
Queimadas deixam qualidade do ar ruim
RIO PRETO E REGIÃO

Educação deve 
manter teto mínimo 
de gastos mesmo 

com isenção
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A região de São José do 

Rio Preto registrou uma 
queda na qualidade do ar 
nesta quarta-feira (22). Se-
gundo os dados da Cetesb 
(Companhia Ambiental do 
Estado de São Paulo) o 
índice de material particu-
lado (MP10 µg/m³) foi de 
99 nesta tarde, fazendo 
com que a qualidade caísse 
do nível moderado para o 
ruim. Para ter uma quali-
dade considerada boa, a 
presença de material par-
ticulado deve ser menor do 
que 40. 
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Rio Preto 
antecipa de 12 
para 8 semanas 
2ª dose da Pfizer

Nesta quinta-feira (23), 
Rio Preto começa a antecipar 
a aplicação da segunda dose 
da vacina Pfizer, reduzindo o 
intervalo entre doses de 12 
para 8 semanas. Para vaci-
nar esse público, Rio Preto 
recebe 18.072 doses, que 
serão utilizadas para quem 
recebeu a primeira dose de 
Pfizer. Todos que receberam 
a primeira dose até o dia 29 
de julho podem comparecer a 
vacinação.           Pág.A5

Estudante de 20 anos é 
assassinado a facadas

Fumaça densa de queimadas e ventos fortes cobriram Rio Preto ontem durante todo dia

Após 9 rodadas, 
América 

desencanta e 
vence o líder
Depois de nove rodadas, 

o América finalmente ven-
ceu o seu primeiro jogo na 
Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista (Bezinha) 
nesta quarta-feira (22). 
Jogando fora de casa, o Ru-
bro bateu o até então líder 
Taquaritinga por um a zero. 
O resultado tira a equipe 
rio-pretense da lanterna do 
campeonato e faz o CAT per-
der o primeiro lugar do grupo 
para a Matonense.            
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Incêndio 
destrói box de 
hortifruti no 

Ceagesp

Rio-pretense vira 
investigado na 
CPI do Senado
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Receita libera 
consulta do 
5º lote de 
restituição

A partir das 10 horas des-
ta quinta-feira (23), o quinto 
lote de restituição do IRPF 
2021 estará disponível para 
consulta. Esse lote contempla 
também restituições residuais 
de exercícios anteriores. . Na 
região de Rio Preto são 3.222 
contribuintes contemplados e 
com restituições que somam 
R$ 3.660.406,25.   Pág.A2
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Deputado David 
Soares critica Doria 

e quer ação conjunta 
na Petrobras
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Saiba onde estão 
instalados os 

radares móveis 
nesta quinta-feira

Pág. A2
POSTOS Frentistas temem demissões em massa após proje-
to que permite autosserviço de abastecimento.    Pág.A2
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Médico é 
vítima de perfil 

fake em 
rede social
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AVES 
PRF flagrou 

traficantes de 
aves silvestres 
com  cerca de 

cem filhotes 
amontoados 

em porta-ma-
las de carro na 

BR 153 du-
rante fiscaliza-
ção de rotina.  
 Pág.A4
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MAPEAMENTO NORMATIVO 
DA COVID (Parte II)

O sistema de justiça bra-
sileiro funcionou na medida 
do possível. O STF foi muito 
importante para barrar medi-
das mais radicais e equivoca-
das do governo Bolsonaro no 
combate à pandemia, como no 
reconhecimento da autonomia 
dos Estados e municípios para 
atuar no campo da saúde, na 
exigência para que o Governo 
apresentasse planos para 
a saúde indígena e para a 
contenção da pandemia em 
nível nacional, dentre outras 
medidas importantes.

Agora, no que se refere à responsabilização do presidente 
da república pelos seus atos e omissões, aí o sistema de 
justiça falhou e vem falhando miseravelmente.

De um lado, os crimes de responsabilidade já ampla-
mente identificados, com robustas provas documentais e 
normativas, somente podem prosperar se o presidente da 
Câmara dos Deputados der início ao processo de impeach-
ment. Rodrigo Maia não fez isso, sentou em cima de mais 
de sessenta pedidos de impeachment contra Bolsonaro que 
estavam aguardando sua apreciação e encaminhamento.

Agora, com o novo presidente da Câmara, aliado do 
Presidente, esta via de responsabilização fica ainda mais 
distante.

De outro lado, a Procuradoria Geral da República foi 
ocupada por um aliado do presidente que já verbalizou que 
não pretende processá-lo por crimes comuns, por mais 
bárbaros que esses se configurem. Agora mesmo, com 
relação à tragédia de Manaus, ele optou por abrir inquérito 
somente contra o Ministro da Saúde, como se este não 
estivesse ali a mando de seu superior hierárquico, o presi-
dente da república.

Nesse sentido, pode-se dizer que a democracia brasileira 
está sangrando em seu sistema de justiça, que não está 
funcionando a contento e vem sendo atacado por dentro 
(vale lembrar da entrada de Sérgio Moro no governo, logo 
após ser o juiz responsável por colocar o principal adversário 
de Bolsonaro nas eleições na cadeia; depois disso a saída 
de Sérgio Moro do Ministério da Justiça, denunciando o 
aparelhamento da Polícia Federal - PF no Rio de Janeiro; 
lembrar que Augusto Aras não estava na lista tríplice do MPF 
e ainda assim foi alçado ao posto de PGR; são muitos os 
indícios de que o sistema de justiça está se deteriorando 
em sua composição e imparcialidade.

A Procuradora Lindora Araúja manifesta-se que as más-
caras não são essenciais no cambate a pandemia, o que 
é absurdo, pois não tem nenhum fundamento científico.

As consequências mais imediatas são associadas ao 
sofrimento dos grupos vulneráveis que estão sofrendo estas 
violações. Muitos deles não estarão aqui para serem repa-
rados, porque estarão mortos.

As penalidades previstas para o descalabro que estamos 
vivenciando são muitas. Foram identificados crimes de res-
ponsabilidade e crimes comuns do presidente da república 
e vários de seus assessores mais diretos. No entanto, o 
sistema de justiça não está funcionando bem em nossa frágil 
democracia, seja no Legislativo (via impeachment) seja no 
Judiciário (via crimes comuns). Essa ausência de respostas 
nacionais abre caminho para, talvez, prosperarem as de-
núncias apresentadas contra o presidente Jair Bolsonaro 
no Tribunal Penal Internacional. O futuro tem um encontro 
marcado com estas autoridades públicas pelo que estão 
fazendo no presente, inclusive com autoridades públicas 
municipais que incentivaram o tal ‘Kit Covid’ e aí a palavra 
está com o Ministério Público do Estado de São Paulo. Um 
dia, espera-se, serão devidamente responsabilizados pelos 
crimes que estão cometendo.

Precisamos urgentemente resgatar o nosso Estado De-
mocrático de Direito, a independência do Ministério Público 
Federal e dos órgãos do Poder Judiciário, a independência 
e harmonia do Poder Legislativo, a transparência dos atos 
estatais e o vigor de nossa sociedade civil, que está imobi-
lizada pela pandemia, mas continua viva.

 Gilberto Antonio Luiz, 58, advogado, escritor,  pro-
fessor universitário UNIFUNEC Santa Fé do Sul, procura-
dor jurídico da Prefeitura Municipal de Três Fronteiras.

ARTIGO Frentistas temem 
demissões em massa com 
projeto de autosserviço

Os frentistas de todo Brasil 
estão se mobilizando contra 
proposta que libera o autos-
serviço nos postos de combus-
tíveis, o que coloca em risco 
cerca de 9 mil empregos na 
região de Rio Preto e 500 mil 
em todo país.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de 
Rio Preto e região, o deputado 
federal, Kim Kataguiri (DEM-
-SP) está tentando emplacar 
duas emendas a MP (Medida 
Provisória) 1063, que permite 
a venda direta de etanol entre 
usinas e postos e da fidelidade 
à bandeira de postos de com-
bustíveis.

A primeira emenda do parla-
mentar permite o autosserviço 
parcial ou integral nos postos 
de combustíveis dispensando o 
frentista ou qualquer outro pro-
fissional. E a segunda emenda 
revoga a Lei 9.956 de 2000 
que proíbe o autosserviço nos 
postos de combustível de todo 
país.

Santos destaca ainda que 
existem diversos riscos que o 
autosserviço podem trazer já 
que nos postos de combustí-

Sérgio SAMPAIO   
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veis existem cuidados que tem 
que ser tomados. Uma pessoa 
leiga poderia causar um aci-
dente, por exemplo.

Para reforçar essa campa-
nha, um boletim informativo foi 
produzido pela Federação dos 
Frentistas do Estado de São 
Paulo em parceria com os 16 
sindicatos de trabalhadores. O 

material está sendo entregue 
para os frentistas nos locais 
de trabalho – onde os mesmos 
segundo o sindicalista se mos-
traram preocupados com o seu 
futuro e de suas famílias caso 
percam os empregos.

As emendas à MP 1063 
devem ser votadas em caráter 
de urgência pelo Congresso 

ainda neste mês de setembro, 
e se aprovadas, o projeto de lei 
com todas as alterações previs-
tas podem entrar em vigor em 
dezembro deste ano.

Outro lado – A repor-
tagem entrou em contato com 
a assessoria do deputado e 
aguarda resposta.

RESTITUIÇÃO IRPF

Receita libera consulta 
ao 5º lote nesta quinta

A partir das 10 horas de 
quinta-feira (23), o quinto 
lote de restituição do IRPF 
2021 estará disponível para 
consulta. Esse lote contempla 
também restituições residuais 
de exercícios anteriores.

O crédito bancário para 
358.162 contribuintes será 
realizado no dia 30 de se-
tembro, no valor total de RS 
562 milhões Desse total, R$ 
200.372.033,20 referem-se 
ao quantitativo de contri-
buintes que têm prioridade 
legal, sendo 4.955 contri-
buintes idosos acima de 80 
anos, 47.465 contribuintes 
entre 60 e 79 anos, 4.927 
contribuintes com alguma 
deficiência física ou mental 
ou moléstia grave e 19.211 
contribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério.

Foram contemplados ain-
da 281.604 contribuintes 
não prioritários que entrega-
ram a declaração até o dia 
15/09/2021. Na região de 
Rio Preto são 3.222 contri-
buintes contemplados e com 
restituições que somam R$ 
3.660.406,25.

Para saber se teve a decla-
ração liberada, o contribuinte 
deverá acessar a página da 
Receita na Internet (http://idg.
receita.fazenda.gov.br). Na 
consulta à página da Recei-
ta, serviço e-CAC, é possível 
acessar o extrato da declara-
ção e ver se há inconsistên-
cias de dados identificadas 
pelo processamento. Nesta 
hipótese, o contribuinte pode 
avaliar as inconsistências e 
fazer a autorregularização, 

mediante entrega de decla-
ração retificadora.

A Receita disponibiliza, 
ainda, aplicativo para tablets 
e smartphones que facilita 
consulta às declarações do 
IRPF e situação cadastral no 
CPF. Com ele será possível 
consultar diretamente nas 
bases da Receita Federal 
informações sobre liberação 
das restituições do IRPF e a 
situação cadastral de uma 
inscrição no CPF.

O pagamento da restitui-
ção é realizado diretamente 
na conta bancária informada 
na Declaração de Imposto de 
Renda. Se por algum motivo 
o crédito não for realizado 
(se, por exemplo, a conta 
informada foi desativada), 
os valores ficarão disponíveis 
para resgate por até 1 (um) 
ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão 
poderá reagendar o crédito 
dos valores de forma sim-
ples e rápida pelo Portal 
BB, acessando o endereço: 
https://www.bb.com.br/irpf, 
ou ligando para a Central de 
Relacionamento BB por meio 
dos telefones 4004-0001 
(capitais), 0800-729-0001 
(demais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos).

Caso o contribuinte não 
resgate o valor de sua res-
tituição no prazo de 1 (um) 
ano, deverá requerê-lo por 
meio da Internet, mediante o 
Formulário Eletrônico - Pedido 
de Pagamento de Restituição, 
ou diretamente no e-CAC, no 
serviço Extrato do Processa-
mento da DIRPF.

Da REPORTAGEM

VEJA ONDE ESTÃO OS RADARES HOJE
Nesta quinta-feira, dia 23, os radares estáticos (fixados 

em tripés) e que podem ser deslocados por várias vias de Rio 
Preto, estão instalados nos seguintes endereços:

AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - velocidade máxima per-
mitida 60 km/h

2. AV. OCTACILIO ALVES DE ALMEIDA - velocidade máxima 
permitida 60 km/h

3. AV. VICENTE FILIZZOLA - velocidade máxima permitida 
60 km/h

4. AV. DR. ERNANI PIRES DOMINGUES - velocidade máxima 
permitida 60 km/h

5. AV. ARTHUR NONATO - velocidade máxima permitida 
60 km/h

6. AV. ANTONIO ANTUNES JR - velocidade máxima permi-
tida 60 km/h

7. AV. FELICIANO SALLES CUNHA - velocidade máxima 
permitida 60 km/h

8. AV. MARIA SILVA DORIA - velocidade máxima permitida 
60 km/h

Rio Preto conta com outros 27 radares fixos, que podem 
fiscalizar tanto avanço de sinal vermelho quanto excesso de 
velocidade permitida na via:

Av. Sebastião G. de Souza, 351 – B/C
Av. Ernani Pires Domingues, 850 – B/C
Av. Juscelino K. de Oliveira, 3600 – C/B
Av. Ernani Pires Domingues, 1100 – C/B
Av. de Maio, 2749 – B/C
Av. Bady Bassitt, 4870 – C/B*
Av. Juscelino K de Oliveira, 2015 – B/C
Av. Sebastião T. da Silva, 1.111 – C/B
Av. Sebastião T. da Silva, 1.133 – B/C
Av. Dos Estudantes, 2023 – B/C*
Av. Antônio M. de Oliveira, 3561 – B/C
Rua Marechal Deodoro, 2180 – B/C*
Av. Ernani Pires Domingues, 7800
Elevado João XXIII (Viaduto Jordão Reis), C/B
Viaduto Antenore Caffagni, sentido
Av. José Munia, 4.501 – B/C*
Av. Domingos Falavina, 1.610 – C/B*
Av. Lino José de Seixas, 861 – C/B*
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5.416 – C/B*
Av. Brigadeiro Faria Lima, 5.544 -B/C*
Av. Alfredo Teodoro de Oliveira, 1.935 – B/C*
Av. Alfredo Teodoro de Oliveira, 2.910 – B/C
Viaduto Luiz Carlos de Abreu Sodré, sentido Av. Philadelpho
Av. da Saudade, 3730 – C/B
Av Nadima Damha, 2000 – B/C
Av. Miguel Damha, 1.440
Av João Bernardino de Seixas Ribeiro com a rua Pedro 

Goes – C/B
Fonte: Prefeitura de Rio Preto
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ENERGIA
Rio Preto deve manter teto 
mínimo de gastos mesmo 

com possível isenção

O Senado Federal concluiu 
na terça-feira, 21, a votação 
da PEC (Proposta de Emenda 
à Constituição) que dispensa 
estados, municípios e o Distrito 
Federal de aplicarem o mínimo 
de 25% das receitas do orça-
mento em educação durante 
os anos de 2020 e 2021. O 
texto segue agora para a Câ-
mara dos Deputados.

Caso seja aprovado pelos 
deputados federais, prefeitos 
e governadores não serão 
responsabilizados adminis-
trativa, civil ou criminalmente 
pelo descumprimento desse 
percentual. Os recursos que 
não são especializados nesse 
período devem ser reaplicados 
até 2023.

A destinação de um quar-
to das receitas provenientes 
de impostos no ensino está 
previsto na Constituição, e o 
não cumprimento pode levar 
à rejeição das contas e ser 
considerado crime de respon-
sabilidade.

A PEC atende uma deman-
da de gestores municipais e 
estaduais que afirmam enfren-
tar dificuldades para aplicar 
esse valor.

Em Rio Preto ainda não 
existe nenhuma posição oficial 
sobre o assunto. De acordo 
com a Secretaria de Educa-
ção, neste momento a pasta 
“aguarda a votação na Câmara 
dos Deputados”.

Seguindo o que diz a Cons-
tituição, a Prefeitura Municipal 
vem aplicando o índice de 25% 
do orçamento anual no setor 
de educação. Foram R$ 383 
milhões em 2019 (25,5% do 
orçamento), R$ 369,9 milhões 
em 2020 (25,4%) e neste ano, 

até o momento, foram investi-
dos R$ 242 milhões (20% do 
orçamento), com previsão de 
atingir o teto mínimo estabele-
cido de 25% até o final do ano.

Questionada pelo DHoje a 
pasta da Educação afirmou que 
os maiores gastos  no setor são 
com o corpo profissional (pes-
soal), manutenção da infraes-
trutura, tecnologia e processos 
de formação continuada em 
toda a rede de ensino.

Abaixo do mínimo 
- Pesquisa realizada pela FNP 
(Frente Nacional dos Prefei-
tos) revela que a média geral 
de investimentos no terceiro 
bimestre deste ano ficou em 
17,8%, 7,2 pontos percentuais 
abaixo do exigido. Os prefeitos 
argumentam que a queda na 
arrecadação e a necessidade 
de aplicar mais recursos nas 
ações de combate à pandemia 
dificultaram o cumprimento da 
exigência constitucional.

O Anuário Brasileiro da Edu-
cação Básica, do movimento 
Todos pela Educação, mostra 
que os municípios e estados 
registraram queda de gastos 
com educação no ano passado, 
enquanto a oferta de ensino 
remoto foi precária: a diminui-
ção dos gastos foi de 9% nos 
estados e 6% nos municípios.

No entanto, um estudo 
realizado pela consultoria do 
Senado revela que apenas 280 
municípios brasileiros e um es-
tado não conseguiram cumprir a 
destinação mínima de 25% para 
manutenção e desenvolvimento 
do ensino.

Entre especialistas, a pre-
ocupação é que a emenda 
abra um precedente e premie 
quem não se preocupa com a 
educação.

Raphael FERRARI 

EDUCAÇÃO

DATA

NO ESTADO

PREVENT SENIOR

Divulgação

Arquivo DHOJE

Rio-pretense vira investigado na 
CPI do Senado durante depoimento

O rio-pretense e diretor-
-executivo-da Prevent Senior, 
Pedro Benedito Batista Junior, 
confirmou que a operadora 
de saúde orientou médicos a 
modificarem, após algumas 
semanas de internação, o có-
digo de diagnóstico (CID) dos 
pacientes que deram entrada 
com Covid-19.

A mensagem que determi-
nava a mudança e repassada 
aos coordenadores da unida-
de, revelada pela GloboNews, 
foi exibida nesta quarta-feira, 
dia 22, durante depoimento 
de Batista Júnior à CPI da 
Covid. Durante o depoimen-
to, o relator da CPI, Renan 
Calheiros (MDB-AL), decidiu 
tornar o executivo rio-preten-
se investigado pela comissão 
– o que significa que a CPI 
vê indícios de cometimento 
de crimes.

O texto dizia que era ne-
cessário “padronizar” o códi-
go para todos os pacientes 
com suspeita ou confirmação 

de Covid-19.
“Após 14 dias do início 

dos sintomas (pacientes de 
enfermaria/apto) ou 21 dias 
(pacientes com passagem 
em UTI/Leito híbrido), o CID 
deve ser modificado para 
qualquer outro exceto o B34.2 
(código da Covid-19) para 
que possamos identificar os 
pacientes que já não tem mais 
necessidade de isolamento. 
Início imediato”, informava 
mensagem encaminhada por 
um diretor.

Aos senadores, Pedro Be-
nedito afirmou que “todos os 
pacientes com suspeita ou 
confirmados com Covid, na 

Raphael FERRARI 
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necessidade de isolamento, 
quando entravam no hospital, 
precisavam receber o B34.2, 
que é o CID de Covid”.

“E, após 14 dias - ou 21 
dias para quem estava em 
UTI -, se esses pacientes já 
tinham passado dessa data, o 
CID já poderia ser modificado 
porque eles não representa-
vam mais risco à população do 
hospital”, acrescentou.

A CPI recebeu indícios de 
que a operadora subnotificou 
e ocultou mortes por Covid 
ocorridas em suas unidades. A 
modificação do CID, de acordo 
com uma ex-funcionária da 
Prevent Senior, faz com que o 
diagnóstico de Covid desapa-
reça de um eventual registro 
de óbito.

A comissão recebeu um 
dossiê com uma série de 
denúncias de irregularida-
des, elaborado por médicos 
e ex-médicos da Prevent. O 
documento informa que a 
disseminação da cloroquina e 
outras medicações ineficazes 
contra a Covid foi resultado de 
um acordo entre o governo Jair 

Bolsonaro e a Prevent.
No depoimento, Batista 

negou a ocultação de óbitos. 
O diretor afirmou ainda que 

dois ex-funcionários “manipu-
laram dados de uma planilha 
interna” para “tentar compro-
meter a operadora”.

Renan Calheiros 
(MDB-AL), decidiu 
tornar o executivo 

rio-pretense 
investigado pela 

comissão

“

”

O deputado federal David 
Soares, de São Paulo, fez duras 
críticas ao modo em que estão 
sendo elaboradas políticas no 
setor de energia no país. Em 
discurso na Tribuna da Câmara, 
na última semana, o deputado 
culpou tanto a direita como 
esquerda pela falta de gestão 
atualmente no Brasil.

“Falo do alto preço da ener-
gia, devido à estiagem e devido 
também a ações do Governo 
anterior, que não permitiu mais 
contratação de energias renová-
veis, como a energia solar, entre 
tantas. Infelizmente, agora, o 
Governo está carregando mais 
esse fardo. É importante fazer 
justiça sobre os fatos na sua 
realidade”, disse.

Para o deputado a falta de 
investimento em energias re-
nováveis é o grande problema 
no setor enérgico do país. “A 
deficiência nesta área é tão 
gritante, que podemos fazer um 
simples comparativo com um 
país frio, com uma taxa muito 

menor de sol por ano do que 
o Brasil, e que ainda sim, em 
2014 foi responsável por gerar 
50,6% de sua energia por meio 
de painéis solares, enquanto o 
Brasil, um país tropical, produ-
ziu no mesmo período apenas 
1%.”, destaca.

David Soares também cri-
ticou o governador João Doria 
(PSDB), que segundo ele “de 

ICMS (Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Serviços) 
para bares e restaurantes, entre 
tanto, o imposto havia sofrido 
aumento em janeiro de 2021 
para 3,69%. Com a revisão, ele 
passa ao mesmo valor do ano 
passado. Ou seja, não houve 
aumento algum.

A Petrobrás, segundo o de-
putado, precisa de atenção es-
pecial, em relação ao preço dos 
combustíveis. “Deixaram bem 
claro que é em torno de 2 reais 
o que eles entregam. Então, 
para os R$ 4, existe um bolo de 
agentes que são os culpados. 
É a inflação, é o custo alto, e 
ninguém ganha com isso. Daqui 
a pouco, vamos ter que fazer o 
reajuste da perda da inflação”.

Da REPORTAGEM

maneira pré-eleitoreira, tentou 
ludibriar não só seu eleitorado, 
mas toda a população de São 
Paulo”.

“Não se deve fazer reforma 
tributária fake news, como o 
Estado de São Paulo fez”, disse 
da Tribuna da Câmara Federal.

A crítica de David se deve 
ao anúncio do tucano em que 
prometeu reduzir em 3,2% o 

D
ivulgação 

Deputado David Soares critica gestão Doria 
e propõe política conjunta na Petrobras

Projeto torna soltar pipa esporte profissional

A brincadeira de soltar pipas 
pode se tornar uma prática 
profissional regulamentada pela 
Assembleia Legislativa de São 
Paulo. É o que prevê o projeto de 
lei do deputado estadual Sebas-
tião dos Santos (Republicanos) 
que tenta instituir a regulamen-
tação como esporte profissional.

A proposta, protocolada no 

dia 17 de setembro, ainda não 
tem data para votação em ple-
nário. O projeto transforma a 
modalidade em denominação 
de ‘pipeiros’. Em um dos itens 
estabelece que a soltura de pipa 
poderá ser realizada em locais 
designados como ‘pipódromos’, 
ou em espaços devidamente 
autorizado pelo Poder Executivo 
Municipal.

“Certamente, a regulamen-

tação da soltura de pipas como 
prática esportiva promoverá o 
resgate da cultura, incentivando 
a prática segura e consciente, 
a socialização dos praticantes, 
promoção do lazer, além de ser 
uma ferramenta de baixo custo, 
acessível para entretenimento 
de todas as classes sociais”, diz 
Sebastião Santos.

O uso de cerol durante a 
soltura é sempre motivo de 

preocupação das autoridades 
municipais, com sérios riscos 
para a vida das pessoas, em 
especial de motociclistas. “O 
uso do cerol torna a atividade 
preocupante, porém, com a 
regulamentação dos materiais 
permitidos e a definição de lo-
cais adequados para a soltura, 
à prática se torna um esporte 
atrativo para pessoas de todas 
as idades”, relata.

Da REDAÇÃO

Calendário inclui 21 de setembro como Dia do Atleta Paralímpico

A partir de agora o calen-
dário oficial do município de 
Rio Preto terá o dia 21 de 
setembro como o dia do Atleta 
Paralímpico.

A lei 13.944 de autoria do 
vereador Bruno Moura (PSDB) 
passa a valer após a publi-
cação do ato que aconteceu 
nesta quarta-feira (22).

Segundo o vereador a 
escolha do dia a ser inserido 
no calendário oficial do mu-

nicípio, mesma data que é 
comemorado o Dia Nacional 
da Luta da Pessoa com Defici-
ência e tem o objetivo de sim-
bolizar a luta da pessoa com 
deficiência através do esporte 
que transforma e salva vidas.

Ele destaca ainda que 
essa data serve para reco-
nhecer o importante lugar 
dos atletas paralímpicos na 
sociedade, quebrando os 
preconceitos e trazendo dig-
nidade para estes que são 
exemplo para tantos.

Da REDAÇÃO Divulgação 

Deputado 
David 
Soares

Não se deve fazer 
reforma tributária 
fake news, como 
o Estado de São 

Paulo fez

“

”

O rio-pretense e 
diretor-executivo da 
Prevent Senior, Pedro 
Benedito Batista Junior
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Médico registra queixa após descobrir perfil 
falso com seus dados para vender remédio

Após descobrir um per-
fil no aplicativo Instagram 
usando sua foto para vender 
produtos de emagrecimen-
to, um médico endocrino-
logista procurou a Central 
de Flagrantes para registrar 
queixa.

O médico foi informado 
sobre o falso perfil após uma 
mulher entrar em contato 
pelo WhatsApp da clinica em 
que trabalha perguntando 

quando os produtos que 
ela comprou, no valor de 
R$460, chegariam.

A secretária responsável 
pelo aplicativo de mensa-
gens estranhou o questio-
namento e relatou o ocorrido 
para o endocrinologista que 
disse não conhecer a mulher 
e que nunca vendeu produ-
tos de emagrecimento.

O médico então foi infor-
mado de que uma pessoa 
estaria usando uma foto 
tirada do site oficial de sua 

Da REDAÇÃO clinica para realizar posta-
gens falsas no Instagram, 
assim como seu primeiro 
nome também esta incluso 
no perfil, e por isso ele se 
dirigiu para a Central de 
Flagrantes para registrar 
um boletim de ocorrência 
com natureza de outros não 
criminais que mais tarde foi 
encaminhado ao 5º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

O médico então foi informado de que 
uma pessoa estaria usando uma foto 
tirada do site oficial de sua clinica 
para realizar postagens falsas no 
Instagram

Estudante de 
20 anos morre 

esfaqueado
Morreu na noite de terça-

-feira (21) um estudante de 20 
anos que foi esfaqueado quatro 
vezes por volta das 22h10 no 
bairro Buritis.

De acordo com o boletim 
de ocorrência uma equipe da 
Polícia Militar foi acionada após 
o estudante dar entrada no 
UPA Norte. No local os policiais 
primeiro conversaram com 
uma enfermeira que relatou 
que a vítima faleceu durante o 
atendimento médico e que ele 
estava com duas perfurações 
no tórax, uma no abdômen e 
uma nas costas.

O jovem foi levado por seu 
irmão até a Unidade de Pronto 
Atendimento, e para os poli-

ciais informou que estava em 
sua residência quando o estu-
dante apareceu ensanguentado 
e pedindo por ajuda, sendo que 
até a chegada no UPA a vítima 
ainda estava viva.

Após as informações os 
policiais se dirigiram para a 
Central de Flagrantes, onde 
eles registraram o boletim de 
ocorrência como homicídio sim-
ples e comunicaram os policiais 
da Divisão Especializada em 
Investigações Criminais (DEIC) 
que se dirigiram para o local 
do crime no intuito de colher 
provas do crime.

O DHoje entrou em contato 
com o delegado Alceu Lima da 
DEIC para mais informações e 
aguarda retorno. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

HOMICÍDIO NA BR 153
PRF flagra traficantes de aves silvestres 

e apreende cem filhotes em carro

A Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu na manhã desta 
quarta-feira (22) mais de 100 
pássaros silvestres que estavam 
no porta-malas de um carro no 
KM 30 da BR 153 em Nova 
Granada.

Os policiais abordaram um 
carro modelo Onix que estava 
sendo conduzido por um homem 
de 36 anos e um passageiro de 
25 anos. Logo localizaram as 
gaiolas com onze pássaros pre-
tos, 85 coleiros baianos, cinco 
araras canindés e um papagaio, 
todos filhotes.

A dupla informou que as aves 
foram compradas em Goiás e 
seriam transportadas para Santa 
Catarina. Ainda segunda a PRF 
os criminosos são reincidentes 
em tráfico de aves, sendo que o 
motorista já foi preso três vezes 
pelo mesmo crime.

No local ainda se fez presen-
te uma equipe da Polícia Militar 
Ambiental que aplicou multas, 
seguindo as medidas adminis-
trativas de proteção às aves, que 
somadas equivalem ao valor de 
R$366 mil. O caso foi registrado 
na delegacia da Polícia Civil de 
Nova Granada. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
Divulgação

OSMAR MATTOS, natural de Onda 
Verde/SP, faleceu aos 75 anos de 
idade. Era divorciado e deixou suas 
fi lhas Izabel Cristina, Marcia Adriana, 
Rita de Cassia e Erica Fernanda. Foi 
sepultada no dia 22/09/2021 às 11:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

IRACI DINIZ ZAGUINI, natural de 
Nipoã/SP, faleceu aos 80 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 

  FALECIMENTOS
Valdir Donizete e Shirlei. Foi sepultada 
no dia 22/09/2021 às 16:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério Sâo João Batista.

PEDRO RIBEIRO,  natural de Ta-
bapuã/SP, faleceu aos 78 anos de idade. 
Era casado com Maria de Lourdes 
Rodrigues e deixou sua fi lha Anaiza. Foi 
sepultado no dia 22/09/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Jardim 
da Paz.

RIO PRETO CALIBRE 38

Jovem que já foi 
acusado de homicídio 
é preso com revólver

À 1h desta quarta-feira 
(22) policiais militares prende-
ram um rapaz de 21 anos que 
estava portando uma arma de 
fogo no bairro Jardim Maria 
Lucia.

Os militares estavam em 
patrulhamento quando ob-
servaram o rapaz na calçada 
da Rua José Tebar fumando 
e com um volume aparente 
embaixo da roupa. Os policiais 
se aproximaram para a aborda-
gem, porém o suspeito fugiu e 
dispensou a arma.

Os policiais conseguiram 
deter o jovem e apreenderam 

um revólver calibre 38 com 
dois cartuchos.

O rapaz confessou que 
quando adolescente foi apre-
endido e encaminhado para 
a Fundação Casa devido um 
homicídio, sendo liberado em 
dezembro de 2020. Segundo 
ele, a arma apreendida era 
para proteção pessoal.

O jovem foi preso e enca-
minhado para a carceragem 
da DEIC e na Central de Fla-
grantes o caso foi registrado 
como posse irregular de arma 
de fogo sendo encaminhado 
ao 4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

dispensou a arma.
Os policiais conseguiram 

deter o jovem e apreenderam 

ao 4º Distrito Policial. 
(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Incêndio destrói box de hortifruti na Ceagesp

Na tarde da última terça-
-feira (21) a Polícia Militar e 
o Corpo de Bombeiros foram 
acionados para atender um 
incêndio na Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais de 
São Paulo (Ceagesp) às 13h15 
em um box de hortifruti.

Ao chegarem ao local os 
policiais foram informadas que 
a maior parte dos produtos pe-
recíveis foi retirada por clientes 
e trabalhadores, sendo que em 
seguida as chamas, que come-
çaram com um curto-circuito 
em uma geladeira, rapidamente 
se alastraram para o forro de 
PVC e a fiação do box.

O Corpo de Bombeiros con-
trolou o incêndio a perícia téc-
nica foi acionada para confirmar 
as causas do incêndio. O casos 
erá investigado pelo 2º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

TRÂNSITO NO JARDIM MARAJÓ
Motoboy bate em 

carro parado e tem 
dedo decepado

Na tarde da última terça-
-feira (21) um motoboy de 23 
anos teve seu dedo indicador 
decepado após colidir sua 
moto com a lanterna traseira 
de uma caminhonete que es-
tava estacionada na Avenida 
Mirassolândia.

Uma equipe da Polícia Mi-
litar foi acionada ao local e a 
vítima informou que o acidente 
ocorreu quando ele tentou rea-

lizar uma conversão à esquer-
da, porém ao desviar de alguns 
veículos ele bateu a moto na 
traseira da caminhonete.

O motoboy foi levado para 
o UPA Norte para ser socorri-
do. Os militares se dirigiram 
para a Central de Flagrantes 
e registraram o caso como 
lesão corporal culposa em 
direção de veículo. O caso foi 
encaminhado ao 4º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Irmãos são presos 
furtando estande de 

construtora

Foram presos no final da 
tarde da última terça-feira 
(21) dois pedreiros 34 e 36 
anos, que são irmãos e esta-
vam furtando um estande de 
uma construtora localizado 
no bairro Jardim Marajó às 
17h.

A Polícia Militar foi acio-
nada pelo representante da 
empresa, um engenheiro civil 
de 32 anos, que segundo o 

boletim de ocorrência flagrou 
os irmãos furtando folhas de 
telha de metal. Os policiais 
abordaram os criminosos 
ainda em ação.

Eles prontamente confes-
saram o furto. Em seguida 
a dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes, pre-
sa e encaminhada para a 
carceragem da DEIC.O caso 
que foi registrado como furto 
qualificado foi encaminhado 
para o 3° Distrito Policial.

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE
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As dores abdominais e as dores nas costas constituem 
queixas frequentes dos pacientes durante as consultas mé-
dicas. Dentre as diversas patologias abdominais, devemos 
estar atentos à probabilidade de o sintoma doloroso estar 
relacionado a manifestação clínica do aneurisma de aorta. 
De um modo geral, as doenças da aorta são silenciosas, 
entretanto, a presença de sintomas denota gravidade e o 
diagnóstico só é possível se houver suspeita e investigação 
por exame de imagem.

Importantes doenças podem acometer a artéria aorta, 
e em decorrência de sua relevância, as doenças da aorta 
caracterizam-se pela gravidade e pelo elevado risco de com-
plicações, exigindo na maior parte das vezes intervenções 
cirúrgicas, internações hospitalares prolongadas e recupe-
ração em unidade de terapia intensiva.

As doenças isquêmicas e as doenças aneurismáticas 
constituem as patologias mais frequentes da artéria aorta. 
Os tradicionais fatores de risco para as doenças cardiovas-
culares representam os maiores preditores dos fenômenos 
degenerativos da parede aórtica. Portanto, os pacientes 
hipertensos, tabagistas, obesos, dislipidêmicos e que já 
realizam acompanhamento cardiovascular caracterizam o 
grupo de risco para as doenças da aorta, em especial para 
o aneurisma de aorta.

Os aneurismas de aorta representam um estado de 
enfraquecimento e fragilidade da parede aórtica, com dila-
tação arterial progressiva. O risco de rotura é iminente, o 
que impõe risco elevado de complicações ao paciente. O 
histórico familiar, o fumo e a hipertensão arterial sistêmica 
representam os principais fatores de risco para o desenvol-
vimento do aneurisma de aorta abdominal.

Na maioria dos casos, as doenças da aorta são silencio-
sas, não expressando sintomas clínicos que permitam seu 
diagnóstico precoce. Portanto, o check-up vascular repre-
senta a única maneira de avaliar adequadamente o sistema 
circulatório, oferecendo ao cirurgião vascular a oportunidade 
de diagnosticar as doenças da aorta e intervir clinicamente 
ou cirurgicamente se houver necessidade. O diagnóstico 
precoce do aneurisma de aorta aumenta as chances de 
sucesso no tratamento.

O ultrassom doppler de aorta e artérias ilíacas direciona 
a avaliação para a região abdominal e toracoabdominal, 
com avaliação completa de todo o segmento aórtico. Todo 
indivíduo portador de fatores de risco para doenças cardio-
vasculares, a partir dos 50 anos, deve realizar anualmente 
o ultrassom doppler de aorta e artérias ilíacas. Na presença 
de alterações, a angiotomografia representa o próximo passo 
da avaliação da artéria aorta, auxiliando o cirurgião vascular 
no melhor planejamento terapêutico.

Os sintomas sugestivos de acometimento da artéria aorta 
são: dor abdominal, dor lombar, dor nas pernas durante a 
caminhada, formigamento nos pés e frialdade nas extremi-
dades. A presença de massas pulsáteis dolorosas denota 
gravidade e urgência, com risco de rompimento arterial. 
Pelo caráter silencioso, é recomendável acompanhamento 
médico e avaliação periódica do segmento aórtico com o 
intuito de identificar as doenças da aorta na população. 
Além disso, o caráter genético é imperativo, o que aumenta 
em cinco vezes o risco de doenças na aorta na presença de 
familiares próximos com histórico de doenças isquêmicas 
ou aneurismas de aorta.

Oriente seus amigos e familiares sobre a importância de 
diagnosticar precocemente as doenças da artéria aorta, em 
especial dos aneurismas de aorta.

Mantenha acompanhamento médico com o seu cirurgião 
vascular. Se houver dúvidas sobre aneurismas de aorta, do-
enças isquêmicas e outras alterações circulatórias, acesse o 
site www.drsthefanovascular.com.br e envie seu comentário.

  
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-

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

Dor abdominal e dor 
nas costas podem 

ser manifestações do 
aneurisma de aorta 

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR
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A região de São José do 
Rio Preto registrou uma que-
da na qualidade do ar nesta 
quarta-feira (22). Segundo os 
dados da Cetesb (Companhia 

Qualidade do ar é considerada 
ruim; saiba os riscos à saúde

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

ízos para a saúde. Segundo 
a pneumologista do Instituto 
de Moléstias Cardiovasculares 
(IMC) de Rio Preto, Mariana 
Bilachi Pinotti, algumas proble-
mas relacionados à condição 
do ar podem surgir como DPOC 
(doença pulmonar obstrutiva 
crônica), asma, traqueíte e 
conjuntivite.

“A falta de chuva impede a 
dispersão desse material no ar, 
podendo causar inflamações e 
agredir o sistema respiratório. 
Nesse período é comum ocor-
rer um aumento de pacientes 
com algumas dessas condi-
ções e até de internações”, 
explicou Mariana.

De acordo com a pneumo-
logista, pessoas com a alergia 
e idosos são mais suscetíveis a 
diminuição na qualidade do ar. 
“As recomendações são para 
fazer uma boa alimentação, 
beber água e evita atividades 
físicas nos horários mais quen-
tes. Também recomendamos 
utilizar o umidificador, mas 
é importante não deixar ele 
ligado durante a noite toda”, 
afirmou a médica.

Divulgação

Ambiental do Estado de São 
Paulo) o índice de material 
particulado (MP10 µg/m³) foi 
de 99 nesta tarde, fazendo 
com que a qualidade caísse 
do nível moderado para o ruim.

Dentro da classificação da 
Cetesb para medir a qualidade 

do ar existem cinco níveis: 
boa, moderada, ruim, muito 
ruim e péssima. Para ter uma 
qualidade considerada boa, a 
presença de material particu-
lado deve ser menor do que 
40. Com o 99 registrado nesta 
quarta, a cidade passou a ser 
enquadrada no nível ruim, que 
vai de 81 a 120.

Segundo a gerente da divi-
são de qualidade do ar da Ce-
tesb, Maria Lúcia Guardani, as 
queimadas foram as respon-
sáveis pela piora na condição 
do ar, que deixou Catanduva e 
Araçatuba também com índi-
ces ruins.

“A gente observou um ven-
daval forte a 1h da manhã e 
alguns focos de queimadas 
na região. Isso fez com que o 
material particulado se deslo-
casse, provocando essa piora 
na qualidade do ar. A tendência 
é de que o ar volte a apresentar 
uma melhora aos poucos, mas 
é importante que a população 
evite provocar queimadas e 
gerar mais poluição”, afirmou.

A qualidade do ar em um 
nível baixo pode trazer preju-

Pneumologis-
ta Mariana 
Bilachi Pinot-
ti, do Instituto 
de Moléstias 
Cardiovascu-
lares - IMC

IMUNIZAÇÃO

Aplicação da 2ª dose da Pfizer é 
antecipada de 12 para 8 semanas

Nesta quinta-feira (23), 
Rio Preto começa a antecipar 
a aplicação da segunda dose 
da vacina Pfizer, reduzindo o 
intervalo entre doses de 12 
para 8 semanas. O município 
segue o Estado, que anunciou a 
medida de caráter permanente 
nesta quarta-feira (22).

Para vacinar esse públi-
co, Rio Preto recebe 18.072 
doses, que serão utilizadas 
exclusivamente para quem 
recebeu a primeira dose de 
Pfizer. O município recebe ainda 
5.065 doses da vacina Astra-
Zeneca, destinada a aplicação 
de segunda dose com intervalo 
padrão de 12 semanas.

Todos que receberam a 
primeira dose da vacina Pfizer 
até o dia 29 de julho podem 
comparecer a um posto de va-
cinação para receber a segunda 
dose antecipadamente. Falto-
sos também podem procurar 
uma sala para receber a dose 

e completar o esquema vacinal.
As vacinas estarão disponí-

veis na Swift, das 8h às 16h, 
Shopping Cidade Norte e Uni-
dades de Saúde e demais 
equipamentos públicos, das 8h 
às 14h.

Para a vacinação de segunda 
dose daqueles que receberam a 
primeira dose de AstraZeneca, o 
município ainda está utilizando 
a Pfizer e a própria AstraZene-
ca para completar o esquema 
vacinal, com intervalo de 12 
semanas entre doses.

As vacinas podem ser en-
contradas na Swift, das 8h às 
16h, Shopping Cidade Norte e 
Unidades de Saúde e demais 
equipamentos públicos, das 
8h às 14h, sendo que será 
oferecida a vacina que estiver 
disponível na unidade, AstraZe-
neca ou Pfizer.

A vacinação de segunda 
dose de Coronavac continua 
disponível apenas no Shopping 
Cidade Norte e nas unidades de 
saúde e demais equipamentos 

públicos, das 8h às 14h. O 
intervalo entre doses continua 
sendo 28 dias.

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid-19 também 
continua para aplicação de dose 
adicional em dois públicos: Ido-
sos com 80 anos ou mais que 
tenham recebido a segunda 
dose há pelo menos seis meses 
e adultos com 18 ou mais com 
alto grau de imunossupressão 
que tenham recebido a dose 
única ou segunda dose há pelo 
menos 28 dias.

Para os idosos, as doses es-
tão 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 públicos (8h às 
14h). Já para os adultos imu-
nossuprimidos, as doses estão 
disponíveis apenas no Shopping 
Cidade Norte (8h às 14h) e uni-
dades de saúde e equipamentos 
públicos (8h às 14h).

A primeira dose da vacina 
contra a Covid-19 em adoles-

centes será suspensa a partir 
desta quinta-feira (23), com o 
fim das doses recebidas para o 
público. Considerando a esti-
mativa populacional do Estado 
para adolescentes de 12 a 17 
anos em 28.830 pessoas, o 
município já vacinou 28.837 
adolescentes, com cobertura 
vacinal de 100,02%.

Aqueles que ainda não pu-
deram receber a dose ou que 
completarem 12 anos nos pró-
ximos dias podem se cadastrar 
no Portal da Prefeitura de Rio 
Preto, para as doses remanes-
centes: www.riopreto.sp.gov.br/
vacinacovid.

A vacinação de primeira 
dose em adultos também segue 
suspensa em Rio Preto, mas o 
município segue com a aplica-
ção de doses remanescentes. 
O cadastro pode ser feito pelo 
mesmo endereço da web. Até 
o momento, 358.159 adultos 
foram vacinados em Rio Pre-
to, com cobertura vacinal de 
96,7%.

Da REDAÇÃO

VACINACOVID

Relatório traz mais 
34 casos positivos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quarta-feira (22) mais 34 ca-
sos de Covid-19 no município, 
sendo 32 diagnosticados por 
exame PCR, um por TR antí-
geno e um por TR sorológico. 
No total são 96.932 casos 
registrados, com uma média 
móvel de 40 casos leves e dois 
casos graves por dia.

Também foram registrados 
mais três óbitos pela doença, 
sendo dois notificados na se-
gunda-feira (20) e um nesta 
quarta. Desde o início da 
pandemia são 2.779 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas os 
dados de 2021 são 62.169 
casos e 1.857 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 124 
pessoas foram consideradas 
curadas da Covid-19, totali-
zando 93.483 recuperados, 
o equivalente a 96,4% dos 
casos. A cidade soma 321.092 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 288.733 
testes realizados. O coeficiente 

de incidência é de 20.846 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 220 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 104 
na UTI e 116 na enfermaria, 
sendo 115 residentes de Rio 
Preto e 105 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 114 internações, com 62 
na UTI e 52 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 27,5%.

Vinicius LIMA 

Anvisa manda recolher 
de lotes da CoronaVac 

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) deter-
minou o recolhimento de alguns 
lotes da vacina CoronaVac, 
contra a covid-19, que foram in-
terditados após constatação de 
que “dados apresentados pelo 
laboratório não comprovam a 
realização do envase da vacina 
em condições satisfatórias de 
boas práticas de fabricação”.

A determinação foi anun-
ciada hoje (22) por meio da 
Resolução (RE) 3.609, que 
determinou o recolhimento 

dos lotes da CoronaVac que 
já haviam sido interditados de 
forma cautelar pela Resolução 
(RE) 3.425, de 4 de setembro 
de 2021.

No dia 3 de setembro, a 
agência foi comunicada pelo 
Instituto Butantan que o par-
ceiro na fabricação vacina Co-
ronaVac, o laboratório Sinovac, 
havia enviado para o Brasil 25 
lotes na apresentação frasco-
-ampola (monodose e duas do-
ses), totalizando 12.113.934 
doses, que foram envasados 
em instalações não inspecio-
nadas pela Anvisa.

Da REDAÇÃODivulgação
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGE

O SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS RODO-
VIÁRIOS E ANEXOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por 
seu presidente que esta subscreve, nos termos do Estatuto 
Social, CONVOCA todos seus associados representados 
em sua base territorial para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA no dia 27 de setembro de 2021, às 16:00 horas 
em primeira chamada, com o quórum estatutário, e as 17:00 
horas em segunda chamada validada com a presença de 
qualquer número de presentes, a ser realizada na sede da 
entidade na Rua Conselheiro Saraiva, 101, Vila Ercília, 3º. 
Andar, obedecendo as medidas sanitárias, manter distan-
ciamento, uso de máscaras.  A pauta da AGE será única:  
1-Apresentação e deliberação do exercício fi nanceiro do ano 
fi scal de 2020 da entidade.

São José do Rio Preto, 17 de setembro de 2021.

DANIEL CANDIDO RODRIGUES
Presidente

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. CARLOS ALBERTO NEVES MÁXIMO e CONS-
TANCIA MERCEDES ROSSI, sendo ELE fi lho de ANTONIO 
DA SILVA MÁXIMO e de MARIA DA GRAÇA NEVES FER-
REIRA e ELA fi lha de DOMINGOS ROSSI e de ANTONIA 
FUENTES ROSSI;

2. JEAN CARLOS OHNO TOLOI e ANA CAROLINA 
MANSO, sendo ELE fi lho de JOSÉ CARLOS TOLOI e de 
EMILIA EMIKO OHNO TOLOI e ELA fi lha de PAULO MAN-
SO FILHO e de ANGELICA REGINA IOCA MANSO; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 22/09/2021.

A-6 Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
23 de setembro de 2021 COTIDIANO

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

2ª PUBLICAÇÃO DO PROJETO DE LEI COMPLEMEN-
TAR Nº 22/2021 – VER. PROF.DR. ELSO DRIGO FILHO, 
QUE PROPÕE ALTERAÇÃO NO PLANO DIRETOR DE 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO. A ÍNTEGRA DESTA PROPOSITURA ENCON-
TRA-SE DISPONÍVEL, NO SITE: www.riopreto.sp.leg.br, 
NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21EXTRA-
TO: Altera a redação do Projeto de Lei Complementar, que 
acrescenta o Parágrafo Único ao art. 101 e os §§ 1º e 2º 
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.

FUTEBOL

Após nove rodadas, América desencanta 
e vence o Taquaritinga fora de casa

Depois de nove ro-
dadas, o América 
finalmente venceu 
o seu primeiro jogo 

na Segunda Divisão do Campe-
onato Paulista (Bezinha) nesta 
quarta-feira (22). Jogando fora 
de casa, o Rubro bateu o até 
então líder Taquaritinga por um 
a zero. O resultado tira a equipe 
rio-pretense da lanterna e faz o 
CAT perder o primeiro lugar do 
grupo para a Matonense.

Jogando em casa, o Taqua-
ritinga criou a primeira chance 
de perigo aos 18 minutos, com 
Vitinho avançando pela esquer-
da, cortando para o meio e 
acertando a trave. O América 
respondeu com Vagalume 
chutando de fora da área e 
mandando por cima do gol.

No segundo tempo, o Rubro 

conseguiu fazer um a zero em 
lance de contra-ataque. Aos 
15 minutos, Vagalume avançou 
pelo meio e tocou para deixar 
Iago na cara do goleiro e finali-
zar rasteiro para marcar o gol da 
vitória. Depois de sair na frente, 
o América se fechou na defesa 
e o Taquaritinga não conseguiu 
criar nenhum lance de perigo, 
embora tenha ficado com mais 
posse de bola.

Com a vitória de garantida, 
o Rubro volta somar três pontos 
depois de quase dez meses. A 
última vitória tinha sido na Be-
zinha do ano passado quando 
bateu o Andradina por quatro a 
um no Teixeirão no dia 14/11.

Sem chances de classifi-
cação, o América encerra a 
temporada no próximo domingo 
(26) contra o Fernandópolis em 
casa. Já o Taquaritinga visita a 
Matonense no mesmo dia em 
confronto que vale a liderança.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 

IMPERIAL TANABI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 19.913.386/0001-50, na qualidade de coproprietária do 
empreendimento PARQUE IMPERIAL, localizado na cidade de TANABI - SP, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os proprietários dos lotes abaixo relacionados, 
considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, 
no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no endereço: Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, em São José do Rio Preto - SP, tendo em 
vista a existência de pendências em relação ao mesmo. 
Assim, pelo presente, ficam NOTIFICADOS na forma das Leis supracitadas em contrato, para que ninguém possa alegar ignorância, expede-se esta notificação com o prazo de 
15 dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda 
firmado entre as partes, ficando eventuais valores de restituição a crédito dos proprietários. 
 
 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 
SERGIO RICARDO SOARES DA SILVA 46001617 384.942.118-03 16 19 

 

Editais de
NOTIFICAÇÕES

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ 
nº 59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o 
art. 13, parágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Sú-
mula 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, 
notifi ca os consumidores abaixo relacionados, para regula-
rizarem seus débitos, no prazo de 10 dias, a contar desta 
data, no setor de atendimento ao cliente, localizado 1º andar 
do nosso prédio na Avenida Murchid Homsi, 1275 - Vila Diniz 
- CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 289.793.058; contrato nº 45515, valor devido: R$ 
663,36, referente às competências de 06/2021, 07/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 176. CPF: 292.884.838; contrato nº 50644, valor devi-
do: R$ 1.648,37, referente às competências de 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 93. CPF: 342.287.318; contrato nº 51593, valor 
devido: R$ 1.561,56, referente às competências de 05/2021, 
06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 245. CPF: 499.519.728; contrato nº 
52971, valor devido: R$ 938,04, referente às competências 
de 04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 394. CPF: 
426.012.358; contrato nº 58956, valor devido: R$ 316,91, 
referente às competências de 06/2021, 07/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 176. 
CPF: 294.915.648; contrato nº 82479, valor devido: R$ 
391,71, referente às competências de 06/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 88. CPF: 
519.325.548; contrato nº 83963, valor devido: R$ 463,05, 
referente às competências de 05/2021, 06/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 207. 
CPF: 526.512.008; contrato nº 91044, valor devido: R$ 
136,09, referente às competências de 07/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 63. CPF: 
478.360.298; contrato nº 93110, valor devido: R$ 270,09, 
referente às competências de 06/2021, 07/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 156. 
CPF: 548.070.388; contrato nº 93259, valor devido: R$ 
224,30, referente às competências de 07/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 63. CPF: 
572.477.238; contrato nº 93427, valor devido: R$ 126,60, 
referente às competências de 06/2021, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 
268.773.028; contrato nº 94294, valor devido: R$ 1.796,08, 
referente às competências de 06/2021, 07/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 166. 
CPF: 517.225.328; contrato nº 95192, valor devido: R$ 
246,52, referente às competências de 06/2021, 07/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 156. CPF: 509.195.508; contrato nº 96831, valor devi-
do: R$ 431,24, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 176. CPF: 057.202.081; contrato nº 102259, valor 
devido: R$ 414,25, referente às competências de 07/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 73. CPF: 386.083.258; contrato nº 103230, valor devi-
do: R$ 190,28, referente às competências de 07/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 68. CPF: 051.610.655; contrato nº 103349, valor devi-
do: R$ 420,37, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 156. CPF: 580.301.308; contrato nº 105921, valor 
devido: R$ 248,33, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 156. CPF: 159.323.778; contrato nº 106037, valor 
devido: R$ 624,63, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 166. CPF: 356.705.478; contrato nº 106069, valor 
devido: R$ 427,24, referente às competências de 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 93. CPF: 379.854.608; contrato nº 106418, valor devi-
do: R$ 197,60, referente às competências de 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 98. CPF: 394.697.708; contrato nº 106945, valor devi-
do: R$ 780,36, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 156. CPF: 585.480.548; contrato nº 108278, valor 
devido: R$ 357,46, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 188. CPF: 159.394.118; contrato nº 
108428, valor devido: R$ 563,65, referente às competências 
de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 166. CPF: 586.553.398; contrato 
nº 108825, valor devido: R$ 425,30, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 176. CPF: 582.228.488; contrato 
nº 109055, valor devido: R$ 173,85, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 147. CPF: 532.439.178; contrato 
nº 109687, valor devido: R$ 238,78, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 156. CPF: 586.105.388; contrato 
nº 109865, valor devido: R$ 280,55, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 176. CPF: 483.117.178; contrato 
nº 109979, valor devido: R$ 273,02, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 156. CPF: 402.901.888; contrato 
nº 110490, valor devido: R$ 692,47, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 156. CPF: 341.945.378; contrato 
nº 110627, valor devido: R$ 459,42, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 166. CPF: 036.637.921; contrato 
nº 111132, valor devido: R$ 174,13, referente às competên-
cias de 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 93. CPF: 551.790.128; contrato nº 
111678, valor devido: R$ 262,67, referente às competências 
de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 166. CPF: 588.553.068; contrato 
nº 111915, valor devido: R$ 115,37, referente às competên-
cias de 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 93. CPF: 420.806.388; contrato nº 
112634, valor devido: R$ 161,54, referente às competências 
de 06/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de 

dias em atraso: 93. CPF: 556.346.778; contrato nº 112657, 
valor devido: R$ 262,67, referente às competências de 
06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 166. CPF: 480.626.048; contrato nº 
112795, valor devido: R$ 599,18, referente às competências 
de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 156. CPF: 310.599.518; contrato 
nº 113608, valor devido: R$ 472,96, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 166. CPF: 421.136.378; contrato 
nº 113642, valor devido: R$ 322,78, referente às competên-
cias de 05/2021, 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 282. CPF: 439.486.148; 
contrato nº 113790, valor devido: R$ 586,98, referente às 
competências de 05/2021, 06/2021, 07/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 289. CPF: 
592.559.738; contrato nº 113837, valor devido: R$ 250,43, 
referente às competências de 06/2021, 07/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 156. 
CPF: 214.963.898; contrato nº 113901, valor devido: R$ 
579,34, referente às competências de 06/2021, 07/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 146. CPF: 284.954.828; contrato nº 113990, valor 
devido: R$ 1.526,22, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 166. CPF: 427.653.898; contrato nº 114018, valor 
devido: R$ 440,16, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 156. CPF: 511.353.758; contrato nº 114020, valor 
devido: R$ 130,77, referente às competências de 05/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 119. CPF: 389.656.638; contrato nº 114031, valor 
devido: R$ 662,65, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 156. CPF: 028.506.511; contrato nº 114245, valor 
devido: R$ 346,60, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 156. CPF: 450.210.458; contrato nº 114256, valor 
devido: R$ 459,27, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 156. CPF: 217.604.268; contrato nº 114287, valor 
devido: R$ 405,20, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 186. CPF: 377.459.178; contrato nº 114304, valor 
devido: R$ 326,27, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 146. CPF: 592.686.058; contrato nº 114344, valor 
devido: R$ 221,89, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 156. CPF: 372.026.878; contrato nº 114455, valor 
devido: R$ 333,02, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 146. CPF: 441.800.068; contrato nº 114469, valor 
devido: R$ 466,04, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 198. CPF: 096.333.356; contrato nº 
114580, valor devido: R$ 407,97, referente às competências 
de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 146. CPF: 447.212.148; contrato 
nº 114601, valor devido: R$ 264,35, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 146. CPF: 448.127.568; contrato 
nº 114655, valor devido: R$ 185,37, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 146. CPF: 335.830.578; contrato 
nº 114659, valor devido: R$ 460,17, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 156. CPF: 159.319.108; contrato 
nº 114704, valor devido: R$ 528,25, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 146. CPF: 443.459.868; contrato 
nº 114749, valor devido: R$ 411,12, referente às competên-
cias de 06/2021, 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 198. CPF: 491.354.488; 
contrato nº 114811, valor devido: R$ 590,71, referente às 
competências de 06/2021, 07/2021, 08/2021, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 198. CPF: 
556.618.308; contrato nº 114822, valor devido: R$ 193,05, 
referente às competências de 06/2021, 07/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 146. 
CPF: 121.655.268; contrato nº 114849, valor devido: R$ 
656,95, referente às competências de 06/2021, 07/2021, 
08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 188. CPF: 386.645.228; contrato nº 114860, valor 
devido: R$ 269,19, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 146. CPF: 461.826.658; contrato nº 114903, valor 
devido: R$ 273,29, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 156. CPF: 588.538.708; contrato nº 114921, valor 
devido: R$ 47,70, referente às competências de 06/2021, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 83. CPF: 402.543.628; contrato nº 115094, valor 
devido: R$ 371,36, referente às competências de 06/2021, 
07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 188. CPF: 435.738.938; contrato nº 
969999, valor devido: R$ 926,76, referente às competências 
de 06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 156. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo 
indicado acima, o contrato em referência estará rescindido 
de pleno direito conforme cláusula contratual em face do 
atraso no pagamento da taxa de mensal de manutenção, 
além da cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente e 
da inclusão do seu nome nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, 
ligue (17) 3203-1418.

Editais de
PROCLAMAS
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Medalha 
comemorativa ao 
Jubileu de Rubi, 

cunhadas apenas 
100 unidades, 

enviadas aos mais 
atuantes membros 

do Movimento 
Monárquico, entre 
eles dr. Jorge Bitar.

O Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, Chefe da Casa Imperial 
do Brasil, é tetraneto do Imperador Dom Pedro I, o Libertador; 
trineto do Imperador Dom Pedro II, o Magnânimo; bisneto da 
Princesa Dona Isabel, a Redentora; neto do Príncipe Dom Luiz, 
o Príncipe Perfeito; e filho do Príncipe Dom Pedro Henrique, 
Condestável da Esperança e da Saudade.

Tel. (17) 3233-4888

Está sendo comemorado, entre os membros da 
Casa Imperial do Brasil e monarquistas, o Jubileu 
de Rubi de Sua Alteza Imperial e Real, o Príncipe 
Dom Luiz de Orleans e Bragança, Chefe da Casa 
Imperial do Brasil, marcando os quarenta anos de 
sua ascensão à posição de legítimo herdeiro do 
Trono e da Coroa do Brasil. Porém, em função das 
atuais circunstâncias, as comemorações não se 
deram na escala devida, contudo, de modo algum 
deixou de ser comemorada.
O Príncipe Fidelíssimo , que aos 83 anos de idade, 
recém completados, permanece lúcido e atuante, 
sempre desejoso de dedicar o melhor de seus 
talentos e esforços ao serviço da Pátria, a fim de 
fazer dela verdadeiramente a Terra de Santa Cruz.
A marca comemorativa desenvolvida especialmente 
para o Jubileu de Rubi inclui fotografias de Sua 
Alteza Dom Luiz, em duas fases da vida, e de 
seus antecessores dinásticos, seu pai Dom Pedro 
Henrique, e sua bisavó, a Princesa Dona Isabel, 
a Redentora dos Cativos, e elementos alusivos 
à distinta e elevada posição daquele que é, de 
direito, “Sua Majestade Imperial o Augusto Senhor 
Dom Luiz I”.
Dom Luiz herdeiro presuntivo de seu pai, Pedro 
Henrique de Orléans e Bragança, de quem é 
primogênito, de 1938 até 5 de julho de 1981. 
Sua mãe é Maria Isabel da Baviera, nascida 
princesa do Reino da Baviera. Luiz ainda é neto 
de Luís Maria de Orléans e Bragança, bisneto de 
Luís III, o último rei da Baviera, da princesa Isabel 
do Brasil, e de seu esposo, o príncipe Gastão de 
Orléans, Conde d’Eu, trineto de Pedro II, o segundo 
e último imperador do Brasil, e tetraneto em linha 
reta masculina de Luís Filipe I, rei da França.
Desde sua ascensão à chefia da casa imperial, 
dedica todo o seu tempo às questões brasileiras, 
embora de forma discreta. Visita, com seus irmãos 
Bertrand de Orléans e Bragança] e Antônio João 
de Orléans e Bragança, as cidades brasileiras.
Dom Luiz viu o Brasil pela primeira vez em 1945, 
após o término da Segunda Guerra Mundial, 
quando se estabeleceu definitivamente em 
terras brasileiras, no Rio de Janeiro, depois no 
Paraná e finalmente em São Paulo, onde reside 
atualmente. Estudou em colégios tradicionais, 
como o carioca Colégio Santo Inácio, dos Jesuítas, 
e mais tarde partiu para Paris, onde aperfeiçoou 
seu aprendizado de línguas. Fala fluentemente o 
português, o francês, e o alemão e compreende 
o espanhol, o italiano e o inglês. Gradou-se em 
Química na Universidade de Munique, cursada de 
1962 a 1967. 

DiáriodoBob
COAST TO COAST. Quando todos começam a explorar um só 

assunto, aumentando a sonoridade das críticas, está na hora de 
colocar as barbas de molho. Parece que isso acontece, mas é 
cedo para dizer que está vazando água pelo “ladrão”. Esta, pelo 
menos é a esperança do nosso “Ghost-Writer”. Redes Sociais. 
As redes sociais poderiam também ser um local de urbanidade. 
Contudo alguns, felizmente a minoria, fazem delas um local de 
ofensas e injúrias, às vezes despropositadas. Talvez uma campa-
nha pela educação nas redes fosse necessária neste momento. 
Está chegando a hora. Começaram as pesquisas para o gover-
no de São Paulo e tem candidato que está se achando, mas vai 
se surpreender com as mudanças na tabela de classificação. O 
rio-pretense Rodrigo Garcia só tem a crescer a partir de ago-
ra. Tem a menor rejeição, muito para mostrar e entregar ainda, 
além do tempo de TV que terá. Rodrigo está no caminho certo 
e, com certeza nós de Rio Preto vamos continuar trabalhando 
e a vitória dele será a mais natural das recompensas. Do DEM 
a gente entende. A fusão do DEM com o PSL vai sair, a não 
ser que um meteoro caia em Brasília, em sentido figurado ou 
não. Provavelmente será marcada uma convenção para  bater 
o martelo. O PSL ainda não tem data para essas reuniões — 
Luciano Bivar, o presidente da sigla, está no exterior –, mas 
por lá já está tudo acertado. Uma pesquisa será encomendada 
para definir o nome da nova legenda, mas a idéia é trabalhar 
com as expressões “liberal e democrata. O novo partido vai 
comandar um orçamento de cerca de R$ 1 bilhão no ano que 
vem, somando recursos dos fundos eleitoral e partidário. E terá 
um tempo de televisão nas propagandas em torno de 1 minuto e 
40 segundos. Dirigentes dos dois partidos têm trabalhado nos 
últimos dias para montar a planilha com estimativa de possíveis 
deputados federais em cada unidade da Federação. Os dados 
ainda são sigilosos, mas no total, DEM-PSL esperam fazer, em 
2022, algo em torno de 80 deputados. A pretensão é ser o 
maior partido da Câmara. Meu nome é rádio. Meu cérebro foi 
formado por válvulas, minhas artérias são fios por onde corre o 
sangue das palavras. Meus pulmões são tão fortes que consigo 
falar com pessoas dos mais distantes pontos deste pequeno 
planeta chamado Terra. Minha vitamina chama-se KILOWATT. 
Quanto mais kilowatts me dão, mais forte eu fico e mais longe 
eu falo. (...) Agradeço aos meus ouvintes do rádio pelas feli-
citações recebidas pelo Dia do Radialista. Hoje, há mais de 3 
milhões de ouvintes de rádio em todo o mundo: 100 milhões a 
mais do que em 2017. Ponto e basta!

Monarquistas festejam os 
40 anos da ascensão do

 Príncipe Dom Luiz 

Fazendo sucesso
A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei é campeã Sul-Americana 
pela 22ª vez. Outras duas brasileiras entraram na seleção do Sul-
Americano. A central rio-pretense Carol Gattaz foi eleita a melhor 
da sua posição e atacante, Ana Cristina ficou com o prêmio de 
melhor oposta. Carol Gattaz, filha de Cidinha Gattaz e Maurício Saad 
Gattaz, celebrou mais um título e sua terceira premiação individual 
com a Seleção Feminina na temporada. Vem aí... a 1ª edição da 
Copa Carol Gattaz de Voleibol no próximo dia 02 de outubro, em 
Rio Preto, com 37 equipes, nas categorias feminino e masculino.

C/ Luizinho BUENO 

JUBILEU DE RUBI DO CHEFE DA CASA IMPERIAL DO BRASIL

GolpedeMestre  
CORRUPÇÃO TEM NO MUNDO TODO, MAS FÃ-CLUBE DE CORRUPTO, SÓ 

NO BRASIL!  Sorria, beba muita água e seja feliz!

Dr. Jorge Bitar, representante do Movimento Monárquico na Região de São 
José do Rio Preto, com os Príncipes Dom Luiz e seu irmão Dom Bertrand, que 
é Cidadão Riopretense por propositura da então Vereadora Rosinha Cisconi, 

aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal.

Dom Luíz 
Príncipe do Brasil 


