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DERBI

América e Tanabi ficaram
no empate
ontem durante jogo do
Sub-20 do
Campeonato
Paulista, o
que garantiu
o Mirassol na
liderança do
grupo.
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Bruno Henrique
brilha e Flamengo
abre vantagem
na Libertadores

Bragantino pode
fazer história e ir
às finais da
Sul-Americana

O Flamengo deu um passo
importante à final da Libertadores. Nesta quarta-feira (22), o
Rubro-Negro recebeu o Barcelona de Guayaquil (Equador) no
Maracanã, no Rio de Janeiro,
e venceu por 2 a 0. Pág.A6

O Red Bull Bragantino está
perto de uma histórica e inédita final internacional. Nesta
quarta-feira (22), o Massa
Bruta derrotou o Libertad (Paraguai) por 2 a 0 no estádio
Nabi Abi Chedid.
Pág.A6

TRAGÉDIA NA RODOVIA

Mãe e filho morrem em engavetamento
provocado por fumaça de queimada
HB recruta
voluntários para
estudo de antiviral
contra Covid
Diferentemente das pesquisas anteriores, a medicação
molnupiravir será ministrada
aos voluntários que tenham
contato domiciliar com uma
pessoa diagnosticada com o
vírus e não o paciente em si.
O recrutamento de voluntários
começou ontem pelo Centro
de Pesquisa do HB. Pág.A5
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Motociclista vítima
de acidente morre
após onze dias
Pág. A2

Carro de família moradora de Rio Preto totalmente destruído entre dois caminhões

Educação prevê Gerente da
gastar R$ 10 mi Vigilância é
em calçadas ouvida na CPI
de escolas dos Transportes
Pág. A3

Uma arquiteta de 33 anos
e seu filho de 10 anos morreram na noite da quarta-feira
(22) após o carro em que
eles estavam ser prensado por
caminhões em um engavetamento causado pela fumaça
de uma queimada na Rodovia
Washington Luís. O marido
de 33 anos da arquiteta, que
conduzia o carro, está hospitalizado. A família é moradora
de Rio Preto.
Pág.A4
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Empresa terceirizada
mantém escala original de
trabalho após CPI intervir
A CPI das Terceirizadas conseguiu nesta quinta-feira, 23, que
a empresa Barsotti Serviços de Portaria Eirelli mantenha a escala
de trabalho de 12 por 36 horas para os 182 funcionários. Denúncia encaminhada por um ex-funcionário indicou que a empresa
estaria alternando a escala para trabalho diário, por seis horas,
de segunda à sábado.
Pág.A3
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FLAGRA

Aposentado
chama a PM,
que prendeu
dupla com
crachás de
bancos falsos
e máquinas
de cartões
para aplicar
golpes.
Pág.A4

OAB investe
R$ 600 mil
em reforma e
reinaugura sede
em Rio Preto
Pág. A2
Divulgação

TURISMO

Dentre os dez
parques mais
visitados da
América Latina, dois estão
em Olímpia: o
Thermas dos
Laranjais (1º
lugar) e o Hot
Beach (9º
lugar), segundo pesquisa.
Pág.A2
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ARTIGO

Volta as aulas e um olhar
sobre os sinais de violência
durante a pandemia!
Com o retorno das aulas
presencias se faz necessário
que a comunidade escolar
fique em alerta e dê continuidade à prevenção e proteção
contra possíveis violências
cometidas no âmbito doméstico, principalmente em decorrência do isolamento social
ocasionado pela pandemia de
Covid-19. E na identificação
desses casos, a escola tem
um papel imprescindível, já
que as crianças e adolescentes passam por lá boa parte
de seu dia. É nas escolas que
chegam as primeiras denúncias, pela confiança das crianças
em professores e diretores. A escola é uma das instituições
que compõem a chamada rede de proteção à infância e
adolescência. Juntamente com atores de outras áreas, como
Saúde e Assistência Social, os profissionais da educação
devem zelar pelos direitos da população dessa faixa etária,
previstos no Estatuto da Criança e Adolescente -ECA.
É no ambiente escolar que alguns sinais comportamentais, emocionais ou cognitivos acabam ficando evidentes
e aí que entra o olhar atento do professor, que notando
quaisquer mudanças no comportamento da criança ou
do adolescente deve comunicar ao Conselho Tutelar da
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências
legais. Cabe aos profissionais da educação reconhecer e
denunciar, ainda que seja uma suspeita. É importante que
se tenha uma rede de assistência integrada, capaz de identificar, prevenir e remediar casos iminentes de agressões
ou violências de fato. É preciso preparo da comunidade
escolar para acolher as crianças e adolescentes vítimas
de violência, estabelecendo e implementando protocolos
eficazes de atuação nesses casos.
A Lei 13.431/2017, conhecida como Lei do Atendimento
Integrado e da Escuta Protegida, e o Decreto nº 9.603/2018,
que define as medidas que os profissionais da educação
devem adotar quando crianças ou adolescentes revelarem
atos de violência dos quais foram vítimas. As inovações
legislativas introduzidas pela Lei se somam às normas já existentes, instituindo mecanismos mais eficazes para atuação
do Poder Público, nas várias esferas de governo e setores
da administração, na perspectiva de assegurar, sobretudo,
um atendimento mais célere, qualificado e humanizado
para as crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência.
Com a atual legislação é possível dois procedimentos para
ouvir as crianças ou adolescentes vítimas ou testemunhas
de violência. Sendo que o primeiro procedimento é a escuta
especializada, que deve ser realizada perante órgão da rede
de proteção e limitado estritamente ao necessário para o
cumprimento de sua atribuição. O segundo é o depoimento
especial, quando a criança é ouvida perante a autoridade
judiciária ou policial. Esse depoimento será intermediado por
profissionais especializados que esclarecerão à criança os
seus direitos e como será conduzida a entrevista, que será
gravada em vídeo e áudio, com preservação da intimidade
e da privacidade da vítima ou testemunha. A oitiva tramitará
em segredo de justiça.
Uma das ações mais importantes e dever de todo cidadão
é denunciar situações de violação de direitos humanos de
crianças e adolescentes, por isso não se cale! Disque 100!
Glauciane Cassandre Fonseca, advogada, pós graduada em Gestão de Políticas Públicas, Rio Preto.
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Olímpia tem dois dos dez
thermas mais visitados da AL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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A TEA/AECOM (Themed
Entertainment Association),
entidade que monitora a visitação de parques e museus
de todo o mundo, divulgou
recentemente o ranking dos
parques aquáticos mais visitados da América Latina em
2020. Dentre os dez primeiros
colocados, dois estão localizados em Olímpia: o Thermas
dos Laranjais (1º lugar) e o Hot
Beach (9º lugar).
Por conta da pandemia,
o Thermas registrou cerca de
922.500 visitantes em 2020,
50% a menos do que em
2019. Mesmo com a queda,
o parque conseguiu ser o
mais visitado do segmento no
continente.
“Ficamos muito felizes em
alcançar posição de parque
mais visitado na América Latina no ranking da TEA/AECOM,
apesar de termos vivido um
ano extremamente desafiador, em função da pandemia.
Chama a atenção que entre
os dez parques aquáticos mais
visitados, temos seis parques
brasileiros, o que mostra a potência do Brasil no turismo.”,
comemoraram o empresário

Hot Beach foi o 9º parque aquático mais visitado da América Latina
Benito Benatti e o arquiteto
Jorge Noronha, presidente e vice-presidente do Thermas dos
Laranjais, respectivamente.
O Hot Beach também sofreu com a pandemia, tendo
60% de redução nos visitantes. Foram 243 mil em 2020

“Aproveitamos o período de
pausa do ano passado para
fazer melhorias e acrescentar
mais atrações no Hot Beach.
Os turistas agora encontram
um empreendimento ainda
mais divertido, confortável e
seguro”, afirmou.

OAB investe R$ 600 mil e
reinaugura sede em Rio Preto

Da REDAÇÃO

Divulgação

A Casa do Advogado de São
José do Rio Preto foi reinaugurada nesta semana, após várias
reformas, com investimentos
de mais de R$ 600 mil da Seccional da OAB de São Paulo. A
regional de Rio Preto conta com
6.020 advogados, distribuídos
em 12 municípios, e é uma das
maiores seccionais do Estado.
Os investimentos deixaram
o local como um dos melhores
prédios da OAB do Estado, com
infraestrutura para os advogados realizarem eventos e até
utilizarem salas munidas de
equipamentos para serviços diários. Foi instalado um moderno sistema de som e imagem,
o sistema de ar-condicionado
renovado e criada uma sala de
trabalho para novos advogados.
Por conta do resultado
desta obra, a cerimônia de
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reinauguração contou com a
presença de toda a diretoria
da Subsecção de Rio Preto da
OAB, presidida pelo advogado
Marcelo Henrique, que foi
acompanhado pelo presidente
estadual da entidade, Caio Augusto dos Santos, pelo secretário-geral, Aislan de Queiroga
Trigo e pela vice-presidente da
CAASP, Aline Silvia Fávero.
“Estamos trabalhando aqui

para fazer da OAB a verdadeira Casa do Advogado de Rio
Preto e Região. É um trabalho
participativo, com identidades
novas, que tem tido o seu
reconhecimento merecido.
Estamos bem motivados para
seguir o trabalho”, afirmou o
presidente, Marcelo Henrique.
Também estiveram presentes os Conselheiros Estaduais,
Fernando Mariano, Leticia

Cattani, Milton Melo, Marco
Gussoni, Odnei Bianchini, Suzana Quintana, além de vários
presidentes de Subsecções da
OAB da Região de São José do
Rio Preto. “A OAB sente-se engrandecida demais com mais
esta obra”, afirmou o Conselheiro, Fernando Mariano.
O Poder Executivo esteve
representado pelo vice-prefeito Orlando Bolçone e o Poder
Legislativo pelo presidente
da Câmara, Pedro Roberto,
que elogiaram a reforma realizada. Apesar do momento
de pandemia, a classe jurídica rio-pretense prestigiou o
evento e elogiou em muito a
gestão atual que conseguiu
esta reforma que beneficiará
aos advogados e estudantes
de direito com mais eventos
e possibilidades de resultados
aos que não tiverem escritórios
próprios.

Balcão ultrapassa marca de 800
vagas de trabalho ofertadas
O Balcão de Empregos de
Rio Preto desta quinta-feira
(22) está oferecendo 801
oportunidades de trabalho.
As principais delas são para
merendeira escolar (50), vendedor (46), atendente (31),
garçom/garçonete (27), soldador (23), consultor de vendas
(16), entre outros.
Há também oportunidades de estágio. As vagas
são para as seguintes áreas:
atendimento (11), ciências
contábeis (8), engenharia civil
(5), engenharia (5), enge-
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contra 608 mil em 2019. Considerando o fato de que os parques ficaram um bom tempo
fechados, Marcos Bittencourt,
gerente comercial MICE do
Grupo Ferrasa, empresa que
detém o parque aquático, considerou o resultado positivo.
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nharia elétrica (5), veterinária,
agronomia ou zootecnia (3),
arquitetura (2), designe gráfico
(2), pedagogia (1) RH (1) e
segurança do trabalho (1).
Os interessados em alguma
das vagas podem se cadastrar
no Balcão de Empregos através
do site da Prefeitura https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/ e se candidatar às
vagas oferecidas enviando os
currículos.
O Balcão de Empregos
também está cadastrando
trabalhadores interessados
em oferecer, ou que já exercem, prestação de serviços de

entrega. A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico é que a demanda
por novos postos de trabalho
no setor continue crescendo.
Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/, a empresa
pode fazer o cadastro e encaminhar uma busca por palavra
chave “tipo entregador”. Em
seguida, aparecem todas as
pessoas interessadas, com
experiência e perfil para o
cargo.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)
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EDUCAÇÃO

Licitação para obra em calçadas
de escolas prevê gastar R$ 10 mi
Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Educação
de Rio Preto define no próximo
dia 1º de outubro a empresa
que ficará responsável pelas
reformas de calçadas de escolas
e prédios da pasta. Segundo a
prefeitura, não existem equipes
suficientes para executar toda a
demanda de serviço, e por isso
a necessidade da contração que
será feita por meio de pregão
eletrônico por registro de preços.
Esta modalidade prevê o
pagamento apenas quando
realizado o serviço. A licitação
especifica o fornecimento de
mão de obra e materiais para
reforma e construção de calçadas, sua limpeza e sinalização.
O custo total de gastos previsto
é de R$ 10 milhões.
O edital lista 152 escolas e
creches, inclusive aquelas que já

passaram por reformas nos últimos meses, e outros 17 prédios
públicos da Educação.

Apuração - A CPI das
Terceirizadas que analisa contratos entre empresas e a Prefeitura irá abrir uma nova frente
de investigação. O foco será os
contratos assinados pela governo
com a empresa SMS Serviços sobre gastos excessivos e indícios
de irregularidades em reformas
de calçadas e construção de
sarjetões.
O dono da empresa é Sidenir
Martins Silva, subprefeito de Talhado quando o prefeito Edinho
Araújo governou Rio Preto entre
2001 e 2004.
Uma CPI foi instalada na
Câmara no ano passado, presidida pelo então vereador Marco
Rillo (PT) que apontou gastos
desnecessários com serviços do
tipo, em especial no entorno de

escolas municipais.
O relatório final das investigações foi encaminhado ao
Ministério Público, no entanto, o
promotor Carlos Romani decidiu
na última semana arquivar a investigação sob a alegação de que
não foram encontradas irregularidades e os serviços executados
eram necessários.
Paralelamente as investigações na esfera judicial foi aberto
novo processo administrativo
para avaliar a conduta de um
servidor que atestou serviço que
não foi realizado e custou R$ 5
mil aos cofres públicos, em contrato da Secretaria de Trânsito.
A Prefeitura diz que houve uma
falha reconhecida pela própria
empresa. As justificativas do
governo não convenceram os
vereadores da CPI das Terceirizadas que solicitaram cópia da
sindicância e agora partem para
novas investigações.
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Licitação da Secretaria de Educação
de Rio Preto para
obra em calçadas de
escolas prevê gastar
R$ 10 mi

EMPRESA

ASSEMBLEIA

Terceirizada da prefeitura mantém escala
de trabalho original após CPI intervir
Divulgação

Raphael FERRARI

A CPI das Terceirizadas
conseguiu nesta quinta-feira,
23, que a empresa Barsotti
Serviços de Portaria Eirelli
mantenha a escala de trabalho de 12 por 36 horas para
os 182 funcionários. Denúncia encaminhada por um
ex-funcionário indicou que a
empresa estaria alternando
a escala para trabalho diário,
por seis horas, de segunda à
sábado.
Ao todo foram quatro depoimentos colhidos nesta
quinta-feira: do responsável
pela Secretaria de Administração da Prefeitura, José
Fábio Gazola, da pregoeira do
departamento de licitações
do município Eloisa Sestini,
da servidora de carreira e
gestora de contratos Erika
Almeida Pereira e do representante do Sindicato dos
Empregados em Turismo e
Hospitalidade de Rio Preto e
Região (SETH) além do proprietário da empresa Barsotti.

Ao final dos depoimentos
ficou acertado que não vai
haver alteração da escala,
já que este é o pedido dos
funcionários.
A Barsotti presta serviços
para as secretarias de Administração, Educação, Esportes, Cultura, Desenvolvimento
Econômico, Meio Ambiente e
Trânsito. O contrato de 2018
foi renovado em março deste
ano, com valor atual de R$

7,9 milhões. São 74 postos de trabalho de zeladoria
diurna (16) e noturna (58),
de acordo com dados da
Prefeitura.

Depoimentos - José
Fábio Gazola, da Secretaria
de Administração, rebateu a
afirmação de que a Prefeitura
teria alterado unilateralmente
o contrato, obrigando a mudança de escala de horário

Raphael FERRARI

Cerca de 500 acionistas
votaram nesta quinta-feira, dia
23, a venda ou não da operadora de saúde HB Saúde, de
Rio Preto. Uma assembleia foi
marcada para que seja definido se a operadora poderá ser
vendida para dois interessados, a Hapvida ou SulAmerica.
A Hapvida ofertou R$ 650
milhões e a SulAmerica, R$
563 milhões. Os valores são
maiores já ofertados, após
vários lances.
Caso aprovada a venda e
definido o grupo vencedor a
diretoria do HB Saúde vai ter
de detalhar ao grupo todas
as informações necessárias
à condução de auditoria contábil, financeira, regulatória,
atuarial, operacional e jurídica
da companhia, sujeita apenas
à assunção de obrigações
usuais de confidencialidade.
O HB Saúde, teve em 2020
faturamento anual de R$ 310
milhões. É composto pela
operadora de saúde de mesmo nome, pelo Hospital HBS
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Mirassol, por oito unidades
ambulatoriais, uma clínica
infantil, centros clínicos e de
diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional
e centro oncológico.
O HB Saúde tem cerca
de 130 mil pessoas conveniadas, a segunda maior da
cidade, atrás da Unimed Rio
Preto.
A votação começou ontem
às 8h e tinha previsão de
encerramento para as 21h.
Logo após foi iniciado a apuração dos votos. Não havia
resultado até o fechamento
desta edição.

PROJETO

ÔNIBUS

CPI dos Transportes ouve
gerente da Vigilância Sanitária

Raphael FERRARI

A gerente da vigilância epidemiológica da Secretaria de
Saúde de Rio Preto, Andréia
Negri, prestou depoimento
nesta quinta-feira, dia 23, à
CPI do Transporte Público.
Ela foi convocada para falar
sobre a atuação da vigilância
no combate à pandemia de
covid-19.
A CPI quer identificar se
houve falhas na fiscalização
por parte da Prefeitura de Rio
Preto no cumprimento de decretos municipais que limitavam o número de passageiros
nos ônibus coletivos. Segundo
integrantes da comissão, são
várias denúncias de superlotação no interior dos ônibus,
o que poderia ter contribuído
para o aumento do número
de contaminados e de mortes
pela doença.
Andréia Negri afirmou que
a vigilância epidemiológica
não tem função fiscalizadora.
“Nós recomendamos a prevenção no geral para reduzir
a transmissão em qualquer
ambiente. Medidas recomen-

para os funcionários. “Não
temos nenhum documento
neste sentido e nem alteração
contratual foi feita. Toda alteração do contrato é formal, um
aditivo e as partes assinam em
comum acordo. Quando ela
nos comunicou falamos para
procurar o Sindicato”, disse.
A gestora de contratos,
Erika almeida Pereira, afirmou
que a empresa comunicou
que seria alterada a escala
de trabalho e foi orientada
verificar a possibilidade junto
ao Sindicato que representas
os funcionários. “Verificar a
possibilidade, benefícios, leis
trabalhistas e se tudo for cumprido corretamente não teria
problema”, diz.
O presidente da CPI, vereador João Paulo Rillo (Psol),
afirmou que a participação da
comissão foi fundamental para
a solução do problema.
“Evita o transtorno de 180
trabalhadores, no contrato de
zeladoria que teria os horários
alterados de forma unilateral”,
afirmou.

Votação decide futuro de
plano de saúde rio-pretense

Gerente da vigilância
epidemiológica de Rio
Preto, Andréia Negri

dadas pela OMS. Não é a
vigilância que coloca regras,
ela já vem de uma forma hierárquica da OMS e o município
assume”, disse.
Questionada se os ônibus
representariam um risco maior
de contaminação, Andréia disse que é impossível definir. “É
um risco como em outro lugar,
não dá para gente dimensionar
os riscos. No município inteiro
ocorreu transmissão. Não é
possível detectar qual local

exato a pessoa pega o vírus”,
justificou.
A gerente garantiu que
mesmo não sendo função da
vigilância epidemiológica todas
as vezes que a Saúde do município recebeu denúncias de
irregularidades, a vigilância sanitária realizou as fiscalizações.
“Do comitê saíram os decretos
de como poderia funcionar o
transporte público. A vigilância
sanitária recebeu denúncias e
foram apuradas”.

Vereadora quer duas sessões às
terças na Câmara de Rio Preto

Da REDAÇÃO

A Câmara de Rio Preto
pode ter duas sessões ordinárias às terças-feiras. É
isto que determina projeto
de Resolução protocolado
nesta quarta-feira, dia 22,
no Legislativo.
De autoria da vereadora
Claudia de Giuli (MDB) a proposta prevê que a primeira
sessão comece às 9 horas
com encerramento às 13
horas e a segunda das 14
horas e término às 18 horas.
O projeto deixa claro que
só será confirmada a presença dos vereadores caso
ele esteja presente durante
todo o decorrer da sessão.
Na ausência, o parlamentar
terá desconto no salário.
Consta na justificativa que
o projeto tem como objetivo
“permitir maior eficiência
dos trabalhos legislativos,
ampliando o horário de duração para as discussões e
encaminhamentos durante
as sessões, privilegiando os
dois momentos, seja o Expediente e a Ordem do Dia,
dada a relevância do trabalho legislativo e a necessi-
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dade do debate e discussões
das proposituras”.
A proposta já conta com
os votos favoráveis dos vereadores Anderson Branco (PL),
Bruno Marinho (Patriota),
Bruno Moura (PSDB), Celso
Peixão (MDB), Rossini Diniz
(PL), Francisco Júnior (DEM),
Jorge Menezes (PSD), Julio
Donizete (PSD), Paulo Pauléra (Progressistas) e Odélio

Chaves (Progressistas).
O presidente da Câmara, Pedro Roberto Gomes
(Patriota) já se posicionou
contrário a realização de
duas sessões no mesmo dia.
Segundo ele, a adoção da
medida “dificulta a participação popular e pode resultar
em apontamentos por parte
do Tribunal de Contas do
Estado (TCE).
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Dupla é presa aplicando golpe em aposentado
com crachá de banco falso e máquinas de cartão
Divulgação

Da REDAÇÃO

Um servente de 29 anos e
um motorista de 27 anos foram
presos por volta das 14h da
última quarta-feira (22) após
tentaram aplicar o golpe do cartão clonado em um aposentado
de 78 anos.
Segundo as informações
fornecidas, uma equipe da
Polícia Militar foi informada que
golpistas abordaram um idoso
que estava em sua residência,
no bairro Nato Vetorasso, e estariam aplicando o golpe.
Antes de chegar ao endereço os policiais abordaram um
homem que tinha as características semelhantes às informadas na denúncia e ao seu
lado também impediram que

o condutor de um carro fugisse
do local.
O primeiro abordado foi o
servente e em revista pessoal
foram apreendidos com ele um
crachá com identificação de
uma agência bancária e dois
celulares. Para os policiais ele
informou que sua função era
fingir ser um funcionário do
banco e depois realizar saques
nos cartões da vítima.
Já o motorista, que estava
no interior do automóvel, disse
que sua função era dirigir o carro
e passar os cartões das vítimas
nas máquinas de débito e crédito. Ele também foi submetido
a revista pessoal e com ele
sofram localizados um celular e
R$72 reais.
Os policiais também realiza-

ram uma busca veicular onde foram apreendidas sete máquinas
de cartão, uma pinça usada para
retirar os cartões retidos nos
caixas eletrônicos, dois cartões
no nome de um dos golpistas
e uma mochila com R$3.900.
Eles foram levados para a
Central de Flagrantes, onde
também se fez presente o aposentado que disse ter recebido
uma ligação de uma mulher
informado que seu cartão foi
clonado e pelo fato de que já
tinha passado por uma situação
parecida antes ele decidiu acionar a PM assim que os golpistas
apareceram em sua residência.
A dupla foi presa e o caso
foi registrado como estelionato
e associação criminosa. (Colaborou – Bruna MARQUES)

TRAGÉDIA NA RODOVIA

Fumaça provoca engavetamento
e mãe e filho morrem no acidente

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Uma arquiteta de 33 anos
e seu filho de 10 anos morreram na noite da quarta-feira
(22) após o carro em que
eles eram passageiros ser
prensado por caminhões em
um engavetamento causado
pela fumaça de um incêndio
na Rodovia Washington Luís
às 23h próximo a Araraquara.
O marido de 33 anos da arquiteta, que conduzia o carro,
está hospitalizado.
De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o motorista de um caminhão reduziu a velocidade
após ter a visão atrapalhada
pela fumaça, em seguida um
caminhão que estava atrás
não teve tempo de reduzir e
colidiu com a traseira.
Na sequência o carro que
levava a família, moradora de

Rio Preto, bateu na traseira do
segundo caminhão e foi atingido por um terceiro caminhão.
A mãe e o filho morreram
ainda no local, e o pai foi
socorrido por uma unidade do
SAMU até o hospital Santa
Casa de Araraquara.
A Polícia Militar Rodoviária
foi acionada ao local e os motoristas dos três caminhões
foram submetidos aos testes
de etilômetro, todos como
resultado negativo.
O acidente foi registrado na
Delegacia Policial de Araraquara como homicídio culposo em
direção de veículo. (Colaborou
– Bruna MARQUES)

Portal MORADA

Dise prende três
traficantes

Motociclista morre após
onze dias internado
Arquivo DHOJE

Morreu na noite da última
quarta-feira (22) o motorista
de 37 anos que se envolveu em
um acidente de trânsito na madrugada do dia 11 de setembro
na Rodovia Washington Luís em
Rio Preto.
Na data do acidente a vítima foi levada para o Hospital
de Base com um traumatismo
craniano grave ficando internado até quarta-feira quando ele
não resistiu aos ferimentos e
faleceu às 20h.
Na data do acidente a vítima foi levada para o HB
tral de Flagrantes e registraram
um boletim de ocorrência com
natureza de lesão corporal
culposa em direção de veículo.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Da REDAÇÃO

A DISE de Votuporanga
apreendeu na noite desta quarta-feira (22) aproximadamente
30 quilos de maconha com
duas mulheres em um homem.
Os três eram alvos de investigações dos policiais da
Delegacia Especializada pelo
envolvimento com a venda de
drogas na cidade e região.
De acordo com os policiais,
mãe e filha, residentes do bairro do Café, eram responsáveis
pela guarda e vigilância da
droga. O outro envolvido, um
homem de 28 anos, residente
na Avenida Marinheirinho, é
apontado pela polícia como
sendo o proprietário da droga.
Ele já responde processo pelo
crime de tráfico de drogas por
ter sido preso no ano de 2019.
Já na quarta-feira os policiais monitoravam os passos
do investigado e por volta das

19h30 visualizaram quando
ele chegou na residência das
duas mulheres, e em seguida
colocou no seu veículo alguns
pacotes. Assim que saiu com
o carro, foi abordado pelos
policiais que realizaram buscas encontrando três sacos
contendo dezenas de tijolos
de maconha.
Imediatamente, os policiais
ingressaram na residência
abordando as mulheres e em
buscas pelo local acabaram
encontrando dentro de uma
caixa de papelão quatro tijolos
de maconha e uma balança de
precisão.
Os três envolvidos foram
encaminhados para a sede da
DISE e presos flagrante pelos
crimes de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
de drogas e, posteriormente,
encaminhados para Unidades
Prisionais da região ficando a
disposição da Justiça.

GCM

Agentes recebem certificados de curso de tiro
Divulgação

Da REDAÇÃO

Doze agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) receberam
na manhã desta quarta-feira
(22) no Paço Municipal, certificados de “GCM Destaque do
Mês” e “Equipe Destaque do
Mês”. Criado pela corporação, o
certificado é uma homenagem
aos guardas por relevantes
serviços prestados à população
rio-pretense.
Foram agraciadas três equipes – Silva, Conchal e Rafaela;
Cury, Caiel e Jéssica; Saab,

Paulo e Cervantes. Na modalidade “agente de destaque”, os
homenageados foram Teixeira,
David e o sub-inspetor Garcia.

Formatura - Durante o
evento, os oito primeiros guardas civis municipais que participaram do curso de tiro com
o Método Giraldi, que simula
situações compatíveis com a
realidade das ruas, receberam
o certificado de conclusão do
curso.
A formatura habilita os agentes ao uso de pistolas semi-au-

Na tarde da quarta-feira
(22) uma estudante de 19
anos procurou a Central de
Flagrantes para relatar que às
11h30 do dia anterior ela foi
vítima de um golpe no qual
teve um prejuízo de mais de
R$ 20 mil.
Para os policiais a vítima
informou que recebeu uma
ligação na terça-feira (21) de
uma mulher se identificando
como funcionária de um banco. A funcionária informou que
seria necessário realizar uma
atualização do token do aplicativo do banco para que a conta
da vítima não fosse bloqueada.
A jovem realizou todas as
orientações e por fim foi informada de que não poderia
entrar em sua conta por seis
horas, sendo que na manhã
desta quarta-feira ao entrar em
sua conta a estudante constatou que foram realizadas movimentações que totalizaram o
valor de R$21.890.
Ela entrou em contato com
a agência bancária que a
orientou a registrar queixa. A
ocorrência é de estelionato e
foi encaminhada ao 5º Distrito
Policial. (Colaborou – Bruna
MARQUES)

Da REDAÇÃO

VOTUPORANGA

moto da vítima. Porém depois
ele confessou que o autor do
acidente, na verdade, era seu
filho de 28 anos, que foi levado
do local por familiares.
Após as apurações os militares se dirigiram para a Cen-

Da REDAÇÃO

Baep apreende
maconha e arma

ACIDENTE

Entenda - Na data a
Polícia Militar Rodoviária foi
acionada e encontrou o motorista já sendo atendido por uma
Unidade de Resgate.
Em seguida conversaram
com o empresário de 62 anos
que inicialmente se identificou
com sendo o condutor da caminhonete que colidiu com a

Estudante cai
no golpe e perde
R$ 20 mil

EM 1 HORA

Carro da família ficou
totalmente destruído
após o engavetamento
provocado por causa da
fumaça de queimadas na
rodovia

Da REDAÇÃO

APLICATIVO

tomáticas, mas com ênfase no
tiro defensivo, que tem como
prioridade a preservação da vida.
Essa foi a primeira turma de
guardas a realizar o curso pelo
qual passarão todos os agentes
da GCM.
Na cerimônia, o novo presidente da Associação dos
Guardas, Márcio Martino, foi
apresentado ao prefeito e ao
comando da GCM.
Além do prefeito Edinho
Araújo, participaram da cerimônia o diretor da GCM Vitor Cornachioni; o secretário de Trânsito,

Transportes e Segurança Amaury
Hernandes; o coordenador operacional da corporação Alexandre
Montenegro; diretor da Escola

de Gestão Pública Ronaldo
Bitencourt Dutra e o professor
do Método Giraldi, Paulo César
de Mello.

Em uma hora policiais militares da equipe do BAEP
prenderam dois homens com
tijolos de maconha. Um dos
criminosos ainda escondia uma
arma de fogo.
Às 17h30 os militares abordaram um rapaz de 25 anos
que guardava em casa uma
arma de fogo adquirida após
ele ser vítima de tentativa de
homicídio com três tiros por
causa da “guerra no bairro”.
Ele também informou que a
residência é de sua mãe e que
mora com sua companheira em
um apartamento no bairro Jardim Jessica. Em seguida indicou
aos policiais o esconderijo onde
foi apreendido um revolver calibre 32 municiado com quatro
cartuchos.
Na residência do rapaz os
policiais ainda apreenderam
dentro de uma mochila quatro
tijolos de maconha e uma balança. Ele foi preso e encaminhado para a carceragem local.
Já às 18h30 equipe do
BAEP foi abordada por um popular informando que na Rua
Elvis Alexandre Novaes Medeiros, também no Don Lafaiete
Libano, teria um cabeleireiro
de 19 anos vendendo drogas.
No endereço os policiais
abordaram o suspeito que confessou que mantinha as drogas
em um quarto externo da casa.
No cômodo os policiais apreenderam dois tijolos de maconha
e mais dois pedaços do mesmo
entorpecente.
O cabeleireiro foi preso e encaminhado para a carceragem
local, e seu caso encaminhado
para o 4º Distrito Policial. (Colaborou – Bruna MARQUES)

FALECIMENTOS
LAURO KIKUTI, natural de Guaiçara/SP, faleceu aos 80 anos de idade.
Era casado com Maria das Graças
Faria Kikuti e deixou seus ﬁlhos Marcelo Vinicius, Melissa e Cristina. Foi
sepultado no dia 23/09/2021 às 12:00,
saindo seu féretro do velório Municipal
de Poloni para o cemitério Municipal
de Poloni.
DIVINA MARIA BERNARDES,
natural de Tanabi/SP, faleceu aos 91
anos de idade. Era viúva e deixou seus
ﬁlhos José Carlos e Dulce Maria. Foi
sepultada no dia 23/09/2021 às 12:00,
saindo seu féretro do velório Municipal
de Palestina para o cemitério Municipal
de Palestina.
LUCINDA MACENA CANDIDO,
natural de Monte Aprazível/SP, faleceu
aos 77 anos de idade. Era casada com
João Candido e deixou seus filhos
Ivone, Elias, Carlos, Vilma, Ines, José
(falecido), Hilda (falecida) e Leandro.
Foi sepultada no dia 23/09/2021,
saindo seu féretro do velório Jardim
da Paz para o cemitério Municipal de
Bady Bassitt.

São José do Rio Preto, sexta-feira
24 de setembro de 2021

COTIDIANO

Jornal

CONTRA COVID

MAIS FÉRTIL
HB recruta
voluntários
para estudo com
antiviral preventivo
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MAIS FÉRTIL
saude@dhoje.com.br

TIREÓIDE X
INFERTILIDADE
Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Dra. Suzana Lobo,
responsável pela
Unidade de
Terapia Intensiva
(UTI) do HB

Divulgação

O Centro Integrado de
Pesquisa (CIP) do Hospital
de Base deu início nesta
quinta-feira (23) a um estudo de medicamento em
fase 3 contra a Covid-19.
Diferentemente das pesquisas anteriores, a medicação
molnupiravir será ministrada
aos voluntários que tenham
contato domiciliar com uma
pessoa diagnosticada com o
vírus e não o paciente em si.
“Nós vamos dar início a
um estudo de um antiviral
que vai ser testada a sua eficácia na prevenção da doença de contatos domiciliares
de pessoas com Covid-19.
As pessoas que convivem no
mesmo domicílio que uma
pessoa que teve Covid-19
tem risco aumentado de
desenvolver a doença. O
objetivo dessa medicação é
prevenir nessas pessoas a
evolução da Covid-19”, explicou Suzana Lobo, responsável pela Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do HB e uma
das responsáveis pelo estudo
De acordo com a médica,
a probabilidade de uma pessoa com Covid-19 infectar
outra na mesma residência

durante o isolamento é de
20%, e pode ser maior com
a chegada da variante Delta.
Durante os estudos, os voluntários receberão a medicação
molnupiravir ou placebo e serão acompanhados em casa
e também no hospital pela
equipe de pesquisadores do
Centro de Pesquisa.
“Vamos analisar a hipótese
de que os contatos domiciliares que recebem a profilaxia

pós-exposição terão menor
chance de desenvolver a
doença. Isto ajudará muitas
pessoas no mundo, uma vez
que este medicamento será
um aliado a vacina no combate ao coronavírus”, afirmou
Suzana.
Poderão fazer parte do
estudo voluntários com mais
de 18 anos, que ainda não
contraíram a Covid-19, não
foram imunizadas com vacina

e convivem na mesma casa
com a pessoa que está em
isolamento por causa da doença. Serão recrutados 1.332
pessoas em todo o mundo
para participar do estudo, que
tem previsão de término para
maio de 2022.
Pessoas com interesse em
participar do estudo devem
entrar em contato com o CIP
nos telefones (17) 997517708 e (17) 99602-8728.

MIRASSOL

Prefeitura convoca servidores para
tomar dose de reforço da vacina
Divulgação

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Mirassol, por
meio do Departamento Municipal
de Saúde (DMS), está convocando os profissionais de saúde,
com mais de 18 anos e que receberam as duas doses da vacina
contra a Covid-19 no município
há pelo menos seis meses, para
receberem a dose adicional a
partir desta sexta-feira (24).
O atendimento será realizado
em dois pontos do município:
Centro de Saúde 2, também

COVID

conhecido como Postão, das 8h
às 19h, e na Unidade Básica de
Saúde (UBS) do bairro Cohab II,
das 8h às 16h.
“Para receber a dose é importante e obrigatório comprovar
que ainda está atuando como
profissional de saúde em Mirassol”, explicou o diretor do
DMS, Frank Hulder de Oliveira.
“Também é muito importante a
apresentação do cartão de vacina,
documento com foto e CPF, além
do comprovante de residência”,
acrescentou.

Relatório confirma mais 51 casos positivos;
pela 5º vez no mês não há registro de mortes

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto confirmou 51 casos
de Covid-19 no município
nesta quinta-feira (23), sendo
45 diagnosticados por exame
PCR, 5 por TR antígeno e 1
por TR sorológico. No total
são 96.983 casos registrados,
com uma média móvel de
40 casos leves e dois casos
graves por dia.

Pela quinta vez nos últimos
30 dias, o município não registrou óbitos por Covid19. Além
desta quinta-feira, os boletins
não contabilizaram nenhuma
fatalidade nos dias 31/08,
13/09, 15/09 e 19/09. Com
isso, o número de óbitos permanece em 2.779, com uma
taxa de letalidade de 2,8%.
Considerando apenas os dados
de 2021 são 62.220 casos e
1.857 óbitos.

Nas últimas 24 horas,
133 pessoas foram consideradas curadas da doença,
totalizando 93.616 recuperados, o equivalente a 96,5%
dos casos. A cidade soma
321.625 notificações de pacientes com sintomas gripais
e 289.263 testes realizados.
O coeficiente de incidência é
de 20.857 casos a cada 100
mil habitantes.
Atualmente Rio Preto re-

CETESB
Vinicius LIMA

gistra 229 pacientes internados com síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), com 107
na UTI e 122 na enfermaria,
sendo 120 residentes de
Rio Preto e 109 de outros
municípios da região. Dentre
os casos já confirmados com
Covid-19 são 115 internações, com 61 na UTI e 54 na
enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI na região
é de 26,8%.

A tireoide é uma glândula que está localizada na base do
pescoço. Sua função é a produzir hormônios relacionados ao
metabolismo e também ao ciclo reprodutivo. Quando ocorre um
desequilíbrio na atividade da tireoide, ela passa a produzir os
seus hormônios em excesso (hipertireoidismo), ou a não produzir
quantidade suficiente de hormônios (hipotireoidismo).
Nas duas situações, a saúde reprodutiva pode ser prejudicada, já que para ocorrer a gravidez, os hormônios devem atuar em
equilíbrio, favorecendo a ovulação e a permanência do embrião
no útero, evitando o aborto.
Os hormônios tireoidianos exercem efeitos importantes na
função dos ovários, pois eles interagem com os hormônios da
hipófise que estimulam a ovulação. Alguns estudos experimentais já demostraram que o hormônio T4, produzido pela tireoide,
também favorece o desenvolvimento do óvulo fecundado.
No hipertireoidismo, a tireoide hiperativa aumenta o metabolismo, fazendo com que todos os processos no corpo ocorram de
forma muito rápida. A interferência na fertilidade ocorre porque
os ciclos menstruais tornam-se irregulares, podendo estimular
a ovulação fora da fase lútea, impedir a ovulação e até mesmo
causar infertilidade.
Apesar da dificuldade para ocorrer fecundação, algumas
mulheres com hipertireoidismo conseguem engravidar. Mas é
necessário o acompanhamento constante do médico, pois o
grave desequilíbrio no metabolismo pode causar alterações no
feto ou até mesmo provocar o óbito fetal.
As mulheres com hipotireoidismo podem ter dificuldade de
engravidar, pois na falta do hormônio T4, a ovulação, que é a
liberação de um óvulo maduro, pode não ocorrer ou até mesmo
acontecer de forma irregular, em um período do ciclo menstrual
que não seja favorável à fecundação.
O hipotireoidismo subclínico, condição em que o resultado
do exame de TSH está acima do valor de referência, mas a
concentração de T4 livre é normal, também pode influenciar
a fertilidade, interferindo na fase lútea, a segunda metade do
ciclo menstrual.
A fase lútea vai da ovulação até a próxima menstruação e
dura de 12 a 16 dias. Mas se esse período durar menos de 10
dias, mesmo acontecendo a fecundação, o endométrio não se
desenvolve o suficiente para manter o embrião no útero.
Se você já fez esses exames, deve ter olhado aos níveis de
referência. Mas cuidado: os valores de TSH considerados como
“normais” pelos laboratórios não significam que a paciente não
tenha hipotireoidismo. Assim, um TSH de 3,9 mUI/mL é considerado “normal” pelos parâmetros do teste, mas já classificamos
como alterado e devemos muitas vezes tratar com hormônio da
tireoide, especialmente no início da gravidez, quando o ideal é
manter TSH < 2,5 mUI/mL.
Há muitas razões para a infertilidade, e nem todas estão
associadas a problemas na tireoide. Mas se você já sabe que
possui alguma disfunção na tireoide e está tentando engravidar,
é importante procurar um médico para acompanhar o seu caso
e ajustar as doses da sua medicação.
Para as mulheres que não sabem se possuem problemas na
tireoide, mas estão com dificuldade para engravidar, já tiveram
dois ou mais abortos ou possuem o ciclo menstrual irregular,
aconselhamos fazer uma boa investigação e exames adequados,
para uma verificação completa da atividade tireoidiana, incluindo
os auto-anticorpos.
É importante lembrar que, na maioria das vezes, os problemas
na tireoide podem ser tratados, possibilitando uma gestação
tranquila.
Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico ginecologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

Qualidade do ar melhora e índice
sobe para moderado
Vinicius LIMA

Depois da qualidade do ar
atingir o nível “ruim” na quarta-feira (22), a incidência de
MP10/µg/m³ diminuiu em
Rio Preto nesta quinta-feira
(23) e o município voltou a
ter o nível “moderado”.
A Cetesb (Companhia
Ambiental do Estado de São
Paulo) classifica a qualidade
do ar em cinco níveis com
base na quantidade de material particulado constatado:
bom (0 a 40), moderado
(41 a 80), ruim (81 a 120),

muito ruim (121 a 200) e
péssimo (mais de 200).
O ápice da poluição foi
registrado às 23h quando a
quantidade de MP10 chegou
a 119, quase colocando a
cidade no nível muito ruim.
Foi por volta desse horário
que ocorreu um acidente
na Rodovia Washington Luís
causado pela fumaça que
culminou na morte de uma
mãe e seu filho. Na manhã
desta quinta-feira, a partir
das 10h, a quantidade de
material particulado diminuiu
e Rio Preto voltou a ficar no

nível moderado.
Segundo a gerente da
divisão de qualidade do ar
da Cetesb, Maria Lúcia Guardani, as queimadas foram as
responsáveis pela piora na
condição do ar na quarta-feira, que deixou Catanduva
e Araçatuba também com
índices ruins.
“A gente observou um
vendaval forte a 1h da manhã
e alguns focos de queimadas
na região. Isso fez com que o
material particulado se deslocasse, provocando essa piora
na qualidade do ar”, explicou.
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SUB-20

TANABI E AMÉRICA EMPATAM

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A

mérica e Tanabi realizaram o
clássico regional
nesta quinta-feira
(23) pela antepenúltima rodada do Campeonato Paulista
Sub-20. As equipes ficaram
no empate por dois a dois no
Teixeirão.
Com isso, o Tanabi mantém a invencibilidade na competição, mas perde a liderança do grupo para o Mirassol.
Já o Rubro não tem mais
chances de chegar ao terceiro
lugar, mas pode brigar para ser
um dos melhores quartos colocados para passar de fase.
O Índio da Noroeste saiu
na frente do placar com um
gol logos aos quatro minutos.
Depois da cobrança de escanteio, a bola rebateu na área

e sobrou para Gustavo Gama
finalizar colocado para marcar.
Depois disso, o América passou a pressionar os visitantes,
com o goleiro Kauan fazendo
boas defesas para frear o ataque rio-pretense.
No entanto, aos 28 minutos Serginho recebeu um
lançamento e ficou na cara do
gol para empatar a partida. Aos
47 minutos, André Cutrim cobrou falta para a área e a bola
sobrou para Serginho mandar
para o fundo da rede, virando
o jogo para o América.
Na volta do intervalo, o
Tanabi criou boa chance com
Daniel saindo na cara do gol,
mas parando na boa defesa
de Cristiano. O árbitro, no entanto, marcou pênalti pois o
atacante foi empurrado antes
de finalizar. Quem cobrou foi o
boliviano Alejandro, que bateu

Renan CONTRERA

rasteiro no canto direito, mas
Cristiano espalmou para escanteio.
A pressão do Tanabi seguiu
durante toda a segunda etapa,
com o goleiro Cristiano virando
o nome da partida com pelo
menos quatro defesas cara
a cara com os atacantes do
Índio da Noroeste. O América,
que não conseguiu passar do
meio-campo na segunda etapa, acabou sendo castigado
aos 43 minutos com Vitinho
cobrando falta para a área e
Lucas Santana marcando de
cabeça. No último lance do
jogo, o Tanabi quase virou o
jogo com uma cabeçada, mas
a bola bateu no travessão.
As duas equipes voltam a
jogar na quinta-feira (30), com
o América recebendo o Mirassol e o Tanabi enfrentando o
Monte Azul em casa.

LIBERTADORES

Bruno Henrique marca dois e
Flamenago abre vantagem

Agência BRASIL

Divulgação

O

Flamengo deu um passo importante à final
da Libertadores. Nesta
quarta-feira (22), o Rubro-Negro
recebeu o Barcelona de Guayaquil (Equador) no Maracanã, no
Rio de Janeiro, por 2 a 0, no
jogo de ida do confronto pelas
semifinais da competição.
O resultado dá ao time carioca a vantagem de avançar
de fase mesmo se perder por
um gol de diferença na partida
de volta, na próxima quarta-feira
(29), no Monumental de Barcelona, em Guayaquil (Equador).
Se balançar as redes fora de
casa, o clube brasileiro pode
se classificar até se for derrotado por dois gols de saldo. O
vencedor do confronto pega
quem passar entre Palmeiras e
Atlético-MG, que empataram por
1 a 1 no duelo de ida, no Allianz
Parque, em São Paulo.
A partida marcou a estreia de
David Luiz pelo Flamengo. O zagueiro de 34 anos, recém-contratado pelo clube, não entrava
em campo há 143 dias. A última
partida dele havia sido em 2 de
maio, quando ainda defendia
o Arsenal, na vitória por 2 a 0
sobre o Newcastle United, pelo
Campeonato Inglês.
Apesar do torcedor rubro-negro ter podido acompanhar, in
loco, a vitória por 2 a 0 sobre o
Grêmio, há uma semana, pelas
quartas de final da Copa do
Brasil, o duelo desta quarta-feira
marcou, para valer, o reencontro
dos flamenguistas com o time
no Maracanã. Se na última

quarta-feira (15), em meio às
incertezas sobre a liberação ou
não de público, somente 6.446
espectadores compareceram ao
estádio, desta vez foram 23.083
torcedores presentes nas arquibancadas (22.193 pagantes). A
renda foi de R$ 4,063 milhões.
O público, no entanto, sofreu
nos primeiros instantes de bola
rolando. Não fosse Diego Alves,
os equatorianos teriam inaugurado o placar aos seis minutos.
Primeiro, o goleiro defendeu
uma tentativa do atacante
Gonzalo Mastriani, dentro da
área. O meia Adonis Preciado
aproveitou a sobra, mas parou
novamente no camisa 1, que
brilhou novamente aos dez minutos, salvando uma finalização
cruzada do lateral Byron Castillo,
pela direita.
Os sustos acordaram o Flamengo, que ficou no quase

aos 15 minutos, em chute da
entrada da área do meia Everton Ribeiro, que o goleiro Javier
Burrai defendeu, mesmo após a
bola desviar na marcação. Cinco
minutos depois o Rubro-Negro balançou as redes. Gabriel
cruzou pela direita e o também
atacante Bruno Henrique, de
cabeça, abriu o placar. A parceria quase funcionou de novo
aos 33, desta vez com Gabriel
aparecendo pela esquerda e
Bruno Henrique cabeceando no
travessão.
Três minutos depois, o poste
superior salvou novamente o
Barcelona, em arremate do meia
Andreas Pereira, da intermediária. No lance seguinte, o Flamengo chegou ao segundo gol,
outra vez com Bruno Henrique.
Em jogada que também envolveu Everton Ribeiro e Gabriel, o
camisa 27 recebeu cruzamento

pela direita do atacante Vitinho
e concluiu para as redes. Nos
acréscimos, para melhorar a
situação do Rubro-Negro, o meia
Nixon Molina levou o segundo
amarelo após falta em Bruno
Henrique e foi expulso.
Mesmo com um a menos,
os equatorianos tentaram surpreender no início do segundo
tempo. No primeiro minuto,
após cobrança de escanteio, o
volante Michael Carcelén teve a
chance na área, mas Diego Alves
fez outra grande intervenção. Na
sequência, o lateral Mauricio
Isla cruzou pela direita, Vitinho
cabeceou e obrigou Burrai a
salvar com os pés, no reflexo.
O Flamengo diminuiu o ritmo
ao longo da etapa complementar, mas manteve o jogo sob
controle. Nos minutos finais,
Léo Pereira, que substituiu David Luiz, recebeu o cartão vermelho direto ao atingir o queixo
do também zagueiro Fernando
León. A expulsão deixou as duas
equipes com dez em campo e
animou o Barcelona, que tentou
pressionar nos acréscimos, sem
êxito.
Antes de reencontrar o Barcelona, o Flamengo tem compromisso pelo Campeonato
Brasileiro. No próximo domingo
(26), às 11h (horário de Brasília), o Rubro-Negro encara o
América-MG no Independência,
em Belo Horizonte, pela 22ª
rodada da competição. Atual
bicampeão, o time carioca está
na terceira posição do torneio
nacional, mas com três jogos
a menos que a maioria das
equipes.

SUL-AMERICANA

Red Bull Bragantino está próximo
de fazer história na competição

Agência BRASIL

O

Red Bull Bragantino
está perto de uma
histórica e inédita
final internacional. Nesta
quarta-feira (22), o Massa
Bruta derrotou o Libertad (Paraguai) por 2 a 0 no estádio
Nabi Abi Chedid, em Bragança
Paulista, no jogo de ida do
confronto pela semifinal da
Copa Sul-Americana.
O duelo de volta será na
próxima quarta-feira (29), às
19h15 (horário de Brasília),
no estádio Defensores del
Chaco, em Assunção (Paraguai). Os brasileiros se classificam mesmo se perderem
por um gol de diferença. Se
o time paulista balançar as
redes fora de casa, avança

se for derrotado por até dois
gols de saldo.
Quem seguir adiante, pega
na final o vencedor do confronto entre Athletico-PR e
Peñarol (Uruguai). O primeiro
jogo será nesta quinta-feira
(23), às 21h30, no estádio
Campeón del Siglo, na capital
uruguaia Montevidéu. A partida de volta está marcada para
quinta-feira que vem (30), no
mesmo horário, na Arena da
Baixada, em Curitiba.
Foi a primeira vez que Nabizão recebeu público desde
o início da pandemia do novo
coronavírus (covid-19). Foram disponibilizados 2,5 mil
ingressos a sócios-torcedores
do Bragantino, que tiveram de
levar comprovante de vacinação ou resultado negativo do

teste PCR. O estádio recebeu
1.203 espectadores nesta
quarta-feira.
O Libertad até causou o
primeiro susto aos 13 minutos, em cabeçada do zagueiro
Diego Viera que passou rente
à meta do goleiro Cleiton. Mas
quem balançou as redes foi o
Bragantino. Aos 29 minutos,
Artur fez bela jogada individual
pela esquerda e cruzou na
segunda trave para o também
atacante Ytalo cabecear para
o gol. Mesmo sem criar mais
lances de perigo, o clube
paulista teve o controle das
ações e manteve a vantagem
até o intervalo.
Aos três minutos do segundo tempo, Artur finalizou
na área e acertou o braço
do lateral Leonel Vangioni. A

arbitragem deu pênalti, que o
próprio atacante converteu.
A equipe paraguaia subiu as
linhas para diminuir o prejuízo, mas cedeu espaços para
o Bragantino contra-atacar.
Nos acréscimos, o lateral Luan
Cândido aproveitou rebote do
goleiro Martín Silva e mandou
para as redes. Seria o terceiro
dos paulistas, mas o lance foi
anulado, com auxílio da arbitragem de vídeo (VAR), pela
bola ter desviado no árbitro no
meio do lance.
O Bragantino volta a campo
neste domingo (26), às 16h,
pelo Campeonato Brasileiro.
O Massa Bruta encara o Fluminense no Maracanã, no Rio
de Janeiro, pela 22ª rodada do
torneio nacional, onde ocupa
o quinto lugar.
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EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355,
Centro. - Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-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:
DJALMA PINEDA JÚNIOR e JÉSSICA CAROLINA MADUREIRA SCHENA. Ele, de nacionalidade brasileira, barbeiro, divorciado, nascido em Urupês, SP, no dia 02 de julho de 1993, ﬁlho
de DJALMA PINEDA e de ROSELENE DO CARMO BONFADINI PINEDA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira,
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de fevereiro
de 1994, ﬁlha de ELSO SCHENA e de MARCIA GERTRUDES
MADUREIRA.
OSCAR ERNESTO CARRION HURTADO e YANARA FERNANDA LOPES DE FREITAS. Ele, de nacionalidade colombiana, vendedor, solteiro, nascido em Colômbia, EX, no dia 21
de abril de 1975, ﬁlho de OSCAR ERNESTO CARRION e de
MARIA FLOR HURTADO BONILLA. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, solteira, nascida em Mirassol, SP, no dia 12 de
maio de 1989, ﬁlha de JOSÉ ELIAS DE FREITAS e de VALDELI
LOPES DE FREITAS.
GUILHERME AUGUSTO LOUZADA FERREIRA DE MORAIS
e DANYTIELE CRISTINA FERNANDES DE PAULA. Ele, de
nacionalidade brasileira, estudante, solteiro, nascido em São
José do Rio Preto, SP, no dia 17 de outubro de 1990, ﬁlho de
CARLOS ROBERTO FERREIRA DE MORAIS e de ELIANI APARECIDA SOUZA LOUZADA DE MORAIS. Ela, de nacionalidade
brasileira, professora, solteira, nascida em Votuporanga, SP, no
dia 27 de março de 1989, ﬁlha de DONIZETI APARECIDO DE
PAULA e de APARECIDA CAMARGO FERNANDES DE PAULA.
JOSÉ GILBERTO DA SILVA JUNIOR e LYGIA CAROLINA NUNES DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, eletricista,
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de
abril de 1995, ﬁlho de JOSÉ GILBERTO DA SILVA e de VANDA ROSA ELIAS DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira,
atendente de farmácia, solteira, nascida em Neves Paulista, SP,
no dia 28 de fevereiro de 2000, ﬁlha de LUIZ CARLOS NUNES
DOS SANTOS e de EVA MARIA ALVES DE OLIVEIRA.
JOÃO ROBERTO RODRIGUES RAMALHO e JOSUELA
FERREIRA LEPPOS. Ele, de nacionalidade brasileira, músico,
solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia 20 de
julho de 1976, ﬁlho de JOÃO BATISTA RAMALHO FILHO e de
MARGÉ RODRIGUES RAMALHO. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, viúva, nascida em Garanhuns, PE, no dia 04 de
junho de 1984, ﬁlha de JOSUÉ FERREIRA DOS SANTOS e de
ROSANGELA MARIA SANTOS FERREIRA.
LUCAS HOMAR SHITYNOE e LILIAN PERPÉTUA DOS REIS
FERNANDES. Ele, de nacionalidade brasileira, rebobinador,
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de
novembro de 1989, ﬁlho de CLAUDIO SHITYNOE e de ELISABETE HOMAR SHITYNOE. Ela, de nacionalidade brasileira,
auxiliar de qualidade, solteira, nascida em São José do Rio
Preto, SP, no dia 22 de julho de 1992, ﬁlha de JOSÉ APARECIDO FERNANDES e de APARECIDA ONORATO DOS REIS
FERNANDES.
JOSÉ RENATO AZEVEDO ARAUJO e CLAUDIA CAROLINE DELEFRATE PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira,
médico, solteiro, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia 04 de
maio de 1992, ﬁlho de JOSÉ RENATO ARAUJO e de LUCIANE
JORGE AZEVEDO ARAUJO. Ela, de nacionalidade brasileira,
servidora pública municipal, solteira, nascida em Ribeirão Preto,
SP, no dia 02 de novembro de 1992, ﬁlha de BITENCOURT
CLAUDIO PEREIRA e de CENILIA DELEFRATE.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado 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, 22 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355,
Centro. - Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-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:
ALÍPIO GAMA MESQUITA e TAMIRES PERPÉTUA MORAIS.
Ele, de nacionalidade brasileira, metalurgico, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de abril de 1990,
ﬁlho de ALÍPIO PEREIRA MESQUITA e de SUELI APARECIDA
GAMA MESQUITA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar,
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de
novembro de 1987, ﬁlha de EDUARDO APARECIDO PIRES
MORAIS e de MARIA IZABEL MARQUES DE OLIVEIRA MORAIS.
IGOR SOUBHIA LIEDTKE e ISABELLI AZEVEDO ISMAEL.
Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em
São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de dezembro de 1979,
ﬁlho de HUMBERTO LIEDTKE JUNIOR e de MARINA SOUBHIA
LIEDTKE. Ela, de nacionalidade brasileira, dentista, solteira,
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de janeiro
de 1992, ﬁlha de CLAUDIO JOSÉ ISMAEL e de ROSANGELA
CORREA AZEVEDO ISMAEL.
DANILO BONFIM AUGUSTO e ANA LAURA SANT'ANNA
CAMACHO DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira,
fotógrafo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no
dia 16 de outubro de 1991, ﬁlho de JOÃO IZIDIO AUGUSTO
e de ANA SARA BONFIM AUGUSTO. Ela, de nacionalidade
brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nascida em Penápolis,
SP, no dia 18 de abril de 1994, ﬁlha de LEONEL CAMACHO DE
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OLIVEIRA e de MÍRIAM TERESA SANT'ANNA CAMACHO DE
OLIVEIRA.
LORRAM MICHEL DE AZEVEDO FLÔR e BRUNA CAROLINA
DE LIMA RODRIGUES. Ele, de nacionalidade brasileira, autonomo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia
02 de agosto de 1989, ﬁlho de LUIS PAULO FLÔR e de MARLY
PEDRA DE AZEVEDO FLÔR. Ela, de nacionalidade brasileira,
auxiliar ﬁnanceiro, solteira, nascida em São José do Rio Preto,
SP, no dia 18 de dezembro de 1989, ﬁlha de SEBASTIÃO APARECIDO RODRIGUES e de TEREZA DE LIMA RODRIGUES.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado 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, 23 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oﬁcial 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.
JUSTIANE NAZARÉ DOS SANTOS e VIVIANE DUARTE ZONTA, sendo JUSTIANE ﬁlha de JUSTINIANO DOS
SANTOS e de MARINALVA NAZARÉ DOS SANTOS e sendo
VIVIANE ﬁlha de ANTONIO ZONTA FILHO e de IVONE FRANCISCA ZONTA;
2.
THIAGO ALVES EDUARDO e FRANCIELE CRISTINA CIRELLI, sendo ELE ﬁlho de VALDECIR EDUARDO e de
RAQUEL ALVES e ELA ﬁlha de MARCO AURÉLIO CIRELLI e
de SANDRA CRISTINA RANCHETA CIRELLI;
3.
PEDRO ROGERIO DA CRUZ e ARIELEN KETHWOLY
BONI FERREIRA, sendo ELE ﬁlho de MARIO ANTONIO DA
CRUZ e de NATALINA MARQUES DA CRUZ e ELA ﬁlha de
CARLOS ALBERTO FERREIRA e de APARECIDA DOLORES
BONI;
4.
RODRIGO SAUFF GUAZZELI DA SILVA e CLEUSA
MARIA FERNANDES DA SILVA, sendo ELE ﬁlho de CARLOS
ALBERTO DA SILVA e de CLAUDIA MARCIA SAUFF GUAZZELLI DA SILVA e ELA ﬁlha de BENTO SILVA e de LUIZA
JOAQUINA MENDES SILVA; brasileiros, residentes neste 3º
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 23/09/2021.
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PROGRAMAÇÃO
O Rio Preto Automóvel Clube,
que começa a ter sua área
social mais cintilante e invadida
aos poucos pelos sócios com
o relaxamento do isolamento
social, tem programação musical
para o finde: Márcio e Marcelo se
apresentam amanhã a partir de
meio-dia e o tecladista Anisinho,
na boate de casais, a partir de
20h30 ao lado de Mazinho. No
almoço de domingo é a vez do
pianista Mauricio.

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

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog
GLORIOSUS EFFECTUS I

LEILÃO DE TÍTULOS

O evento promovido anteontem e ontem, em parceria entre a
bebida Lillet, a L’Occitane e o Riopreto Shopping Center foi um
privilégio da griffe perfumista da Provença em realizar aqui, o
primeiro evento de uma série com a qual pretende contemplar
os lugares exclusivos do Brasil.Com uma formatação glamourosa
e extremamente elegante, assinada pela dupla de profissionais
Roberto Magalhães e Juliano Reis que ambientou com charme o
espaço do evento, a noite exclusiva para pouquíssimos e bons,
teve requintes da lavra e experiência da diretora comercial do
nosso centro de compras, Ana Cristina Jalles Guimarães, alguém
que há mais de 30 anos, rege com uma batuta essencial aos
exuberantes resultados colhidos até hoje.

A avidez das pessoas em
frequentar os clubes para
suas atividades esportivas e
sociais é enorme. Percebendo
isso, o Clube Monte Líbano,
pelo número de pessoas que
procuram títulos da entidade,
realizará segunda-feira, dia 27,
um leilão de títulos.

BENEFIT

A médica e conferencista internacional Dra. Nathália
Kassis, esposa do empresário Marcelo Fernandes,
inaugurou anteontem em Catanduva, com um festão de
arrasar quarteirão, uma das mais suntuosas e modernas
clínicas de cirurgia plástica do interior de São Paulo.

GLORIOSUS EFFECTUS II
Durante quase 15 anos, assinei os projetos da decoração de Natal
do Riopreto Shopping Center e ficava satisfeito ao perceber que
não passava nenhuma agulha sem o crivo e aprovação de Ana
Cristina, seu assentimento, graças à sua extrema dedicação ao
trabalho. Ana Cristina tem uma equipe valiosa a quem poderia
deixar a responsabilidade de parte dos trabalhos afetos a ela,
como por exemplo, Carol Carvalho, da Portátil Assessoria Criativa.
Mas sempre fez questão de acompanhar pari passu cada detalhe.
Daí esse sucesso que aliás, não chega por acaso, oferecendo
resultados gloriosos, do latim gloriosus effectus.

Médica fisiatra, diretora
do Instituto
Lucy Montoro
de Rio Preto
e professora
da Famerp,
Dra. Regina
Fornari Chueire ganha
idade nova
amanhã.

A elegante Elza
Vetorasso Mendes será festejada segunda-feira pelo seu
aniversário

SECRETÁRIAS

Aymar Matarazzo Ribeiro ganha segunda-feira, os cumprimentos de seus amigos pelo seu aniversário

Comemora-se na quinta-feira o Dia da Secretária, data que
reconhece o trabalho de assistentes administrativos, assistentes
executivos, assistentes pessoais, recepcionistas, representantes de
atendimento ao cliente e outros profissionais de apoio administrativo
Normalmente, os profissionais são contemplados com almoços,
jantares e cocktails, além de cartões, flores e chocolates. Este
ano, a maioria das empresas evitou essas abordagens festivas por
causa da pandemia.

TORNEIO DE GOLFE

CASAMENTO

COSTELADA

Aberto ontem com um cocktail,
o Aberto Quinta do Golfe, o
maior torneio de golfe de Rio
Preto, terá hoje e amanhã, um
dia inteiro de competições,
iniciando-se às 6 horas com o
café da manhã no Ammici, após
o qual os 120 participantes de
Rio Preto e de várias partes
do pais, saem a campo para
a disputa do prestigiado
troféu. Após uma maratona de
congraçamento entre almoços e
happy hours, o torneio encerrase amanhã às 17 horas com
a cerimônia de entrega dos
prêmios aos vencedores. Por
conta disso, o Ammici está
aberto única e exclusivamente
aos competidores do evento.

Chico Buarque, 77 anos, casouse sábado em Itaipava,com
C a r o l i n e P r o n e r, 4 7 a n o s ,
advogada e professora de direitos
humanos da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

A Acessiva já está trabalhando na divulgação da Costelada Marina
Grandes Lagos que será realizada dia 16 de outubro em Babosa,
evento que será animado pela banda do Bozó, com cotela de chão
assinada pelos gaúchos do CTG de Rio Preto.

REFORMA I
A Diretoria Jesus Martin
Neto em harmonia com os
proprietários do Restaurante
Don León, está dando uma
geral nas instalações da cozinha
e do salão do Panorâmico, do
Automóvel Clube, para deixar
tudo tinindo e trincando para
novembro, quando o restaurante
será reaberto. Pintura, cortinas,
móveis, tudo está passando
pelo crivo dos decoradores com
expectativa, inclusive, da noite
do réveillon.

REFORMA II
O salão de festa, conforme
anunciado aqui, também não
escapou do olho apurado da
Diretoria do Automóvel Clube,
que promoveu uma grande
reforma nos banheiros com
a adequação exigida pelos
bombeiros para deficientes,
além do ar condicionado,
iluminação e pintura. Assim
que estiver pronto, será um local
perfeito para a realização de
casamentos e grandes festas.

HOMENAGENS
Márcio Luiz Mendonça,Márcio
Anisio Haddad e Ulissinho
Cury estão envolvidos numa
homenagem que vão prestar
para seis jogadores da época em
que o Rio Preto E.C. era dirigido
pelos saudosos Anisio Haddad
e Ulisses Jamil Cury. Será dias
23 e 24 de outubro, na bonita
chácara de Suélio Ribeiro em
Cedral.

ANIVERSÁRIOS
ESSES, OS ANIVERSARIANTES DA SEMANA: 24, sextafeira: Luiz Gonzaga Ferreira, José Carlos de Lima Bueno, Linda
McCartney, Fausto Nasser. 25, sábado: Dia Nacional do Trânsito,
Luiz Celso (Toco) Prado Carvalho, Regina Helena Chueire, Patrícia
Eugênio Dias, Antônio Roberto Bozzola, Catherine Zeta-Jones
e seu marido, Michael Douglas, Glória Perez, Pedro Almodóvar,
Cassio Luis Giorgi. 26, domingo: Dia Interamericano da Relações
Públicas, Ângelo Luiz Maset e Mariângela Del Campo Maset,Divaldo
Antônio Tonelli Gusson, Gal Costa, Helcius Pitanguy, Luiz Fernando
Veríssimo, Márcio Constantino Mimessi. 27, segunda-feira: Dia
de São Cosme e Damião, Dia do Ancião, Dia Mundial do Turismo,
Elza Vetorasso Mendes, Aimar Matarazzo Ribeiro, Renato Oger,
Júnior Conte, Luisa Bueno Lopes, Denis Carvalho, Gelson Hallal,
Marcela Pinotti Massucatto, Octávio Elias Mussi, Renato Silveira.
28, terça-feira: Dia da Lei do Ventre Livre, Antônio Cabrera Mano
Filho,Brigitte Bardot, as gêmeas Maria Lúcia Villanova Almeida
Cherubini e Vera Lúcia Villanova Almeida de Paula,Roberta Miranda,
Amaury Júnior, Roberto José Mussi,Taís Navarro da Cruz,Tereza
Collor, nasceu Marcello Mastroianni,José Gabriel Pavão Battaglini,
Lucia Buchalla Bagarelli. 29, quarta-feira: Dia do Professor
de Educação Física, Alexandre Bozzola, Cid Moreira, Jaqueline
Romani, Nelsinho Sestini dos Santos, José Antônio de Freitas
Munia,Tárek Sarout, Nivia Valle Kouyoumdjian. 30, quinta-feira:
Dia da Secretária, Dia Nacional do Jornaleiro, Dia Mundial do
Tradutor, Taisa Lemos,Orestes Tonelli, Carlos Henrique Anselmo
Abrahão, Daniel Filho, Gilberto Barbosa, João Leopoldo Dalul Filho,
Minas Kuyumjian Neto. Em 1955-morreu James Dean; em 1968,
morreu Sérgio Porto (Stanislaw Ponte Preta).

AS LOJAS TURCÃO
COMEMORAM DIA 28, TERÇA-FEIRA,
28 ANOS DE SUCESSO

Será realizado amanhã, das 10 às
19 horas, no Buffet Marisa Abud,
o I Bazar Solidário em prol do
Projeto Aquarela Estoril da Creche
Irmã Julieta do Centro Social
Estoril, com preços convidativos
em todos os seus artigos.

