medidas objetivas na verdade retratariam a condição 
orgânica global da pessoa, com todas as nuances necessárias para 
a melhor plenitude possível. Vamos então às medidas objetivas 
decisivas no período pré-operatório: 

1) Revisão dos hábitos alimentares
Não seria uma boa conduta manter uma alimentação rica em 

gorduras, açúcares e bebidas alcoólicas. Ao contrário, a ideia deve 
ser priorizar os alimentos ricos em vitaminas e fibras, como as 
frutas e verduras, além de bebidas naturais, como água e sucos. 

2) Revisão do estilo de vida.
Nos meses que antecedem a cirurgia, seria uma grande oportu-

nidade de refletir sobre o estilo de vida adotado e, sobretudo, sobre 
as imperfeições desta rotina. O nível de estresse, por exemplo, 
consiste em um aspecto que deveria ser priorizado tendo em vista 
o impacto negativo do mesmo no ato cirúrgico e nos resultados 
pós-operatórios.

Níveis extremos do estresse podem desencadear alterações 
hormonais severas que, por sua vez, impactam negativamente na 
imunidade da pessoa e no seu equilíbrio orgânico.

3) Uso de medicamentos 
Em geral, muitas pessoas utilizam, de forma rotineira, algum tipo 

de medicamento. E nem todo medicamento deveria ser utilizado 
até a véspera da cirurgia, visando evitar efeitos colaterais durante 
ou após o ato cirúrgico.

Como exemplos de medicamentos que costumamos interrom-
per alguns dias antes da cirurgia, estão aspirina e a metformina. No 
caso da aspirina, a justificativa para esta interrupção seria o risco 
maior de um eventual sangramento. No caso da metformina, que 
normalmente é usada para controle do diabetes, sua interrupção 
seria para evitar problemas renais no período logo após a cirurgia. 

4) Atividade física
Praticar alguma modalidade esportiva pode ser muito útil no 

período pré-operatório, quando consideramos a melhora da capa-
cidade cardiorrespiratória. No entanto, qualquer esforço exagerado, 
principalmente na semana do procedimento, pode ocasionar pro-
cessos inflamatórios, dores e desgastes que poderão prejudicar o 
resultado da cirurgia.

5) Viagens prolongadas 
A programação de viagens de lazer para relaxar corpo e mente 

pode ajudar bastante nesta questão do equilíbrio emocional prévio 
a uma cirurgia. Em geral, as viagens deveriam ser pouco cansativas, 
de duração mais curta, para que haja a menor sobrecarga física 
possível. Viagens muito prolongadas, que exigem muito tempo 
de deslocamentos e risco de trânsito mais intenso, deveriam ser 
evitadas.

6) Ambiente 
Quando uma pessoa está se preparando para uma cirurgia, 

umas das mais preciosas necessidades diz respeito a sensação 
de paz. Fica realmente complicado obter um bom equilíbrio 
emocional se, na casa ou no trabalho, paira a tensão constante. 
Brigas, discussões, ofensas, tentativas de prejudicar as pessoas 
são situações muito desagradáveis, que podem mudar o resultado 
de uma cirurgia.

O ser humano não é somente um corpo físico, o ser humano 
tem funções orgânicas intensamente dependentes dos processos 
emocionais que ele vivencia. Além de tudo isto, muito importante 
evitar barulho excessivo ou mesmo assistir a filmes ou programas 
que causem tensão e aflições. 

Uma cirurgia não deixa de ser um ato de desequilíbrio. Obvia-
mente um desequilíbrio controlado. Mas não se pode negar que 
quando se corta a pele, quando se modifica o fluxo sanguíneo 
de um órgão e quando se coloca uma pinça para ocluir um vaso 
sanguíneo, estamos gerando, ainda que temporariamente, certo 
grau de distorção de nossas funções.

A preparação pré-operatória envolve desde um trabalho muito 
meticuloso de estabilidade emocional e confiança, como também 
modificar hábitos errôneos na vida e na alimentação. Para saber 
mais sobre a saúde do coração, me acompanhe no Instagram: @
edmoagabriel.

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

Veja quais precauções ter 
com o corpo e a mente 

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto recebeu 3.530 doses 
da AstraZeneca, que serão 
utilizadas na aplicação de 
segunda dose de agendados 
e faltosos. Desde a semana 
passada, o município está 
utilizando a vacina Pfizer para 
completar o esquema vacinal 
de quem havia recebido a As-
traZeneca, devido à falta desse 
imunizante.

Como as ampolas de Pfi-
zer destinadas a esse público 
ainda não terminaram, a vaci-
nação de segunda dose com 
este imunizante continua. A 
AstraZeneca e a Pfizer desti-
nadas à aplicação de segunda 
imunização estarão disponíveis 
nos seguintes locais: Swift, das 
8h às 16h (atendimento inter-
no), Shopping Cidade das 8h 
às 14h e Unidades de Saúde e 
demais equipamentos públicos 
das 8h às 14h.

Para a segunda aplicação 
de Coronavac, as doses es-
tarão disponíveis apenas no 
Shopping Cidade Norte (8h 
às 14h) e unidades de saúde 
e equipamentos públicos (8h 
às 14h). Tanto agendados 
quanto faltosos podem rece-
ber a segunda aplicação de 
uma das vacinas e completar 
o esquema vacinal. O número 
de faltosos de município está 
em 19.420 pessoas.

A primeira dose continua 
disponível apenas para ado-
lescentes de 12 a 17 anos 
na Swift, das 8h às 16h, por 
atendimento interno, no Sho-

Saúde recebe 
doses para vacinar 

agendados e faltosos

pping Cidade Norte (8h às 14h) 
e unidades de saúde e equipa-
mentos públicos (8h às 14h).

A cobertura vacinal de pri-
meira imunização em ado-
lescentes está em 98,71%, 
considerando a população de 
28.830 estimada pelo Estado.

Para adultos, a aplicação de 
primeira vacina continua sendo 
feita apenas pelas remanes-
centes. Até o momento, 2.304 
pessoas foram vacinadas. Para 
ser convocado e receber as 
vacinas remanescentes, é ne-
cessário preencher um cadas-
tro, disponível no Portal da 
Prefeitura de Rio Preto: www.
riopreto.sp.gov.br/vacinacovid.

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

ASTRAZENECA

A campanha de vacinação 
contra a Covid-19 também 
continua para aplicação de 
dose adicional em dois públi-
cos: Idosos com 80 anos ou 
mais que tenham recebido 
a segunda aplicação há pelo 
menos seis meses e adultos 
com 18 ou mais com alto grau 
de imunossupressão que te-
nham recebido a dose única ou 
segunda dose há pelo menos 
28 dias.

Para os idosos, as vacinas 
estão disponíveis na Swift, das 
8h às 16h, por sistema drive-
-thru, e no Shopping Cidade 
Norte (8h às 14h) e unidades 
de saúde e equipamentos pú-

blicos (8h às 14h). Já para os 
adultos imunossuprimidos, as 
doses estão disponíveis apenas 
no Shopping Cidade Norte (8h 
às 14h) e unidades de saúde e 
equipamentos públicos (8h às 
14h). A cobertura vacinal da 
dose adicional em idosos está 
em 44%.

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid atingiu a marca 
de 646.939 doses aplicadas 
em Rio Preto, sendo: 375.183 
primeiras doses (83,17% de 
cobertura vacinal), 257.031 
segundas doses (57,76%) e 
3.174 doses adicionais. Além 
disso, 11.551 doses únicas 
foram aplicadas.

RECUPERAÇÃO

Com 13 mil pacientes, Instituto Lucy Montoro 
completa 10 anos de existência em Rio Preto 

O Instituto Lucy Montoro 
de Rio Preto celebrou seus 10 
anos de existência nesta ter-
ça-feira (21), mesma data do 
Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência. A comemora-
ção contou com apresentação 
musical, depoimento de Jato-
bá (Paulo César dos Santos), 
membro da seleção brasileira 
de basquete sobre rodas desde 
1992, apresentação dos espor-
tes adaptados, além de jogos de 
Bocha e Tênis de Mesa entre os 
pacientes do Lucy.

Inaugurado no município em 
2011, o Lucy Montoro atende 
pacientes das regiões de Rio 
Preto e de Araçatuba que são 
encaminhados pelas unidades 
de saúde. O Instituto tem como 
principal objetivo auxiliar no 
tratamento de reabilitação para 
pacientes com deficiências físi-
cas incapacitantes, motoras e 
sensório-motoras.

Ao longo desses 10 anos, 
o Lucy Montoro soma 450 
mil atendimentos, com 13 mil 
pacientes já passando pelo ser-
viço. Na pandemia, o instituto 
também atuou na pesquisa e 

reabilitação de pacientes com 
sequelas após a Covid-19 e so-
mou 12.189 teleatendimentos 
no período.

Renan Carvalho, de Novo 
Horizonte, foi um dos 13 mil 
pacientes que passou pelo Lucy 
Montoro. Há quase oito anos 
ele precisou amputar o braço 
esquerdo depois de sofrer um 
acidente de moto. Durante o pe-
ríodo em que foi atendido no Lucy 
Montoro, com o auxílio de uma 
prótese especial, ele reaprendeu 

a tocar guitarra e fez uma apre-
sentação na comemoração desta 
terça-feira.

“O Lucy Montoro foi parte 
essencial na minha vida porque 
eu descobri que eu poderia ser 
novamente um indivíduo, porque 
quando você perde um membro 
você não sabe o que vai acon-
tecer, como vai ser a vida daqui 
para frente e no centro de rea-
bilitação eu aprendi. Comecei a 
aprender a tocar ainda no Lucy 
e a professora me incentivava 

bastante”, afirmou Renan.
“Muitas pessoas com defi-

ciência não têm a oportunidade 
que as pessoas da nossa região 
têm de frequentar um centro e se 
reabilitarem. A nossa sensação é 
dever cumprido. Tivemos crian-
ças com paralisia cerebral que 
cresceram, fizeram vestibular e 
hoje são estudantes de medicina, 
direito, jornalismo, gente que 
empreendeu e isso mostra que 
conseguimos devolver cidadãos 
para a nossa região plenos”, co-
mentou Regina Chueire, diretora 
do Instituto Lucy Montoro.

Ela também ressaltou que o 
esporte é um processo importan-
te na reabilitação dos pacientes e 
que o instituto planeja aumentar 
a gama de atividades. “Na próxi-
ma Paralimpíada vai ter o hipismo 
como modalidade. A gente tem 
buscado outros esportes também 
como skate e taekwondo”, afir-
mou a diretora.

Atualmente o Lucy Montoro 
conta com 65 profissionais de 
10 especialidades médicas dife-
rentes na unidade de Rio Preto, 
além dos técnicos que fazem e 
adaptam os equipamentos. Ela 
também falou sobre os desafios 
para o futuro do instituto.

Vinicius LIMA
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Jogo de basquete marcou a comemoração dos 10 anos

COVID

Saúde relata mais 40 casos positivos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (21) mais 40 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
33 diagnosticados por exame 
PCR, quatro por TR antígeno e 
três por TR sorológico. No total 
são 96.898 casos, com uma 
média móvel de 40 casos leves 
e dois casos graves por dia.

Também foi confirmado 
nesta terça-feira mais um óbito 
pela doença. Desde o início da 

pandemia são 2.776 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 62.135 
casos e 1.854 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 127 
pessoas foram consideradas 
curadas da Covid-19, totali-
zando 93.359 recuperados, o 
equivalente a 96,3% dos ca-
sos. A cidade soma 320.657 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 288.301 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.839 ca-

sos a cada 100 mil habitantes.
Atualmente Rio Preto regis-

tra 228 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 114 
na UTI e 114 na enfermaria, 
sendo 121 residentes de Rio 
Preto e 107 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 116 internações, com 65 
na UTI e 51 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI em Rio Preto é de 29% e 
na região é de 28,2%.

Vinicius LIMA
Divulgação
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Copa Carol Gattaz começa dia 2 
com 37 equipes inscritas

No próximo dia 2 de 
outubro, 37 equi-
pes nas categorias 
feminino e mascu-

lino iniciam as competições da 
1ª Copa Carol Gattaz de Volei-
bol em Rio Preto. As equipes 
contam com atletas a partir 
de 18 anos, de várias cidades 
da região. Os jogos serão rea-
lizados no Ginásio de Esportes 
Antônio Carlos Montanhês.

“Não teremos equipes mis-
tas, apenas feminino e mascu-
lino. Foram mais de 20 dias de 
inscrições abertas e a procura 
foi extremamente positiva. A 
Secretaria de Esportes está 
seguindo todas as determina-
ções da Saúde para que esse 
recomeço seja seguro para 
todos”, explicou o secretário 
de Esportes Fábio Marcondes.

Os jogos começam no pró-
ximo dia 2 com final previsto 
para 19 de novembro. Serão 
18 equipes femininas e 19 
equipes masculinas com atletas 
das cidades de Araçatuba, Ava-
nhandava, Catanduva, Fernan-
dópolis, Frutal, Ibirá, Iturama, 
José Bonifácio, Mirassol, Monte 
Aprazível, Olímpia, Penápolis, 
Presidente Prudente e Urupês.

O prefeito Edinho Araújo 
participou do Congresso Téc-
nico com o sorteio dos times 
e destacou a importância de 
eventos como esse. “São im-
portantíssimos para descobrir 
novos talentos. Esporte é saú-
de, é vida é oportunidade”, 
destacou o prefeito.

A competição foi anunciada 
pela Secretaria de Esportes no 
dia 13 de agosto, em homena-
gem à atleta Carol Gattaz, que 
conquistou a medalha de prata 
nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Conselho
técnico da Copa 
Carol Gattaz

Realidade Jovem leva 
goleada e sai da zona 

de classificação

O Realidade Jovem 
sofreu sua quarta 
derrota consecutiva 

no Campeonato Paulista na 
tarde desta terça-feira (21). 
Jogando em Rio Preto, a 
equipe foi superada por cinco 
a zero pelo São José e deixou 
a zona de classificação para o 
mata-mata da Copa Paulista.

As visitantes conseguiram 
sair na frente logo aos quatro 
minutos com Karen fazendo 
um a zero. Aos 10 minutos, 
o São José cobrou escanteio 
para área e a defesa do Re-
alidade afastou. No entanto, 
Verena pegou a sobre de pri-
meira e marcou um belo gol. 
A equipe rio-pretense tentou 
assustar em uma cobrança de 
falta, mas a goleira Zany fez 
boa defesa. Aos 37 minutos, 

Ju Oliveira  marcou o terceiro 
das visitantes de cabeça após 
cruzamento da esquerda.

No segundo tempo, o São 
José seguiu sendo mais efe-
tivo nas jogadas ofensivas e 
marcou o quarto gol com Io-
nara de cabeça após cobrança 
de escanteio. O Realidade 
Jovem seguiu sem conseguir 
reagir na partida e não criou 
nenhuma chance de perigo na 
etapa final. Em nova cobrança 
de escanteio, dessa vez aos 
40 minutos, Karen desviou 
para o fundo da rede para 
decretar a vitória por cinco 
a zero.

Na próxima terça-feira 
(28), o Realidade Jovem visita 
o Taubaté para tentar quebrar 
a sequência de derrotas. Já o 
São José joga na quarta-feira 
(29) contra a Portuguesa em 
casa.

Vinicius LIMA 

PAULISTA FEMININO

Gabriel Dantas - São José FEMININO

Clube que jogar em 
casa pode negociar a 

transmissão de TV

O presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
sancionou a Lei nº 

14.205, de 15 de setembro 
de 2021 (conhecido como 
Lei do Mandante), que altera 
a Lei nº 9.615, de 24 de 
março de 1998. Segundo a 
nova legislação, os clubes de 
futebol têm o direito de nego-
ciar a transmissão e a repro-
dução de seus próprios jogos 
quando forem os mandantes 
do espetáculo. A nova norma 
foi publicada na edição desta 
segunda-feira (20) do Diário 

Oficial da União.
A partir de agora, a emis-

sora de TV interessada em 
transmitir uma partida de fu-
tebol precisará negociar ape-
nas com um time, no caso o 
mandante (a equipe que joga 
em casa). Além disso, o pró-
prio clube vai poder transmitir 
o evento, abrindo uma nova 
possibilidade de obtenção de 
recursos para as equipes de 
futebol.

Quando não houver de-
finição do mando de jogo, 
o chamado direito de arena 
dependerá da concordância 
dos dois clubes.

Agência BRASIL

LEI DO MANDANTE

PENSANDO EM 2022

Baptista quer evitar novo desmanche 
do time com fim da temporada

O Mirassol faz o seu 
último jogo na tem-
porada no próximo 

sábado (25) diante do Novori-
zontino. Já eliminado, a reta fi-
nal da Série C do Campeonato 
Brasileiro tem sido difícil para 
o Leão, que perdeu quatro dos 
últimos cinco jogos, o mais 
recente diante do Criciúma, 
quando foi goleado por três 
a zero.

O técnico Eduardo Baptista 
voltou a afirmar na coletiva que 
o desmanche no elenco sofrido 
pela equipe após o Paulistão 
deste ano foi o principal fator 
que prejudicou o desempenho 
do time na terceira divisão. Ele 
também falou que o planeja-
mento para 2022 deverá ser 
diferente por conta disso.

“É uma competição muito 
forte, as equipes entram para 
disputar essa competição 
mirando uma cota de R$ 8 
milhões, que é diferente dos 
objetivos que tínhamos na Sé-
rie D, em que você mira ape-
nas no acesso. Nós erramos, 
perdemos praticamente todo 
time do Campeonato Paulista 

e as coisas se complicaram. 
Fica a lição, temos montar um 
time para disputar o Paulistão 
e também um esqueleto para 
a Série C”, afirmou.

O treinador tem aprovei-
tado os últimos jogos para 
observar quais atletas têm 

clássico, mas as análises são 
feitas no decorrer do campeo-
nato”, comentou Baptista.

Sub-20 - Se no profissional 
a situação do Mirassol não 
é boa, no Sub-20 a equipe 
segue na disputa pela lideran-
ça do Campeonato Paulista, 
além de contar com o terceiro 
melhor ataque da competição 
e com artilheiro isolado do tor-
neio, o atacante Kauan com 8 
gols marcados.

Nesta quarta-feira (22), o 
Leão recebe o Olímpia a partir 
das 15h pela antepenúltima 
rodada da primeira fase. Uma 
vitória coloca o Mirassol na 
liderança, caso o Tanabi não 
vença o América na quinta-fei-
ra (23). Já o Galo Azul precisa 
vencer para entrar no G3.

Vinicius LIMA

condições de permanecer no 
Mirassol no ano que vem, mas 
que não vai tomar uma decisão 
baseada apenas no clássico 
contra o Novorizontino. “As 
análises não vão ser feitas 
a partir de um jogo. É uma 
partida importante por ser um 

 Leo ROVERONI

MIRASSOL X OLÍMPIA
CAMPEONATO PAULISTA SUB-
20
DIA: 22/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA 
DE CAMPOS MAIA (MIRASSOL)
TRANSMISSÃO: ELEVEN

Ficha técnica

BEZINHA
Ainda sem vencer, América 
visita o Taquaritinga hoje

Ainda buscando a pri-
meira vitória na tem-
porada, o América 

visita o Taquaritinga nesta 
quarta-feira (22) na penúltima 
rodada da Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista (Be-
zinha). O time adversário é o 
líder do grupo 1 e pode garantir 
vaga para a próxima fase caso 
vença o Rubro.

No primeiro turno, o Ta-
quaritinga levou a melhor no 
Teixeirão e venceu por três a 
um. Na última rodada, a equi-
pe goleou o Fernandópolis por 
cinco a dois. Já o Rubro vem 
de um empate com Catanduva 
conquistado com um gol nos 
acréscimos do segundo tempo. 
Se vencer fora de casa e o Fer-

nandópolis tropeçar diante da 
Inter de Bebedouro, o América 
deixa a lanterna do grupo.

Expulso contra a Inter de 
Bebedouro, o volante Gabriel 
Oliveira volta a ficar à disposi-
ção do técnico Márcio Ribeiro. 
Em recuperação de lesão, 
os meias Yuri e Cristoffer e o 
zagueiro Leandro são dúvidas.

Um desfalque inusitado é 
o do goleiro Giovani. Titular 
do América na maior parte do 
campeonato, o arqueiro ficou 
no banco de reservas no jogo 
contra o Catanduva. Segundo 
a súmula da partida, o goleiro 
teria arremessado uma chu-
teira em direção ao árbitro 
assistente após a marcação de 
um impedimento. Embora não 
tenha acertado o assistente, o 
quarto árbitro viu e comunicou 

Vinicius LIMA

o fato ao juiz principal que o 
expulsou, tendo que cumprir 
suspensão nesta rodada. Foi a 
sexta expulsão do América em 
oito jogos na Bezinha.

A súmula ainda aponta que 
o preparador de goleiros Lean-
dro Silva também levou o cartão 
vermelho por arremessar cones 
de aquecimento no chão após 
a marcação do impedimento, 
desaprovando a marcação.

TAQUARITINGA X AMÉRICA
SEGUNDA DIVISÃO DO CAM-
PEONATO PAULISTA (BEZINHA)
DIA: 22/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO ADAIL NUNES 
DA SILVA (TAQUARITINGA)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

Gustavo BOTTINI
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e registrar a renúncia apresentada pelo Sr. Salim Furukawa Godoi, brasileiro, casado, contador, (RG nº 16.395.271-1/SSP-

SP e CPF nº 048.570.698-90), ao cargo de Diretor Superintendente, conforme carta de renúncia arquivada na sede da 

Companhia; e (2) eleger o Sr. Antonio José Orlandi, brasileiro, casado, advogado, (RG nº 16.559.424/SSP-SP e CPF nº 

076.335.338-89), para ocupar o referido cargo. Registro JUCESP nº 436.519/21-5, em sessão de 08/09/2021.

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

PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  -Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:
ALESSANDRO CORSI e ELAINE CRISTINA BORGES SAN-
TOS. Ele, de nacionalidade Italiana, consultor, divorciado, 
nascido em San Candido, Itália, EX, no dia 01 de abril de 1967, 
residente e domiciliado a José Pinho Monteiro, Nº 1027, Jardim 
Tarraf 1, São José do Rio Preto, SP, fi lho de MASSIMILIANO 
CORSI e de EDITH GRUNFELD. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, administradora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 17 de novembro de 1982, residente e domiciliada a 
José Pinho Monteiro, Nº 1027, Jardim Tarraf 1, São José do Rio 
Preto, SP, fi lha de JOSÉ EDUARDO CHAGAS SANTOS e de 
ELAINE MARIA VITORAZZO BORGES SANTOS. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 20 de setembro 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 exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
JOHAN SILVINO DA SILVA e ISRAEL LUCAS GIANINI LO-
PES. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, 
nascido em Juru, PB, no dia 28 de setembro de 1982, fi lho de 
FRANCISCO SILVINO e de MARIA DA GUIA COSTA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Santa 
Fé do Sul, SP, no dia 04 de abril de 1991, fi lho de VALDOMIRO 
LOPES e de SUELI COSTA GIANINI. 
ANDRÉ LUÍS ALVES DE FREITAS e JÉSSICA DOS SANTOS 
DO NASCIMENTO. Ele, de nacionalidade brasileira, operador 
de máquinas, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 17 de outubro de 1991, fi lho de AGENOR MARTINS DE 

FREITAS FILHO e de LUCIDES APARECIDA ALVES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 25 de janeiro de 1995, fi lha de APA-
RECIDO AUGUSTO DO NASCIMENTO e de NOEMIA DOS 
SANTOS NASCIMENTO. 
FELIPPE NICOLETTI BOBADILHA MORENO MARTINS e 
ALESSANDRA IGNACIO ANGELONI. Ele, de nacionalidade 
brasileira, contador, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 27 de setembro de 1991, fi lho de WAGNER VANDER 
MARTINS e de RENATA NICOLETTI MORENO MARTINS. Ela, 
de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida em 
Bebedouro, SP, no dia 11 de junho de 1991, fi lha de ALESSAN-
DRO ANGELONI e de ELENICE IGNACIO ANGELONI. 
JOÃO OTÁVIO NEVES e NATALY MORENO LOPES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, supervisor, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 19 de dezembro de 1991, fi lho 
de MAURÍCIO ANTÔNIO NEVES e de ILVETE BARBARA DA 
COSTA NEVES. Ela, de nacionalidade brasileira, consultora de 
operação, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 09 de junho de 1993, fi lha de RENATO CEZAR LOPES e de 
MARTA GUIMARÃES MORENO LOPES. 
MANOEL DE JESUS HERNANDES e CREUSA PEREIRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, nascido em 
Uchôa, SP, no dia 17 de julho de 1963, fi lho de JOSÉ HERNAN-
DES GARCIA e de CARMEM CABRERA ARTILHA GARCIA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, doméstica, solteira, nascida 
em Poloni, SP, no dia 22 de agosto de 1964, fi lha de ANTONIO 
PEREIRA e de APARECIDA PALMA PEREIRA. 
CAIO CESAR MARTINS FRAPORTI e MICHELE GLEICA 
SAÇAKI. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 26 de abril de 
1989, fi lho de GERALDO FRAPORTI e de MARIA JOSÉ MAR-
TINS FRAPORTI. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de 
setembro de 1990, fi lha de CARLOS ALBERTO SAÇAKI e de 
EVA FRANCISCA DE CAIRES SAÇAKI. 
VINÍCIUS AUGUSTO FERNANDES e JÉSSICA CAROLINE 
DA SILVA LAWIN. Ele, de nacionalidade brasileira, entregador, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de 
janeiro de 1992, fi lho de JOSE AUGUSTO FERNANDES e de 
MARIA DE LURDES ROSA DA CRUZ FERNANDES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, monitora, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 29 de abril de 1996, fi lha de LUIZ 
ROGERIO LAWIN e de ROSANGELA SILVA DOS REIS. 
THIAGO AUGUSTO RAYMUNDO e MAIARA JAQUELINE DE 
MORAIS GARCIA. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de 
máquinas, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 02 de janeiro de 1986, fi lho de GILBERTO RAYMUNDO e de 
NEUZA GARUTI RAYMUNDO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
pedagoga, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 22 de outubro de 1987, fi lha de JOSE JANUARIO GAR-
CIA e de LAURINDA DE MORAIS. 
PAULO CÉSAR TÉSTA e FRANCIELE DE MATOS ANTUNES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, cartorário, divorciado, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de março de 1972, 
fi lho de JOAQUIM TÉSTA e de IVONE NORMA TÉSTA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 20 de abril de 1981, fi lha de DO-
RIVAL ANTUNES e de ODETE ROSA DE MATOS ANTUNES. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 21 de setembro 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 exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
CÁSSIO ANDRÉ ARRUDA e ACASSILANIA LIMA DE OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, corretor de imóveis, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 
de fevereiro de 1976, fi lho de JOSÉ CARLOS ARRUDA e de 
CLAIDE AUGUSTO. Ela, de nacionalidade brasileira, corretora 
de imóveis, solteira, nascida em Maracanaú, CE, no dia 30 de 
agosto de 1990, fi lha de RAIMUNDO QUEIROZ DE OLIVEIRA e 
de MARLENE LIMA DE OLIVEIRA. 
FLÁVIO ALÉCIO RIBEIRO DEZANI e NATHÁLIA SANTOS 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, tradutor, solteiro, 
nascido em Curitiba, PR, no dia 16 de dezembro de 1994, fi lho 
de VALMIR RICARDO DEZANI e de DALVA TADEU RIBEIRO 
DEZANI. Ela, de nacionalidade brasileira, tradutora, solteira, 
nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia 18 de maio de 1996, fi lha 
de JOSÉ MARIO TAVARES DE OLIVEIRA e de EDINA CHAVES 
DOS SANTOS OLIVEIRA. 
LUCAS ALVES DA SILVA e SILVANA NASCIMENTO DA COS-
TA. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de abril de 1992, fi lho 
de JOÃO ALVES DA SILVA e de MARIA APARECIDA COELHO 
ALVES DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, tosadora, 
solteira, nascida em Cafelândia, SP, no dia 09 de agosto de 
1993, fi lha de VALDECIR JOSÉ DA COSTA e de IVONE APA-
RECIDA DO NASCIMENTO. 
RAPHAEL MACHADO FREIRE e ELLEN ROSSI JULIO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, desenvolvedor web, solteira, 
nascido em ITU, SP, no dia 16 de junho de 1987, fi lho de ELIAS 
SEVERINO FREIRE e de SANDRA CRISTINA MACHADO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, jornalista, solteira, nascida em 
Mirassol, SP, no dia 19 de fevereiro de 1983, fi lha de OSMAR 
FRANCISCO JULIO e de EDNA APARECIDA ROSSI JULIO. 
LUCAS FIGUEIREDO DA SILVA DE REZENDE e MARINA 
ROCHA GARCIA. Ele, de nacionalidade brasileira, comercian-
te, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 
de dezembro de 1993, fi lho de WASHINGTON SILVEIRA DE 
REZENDE e de MARIA DAS GRAÇAS FIGUEIREDO DA SILVA 
DE REZENDE. Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, sol-
teira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de julho 
de 1995, fi lha de SERGIO BENETTI GARCIA e de MARIMILY 
FERNANDES DA ROCHA.. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 20 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. PEDRO HENRIQUE BATISTA e LORRAINE VITÓRIA 
ALVES DA CRUZ SOUZA, sendo ELE fi lho de NILSON BATIS-
TA e de ROSIMEIRE PEREPTUO MATERAGIA e ELA fi lha de 
ADEVAIR DA SILVA SOUZA e de ANGELITA ALVES DA CRUZ 
SOUZA;
2. LEANDRO DA SILVA LEMES e JESSICA CRISTINA 
DO SANTOS, sendo ELE fi lho de CARLOS FERREIRA LEMES 
e de DILEUZA DA SILVA LEMES e ELA fi lha de JOSÉ RO-
BERTO DOS SANTOS e de MARIA APARECIDA DE SOUSA 
SANTOS;
3. ROBERTO GARCIA LOPES POIANI e LETÍCIA BAS-
TOS SAAD, sendo ELE fi lho de ROBERTO POIANI e de OLGA 
MARIA GARCIA LOPES POIANI e ELA fi lha de MARCIO SAAD 
e de SINARA CRISTIANE XAVIER BASTOS SAAD;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 21/09/2021.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

ROGÉRIO NOGUEIRA GONÇALVES e CÁTIA NUNES DA SILVA. Ele, brasileiro, natural de Nova 
Granada, Estado de São Paulo, nascido aos nove (09) de fevereiro de um mil novecentos e setenta e dois (1972), 
com quarenta  e nove (49) anos de idade, autônomo, solteiro, filho de ALVARO GONÇALVES TORRES e de 
dona ANA IPOLITA NOGUEIRA GONÇALVES. Ela, brasileira, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, 
nascida aos  seis (06) de outubro de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com quarenta  e um (41) anos de 
idade, do lar, divorciada, filha de MARIA CECILIA GABRIEL DA SILVA e de dona DORIVAL NUNES DA 
SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e um (21) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial



SOCIAL Jornal

LABORATÓRIO

O Austa adquiriu o Fashion 
Center na Murchid Homsi em 
frente ao hospital e lá montou 
a unidade respiratória do Covid 
-19. Agora, está construindo 
na frente dessa unidade, um 
laboratório de análises clínicas, 
de primeiro mundo. 

TORNEIO DE GOLFE
O restaurante Amicci do Quinta do Golfe, pela primeira e única 
vez no ano, estará fechado ao público nesta sexta-feira, dia 24 
e no sábado, 25. Só será permitida a presença exclusivamente 
dos 120 participantes do Aberto Quinta do Golfe, os golfistas de 
nossa cidade e os que chegam do Brasil inteiro. O Amicci estará 
servindo café da manhã, almoço e happy hour nos dois dias e no 
domingo estará fechado para reconfiguração da cozinha após essa 
maratona. Este ano, por causa do isolamento social determinado 
pela pandemia, não foi programada nenhuma festa, apenas um 
coquetel de abertura, na quinta-feira, e no sábado um coquetel de 
premiação às 17 horas.  

* 

São José do Rio Preto, quarta-feira 
22 de setembro de 2021

RESTAURANTE 

Inaugurado no Shopping Iguatemi São José do Rio Preto: 2 de 
agosto. Finalmente fui conhecer sábado, a comida do Coco 
Bambu, o novo enfant gaté da gastronomia rio-pretense, embora 
já conhecesse as instalações na pré-apresentação à imprensa, 
com tour guidé feito pelos proprietários. Encrustado no primeiro 
piso do Shopping Iguatemi, com montagem e decoração suntuosas 
que consumiram R$ 12 milhões,a casa chegou,chegando e tem 
estado lotada todos os dias que funciona. Fiquei muito feliz pelo 
atendimento primoroso, pelos sabor delicioso dos pratos que 
provei:uma Caear’s Salada, de entrada, um main course de 
camarão Coco Bambu empanado com catupiry e uma cocada com 
sorvete de nos fazer virar os olhos. Tudo perfeito e quem ganha é 
Rio Preto. Dez com louvor. 

CAFÉ DE NEGÓCIOS
Os proprietários do Arts Hotel, que será aberto na Voluntários, 
nas proximidades da  San Remo, pretendem oferecer um 
suntuoso café da manhã, estilo Continental dos cinco estrelas 
norte-americanos, como não existe igual na cidade, para que 
empresários mesmo não hospedados naquela unidade, possam 
fazer ali suas reuniões de negócios logo no início do dia.

LUXO
O Riopreto Shopping Center 
resgata, hoje e amanhã, o 
projeto Deluxe Spring, na 
Praça I de Eventos, que já 
fez muito sucesso antes 
da  pandemia .  Agora ,  a 
bebida Lillet e a L’Occitane 
en Provence par t ic ipam 
como co-promotoras numa 
produção de Carol Carvalho. 
No lounge projetado pela RBTO 
Arquitetura, do designer Juliano 
Reis e do arquiteto Roberto 
Magalhães, Eliane Merloti 
embaixadora da Lillet e Ornella 
Martinell i, da L’Occitane, 
estarão recepcionando os 
convidados. 

     O dono de um restaurante 
árabe de Olímpia, vai abrir uma 
filial no Duo JK, onde existia 
o boteco Seu Faria, de Waldyr 
Faria Jr.

     Dia 28 de setembro, a loja 
Turcão, de Michel Ganthous, 
comemora 28 anos. 

     Receberá o nome de 
Felipe, o segundo filho de 
Milton (Capitão) Liso e Mariana 
Haddad Liso, que nasce em 
outubro.

      O rooftop do Arts Hotel 
que, como você leu aqui, 
começa a funcionar dia 1º 
de outubro, receberá o nome 
de “Hidden” (Escondido, em 
inglês).

    Suely Ferreira foi submetida 
com sucesso a uma cirurgia no 
fêmur e se recupera de forma 
satisfatória para a alegria dos 
familiares e amigos-y compris, 
este colunista.

    Rose Guarnieri, um dos 
nomes mais emblemáticos e 
ativos ligados ao Rotary Clube e 
seus benefits, deixou o Rotary 
São José do Rio Preto. Uma 
perda significativa para o clube.

     O Harmonia poderá ter um 
evento dedicado às crianças 
no feriado de 12 de outubro. É 
grande o número de filhos de 
sócios na faixa de 1 a 10 anos.

    Esgotaram os ingressos 
para o GP de Fórmula-1 que se 
realizará em 14 de novembro 
em São Paulo, no circuito de 
Interlagos. O valor médio do 
ingresso é de R$ 900.

    A Comissão de Justiça da 
Assembleia dos Deputados de 
São Paulo, aprovou proposta do 
deputado Tenente Nascimento, 
que obriga o agressor 
reincidente que comete 
violência contra a mulher, a 
usar tornozeleira eletrônica.

     O Itamaraty estima que 4,2 
milhões de brasileiros vivam no 
exterior. A maioria (42%), nos 
EUA. E, em segundo lugar, em 
Portugal, com 276 mil (6,6%).

* 

Fazendo moldura para este colunista, o consagrado cantor 
sertanejo, Cristiano e a mulher, Paula Vaccari, nos 

domínios de Suélio Ribeiro e Claúdia Cremonezi, durante 
evento da La’Brizza

MARATONA 
Stefano Hawilla instala-se em sua casa no Condomínio Débora 
Cristina, no próximo finde, com um grupo de amigos paulistanos, 
que vêm a Rio Preto para participar do Aberto Quinta do Golfe. Só 
homens estarão ali reunidos tanto na casa como no Quinta do Golfe, 
num festival de almoços e jantares. A casa é grande para abrigar 
com conforto um número grande de convidados.

VOLEI

Carol Gattaz retorna de Cancun 
na vindoura semana, pois no 
próximo dia 2 de outubro, 
um sábado, estará presente à 
abertura no Ginásio de Esportes 
Antônio Carlos Montanhês, da 
1ª Copa Carol Gattaz de Voleibol, 
que reunirá da 37 equipes, nas 
categorias feminino e masculino 
com atletas a partir de 18 anos.

BENEFIT 

Com todos os ingressos 
v end i do s ,  a  mode l o  e 
ap resen tado ra  I sabe l l a 
Fiorentino, esposa de Stefano 
Hawilla, realizará hoje, um 
brunch, em São Paulo, em 
prol da AFESU (Associação 
Feminina de Estudos Sociais 
e Universitários). O dinheiro 
arrecadado será revertido para 
a organização social, que há 
58 anos vem mudando a vida 
de milhares de mulheres em 
situação de vulnerabilidade 
social.

AMIGOS 

Circu lam for tes os zum-
zuns de que Jair Renan, o 
04, filho do presidente Jair 
Bolsonaro, estará namorando 
a apresentadora de tv rio-
pretense Aryane Garcia, daí 
suas constantes visitas à nossa 
cidade. Mas são apenas bons 
amigos.

ACÚSTICO  
Os fãs do Amicci do Quinta do Golfe, poderão desfrutar amanhã, do 
Terraço Acústico, a partir das 18 horas, evento inaugurado quinta-
feira passada, com enorme e surpreendente sucesso, que deixou 
os proprietários maravilhados. Para amanhã, tem Victor Hugo no 
sax e Lucas Rocha, na guitarra.  

CASACOR

As socialites rio-pretenses, 
estão agitadas para conhecer 
a  C a s a C o r  S ã o  Pa u l o , 
considerada a maior mostra 
de arquitetura e decoração 
das Américas, que abre-se 
hoje no Parque Mirante, na 
Rua Padre Antônio Tomás, 72, 
anexo ao Allianz Parque e se 
encerra dia 15 de novembro 
de 2021, funcionando de terça 
a domingo de meio-dia às 22 
horas.

PALESTRA

Diretor regional do Ciesp, Luiz 
Fernando Lucas vai trazer a 
Rio Preto, o digital influencer, 
Ricardo Amorim, um dos mais 
importantes palest rantes 
brasileiros quando o assunto é 
economia, para falar dia 17 de 
novembro em Rio Preto para 
convidados do CIESP, no cinema 
do Plaza Avenida Shopping.

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

CANDIDATA 

Rosa l ie  Ga l lo  dec id iu  se 
candidatar à reeleição para 
presidente da Comissão de 
Cultura do ComitesSP, entidade 
ligada ao Consulado de São 
Paulo e está buscando votos 
entre cidadãos italianos e ítalo-
descendentes com cidadania 
italiana da circunscrição de São 
Paulo que exerçam seu direito 
de voto.

GUERRA

A HapVida não disposta 
a perder a guerra com a 
SulAmérica para a compra do 
HB Saúde, Além do que cada 
médico cotista teria direito, 
estaria oferecendo em torno 
de R$ 150 mil para cada 
um votar pelo HapVida na 
Assembleia. Fala-se que tem 
R$ 1 bi no bolso para gastar.

INAUGURAÇÃO  
O high de Catanduva agita-se 
hoje, a partir das 15 horas, 
com a inauguração da clínica 
da Dra. Nathál ia Kassis, 
esposa do empresário Marcelo 
Fernandes, oftalmologista com 
especialização em blefaroplastia 
(cirurgia plástica de pálpebra). 
Dra. Nathália ministra cursos 
para médicos no mundo inteiro. 
Seu marido Marcelo Fernandes 
é proprietário da revista TOP, da 
rádio Clube FM e vice-presidente 
do hospital Mahatma Gandhi. É 
seguramente, a clínica mais 
luxuosa de Catanduva, que 
demorou cinco anos para ser 
concluída, porque Dra. Nathália 
fez questão de que cada detalhe 
fosse exatamente como havia 
sido planejado.  

A-8
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Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

PESCARIA

Já começam a esquentar as 
carreti lhas, os integrantes 
da Confraria da Pesca, que 
embarcam no ano que vem para 
mais uma temporada de pesca 
na Argentina, sob a batuta de 
Reinaldo Lobanco e o carinho 
da Pedrinho Pesca. Embarcam 
para Paso de la Patria dia 5 de 
fevereiro: José Eduardo Roma, 
Renato Arantes, José Luiz 
Salvador, Waldemar Brentan, 
Carlos Benedito Verona, Wagner 
Mohalen, Gentil Zanovello, 
Carlos Alberto Mazzotta, Karabet 
Bagdassaryan, Mauro Baraldo, 
Luiz Antonio Rossi, Silvio Bassitt, 
Luiz Fernando Alcausa, Carlão 
Ravelli, Luiz Felipe Rudge Leite, 
Luiz Gonzaga Ferreira, André 
Kodjaoglanian, Antonio Modesto 
de Medeiros, Luiz Ildefonso e 
seus dois filhos.

NOVO BAR
Vão de vento em popa, as obras 
do bar Rio de Janeiro que Tomaz 
Mascaro e Hugo Pastel vão 
abrir no início do ano que vem, 
no entorno do Estádio Anisio 
Haddad, ali numa daquelas 
ruas paralelas à Avenida Anisio 
Haddad.

O médico José 
Pardo Filho 
é um dos in-
tegrantes do 
grupo de pes-
caria de Rei-
naldo Lobanco 


