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Região tem segundo maior plantel 
de gado do Estado, afirma IBGE

CENSO BOVINO

O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas) 
divulgou nas últimas semanas 
a Pesquisa da Pecuária Muni-
cipal (PPM) 2020. O Estado 
de São Paulo contabilizou 
10,5 milhões de bovinos. A 
região com maior destaque 
foi a de Presidente Prudente 
com pouco mais de 2 milhões 
de cabeças. Já a região de Rio 
Preto ficou em segundo lugar 
em âmbito estadual com 1,8 
milhão de bovinos.    Pág.A2

Sala de 
vacina aplica 
515 doses 
no domingo
A Secretaria de Saúde de Rio 

Preto abriu a sala de vacinação 
no Shopping Cidade Norte no 
domingo (10) para imunizar o 
público agendado, faltosos da 
segunda dose e idosos com 
a dose adicional. Foram 515 
pessoas vacinadas, sendo 421 
faltosos de segunda dose. A 
última atualização da secretaria 
aponta que o município tem 
31.884 pessoas com a segunda 
dose pendente.         Pág.A5

Vídeo 
alerta sobre 

violência 
contra mulher

A Associação Paulista de 
Medicina (APM) Regional de 
Rio Preto lançou um vídeo 
neste fim de semana trazendo 
dados e visando conscientizar 
a população sobre a violência 
contra a mulher. No vídeo, 13 
médicos membros da Direto-
ria e do Conselho Fiscal da 
entidade, vestidos de preto, 
convidam a sociedade a re-
fletir e agir e mostram dados 
estarrecedores.        Pág.A5

Atiradores 
de Mirassol 

fazem doação 
de sangue

O contingente de 50 atira-
dores do Tiro de Guerra 02-021 
de Mirassol, juntamente com o 
Chefe de Instrução, o 1º Sargen-
to Eduardo Clemente da Silva, 
realizou a doação de sangue 
voluntária ao Hemocentro de 
Rio Preto. A ação aconteceu na 
última semana. O Hemocentro 
anunciou no início do mês que 
está com estoque crítico. Pág.A5

Realidade sai na frente mas 
perde de virada da Ferroviária

Pág. A6

Basílica tem 
programação 
especial de 
missas hoje

Neste feriado a Igreja terá 
programação especial. Ontem  
terminou a novena de Nossa 
Senhora Aparecida e à meia-
-noite houve uma missa dando 
início à programação especial. 
Hoje, a partir das 6h, a igreja 
terá missas de duas em duas 
horas, sendo a última às 18h 
com uma carreata com o an-
dor de Nossa Senhora pelas 
ruas do bairro.          Pág.A2

Semana 
deve ter mais 
chuvas, diz 
previsão

A previsão do tempo, tan-
to do Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) quanto 
do Climatempo, aponta que 
o município deverá ter mais 
chuvas nesta semana. Na 
terça-feira (12) a temperatura 
mínima prevista é de 19ºC e 
a máxima de 30ºC, com o 
tempo parcialmente nublado 
e possibilidade de chuva iso-
lada.                       Pág.A5
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Feriado adia 
sessão da 

Câmara para 
quinta-feira
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Edinho veta 
isenção de IPTU 
durante meses 
do lockdown
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Riopretoprev quer 
vender áreas para 

aliviar caixa da 
instituição

Pág. A3

PNEUS
 PRF apreen-
deu carga de 

pneus usados 
e novos na BR 

153 que es-
tavam sendo 
contrabadea-

dos e importa-
dos sem nota.
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Time do Realidade Jovem saiu na frente mas perdeu de virada para a Ferroviária
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Resgate da 
cidadania

Originário da campanha 
permanente da Legião da 
Boa Vontade contra a fome 
e pela cidadania — lançada 
pelo saudoso fundador da 
LBV, Alziro Zarur (1914-
1979), no fim da década 
de 1940, com a popular 
“Sopa dos Pobres” —, o 
programa socioeducativo 
Ronda da Caridade da LBV, 
lançado em 1o de setembro 
de 1962, completa mais um 
ano de atuação.

Tive o privilégio de par-
ticipar da Ronda inaugural, 
em 1o/9/1962, no Rio de Janeiro/RJ. Guardo, até os 
dias de hoje, aquele espírito do começo, perseverando 
e tendo a honra de ver multiplicada esta equipe que, 
diuturnamente, levanta das calçadas brasileiros iguais a 
nós. Lembro-me de que nessa ocasião completava-se o 
23o ano do início da Segunda Guerra Mundial, quando 
Hitler (1889-1945) invadiu a Polônia. Com a Ronda da 
LBV, se fez e se faz o contrário: proclama-se a “guerra” 
contra o desamparo, a deseducação e a miséria.

Com o passar do tempo, aprimoramos a iniciativa, 
adequando-a aos parâmetros da Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS). Hoje, as ações desenvolvidas 
com as famílias visam à aquisição do conhecimento de 
seus deveres e direitos, à percepção de oportunidades 
e à melhoria das práticas comunitárias, com vista a 
aumentar a qualidade de vida das gentes por meio 
de palestras educativas, entrega de refeições e/ou ali-
mentos não perecíveis e oficinas de incentivo à busca 
de novos conhecimentos, de forma que as pessoas 
atendidas possam exercer efetivamente a cidadania 
plena. São realizadas, também, atividades lúdicas que 
estimulam boas atitudes e o relacionamento dentro do 
grupo, sem esquecer a prece no lar, que traz o conforto 
espiritual tão necessário nos momentos difíceis.

Minha homenagem a todos os voluntários da Equipe 
Legionária Altruística e Ecumênica, que se dedica a 
amenizar o sofrimento alheio, de modo que vivamos 
um mundo melhor.

Super RBV
Coincidentemente, em 1992, num 1o/9, iniciei a 

programação 24 horas da Super Rede Boa Vontade 
de Rádio, no Brasil, no exterior e também pela inter-
net. Por sinal, o surgimento da LBV deu-se a partir do 
famoso Hora da Boa Vontade, que Zarur estreou na 
Rádio Globo, do Rio de Janeiro, a 4 de março de 1949.

Ao longo desses anos, a Super RBV caracterizou-se 
pelo pioneirismo de veicular uma prece, de hora em 
hora, no Momento Ecumênico de Oração. Com uma 
grade diversificada (Espiritualidade, esporte, cultura, 
jornalismo e utilidade pública), a maior audiência fica 
por conta da mensagem do Evangelho-Apocalipse de 
Jesus, explicado em Espírito e Verdade, à luz do Man-
damento Novo do Cristo Ecumênico, o Divino Estadista: 
“Amai-vos como Eu vos amei. Somente assim podereis 
ser reconhecidos como meus discípulos” (João, 13:34 
e 35).

José de Paiva Netto  - Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO Região tem o 2º maior 
plantel bovino do estado

O IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísticas) 
divulgou nas últimas semanas 
a Pesquisa da Pecuária Muni-
cipal (PPM) 2020. Segundo 
os dados, o rebanho bovino 
nacional cresceu em 1,5% 
chegando a 218,2 milhões 
de cabeças, o maior efetivo 
desde 2016. 

O Estado de São Paulo 
contabilizou 10,5 milhões de 
bovinos. A região com maior 
destaque foi a de Presidente 
Prudente com pouco mais 
de 2 milhões de cabeças. Já 
a região de São José do Rio 
Preto ficou em segundo lugar 
em âmbito estadual com 1,8 
milhão de bovinos. 

A pandemia trouxe algumas 
dificuldades para quem co-
mercializa vacas e bois e para 
quem deseja comprar. Os tra-
dicionais leilões e eventos que 
movimentam a agropecuária 
não puderam ser realizados de 
forma presencial. Um exemplo 
em Rio Preto é a Expo, que não 
teve edição em 2020 e neste 
ano foi realizada, mas sem 
enfoque nas negociações. Em 
2019, a organização estimou 
R$ 7,1 milhões em transações 
no evento. Já no retorno da 
Expo em 2021,  f o i 
contabilizada apenas a comer-
cialização de R$ 25 mil em 
ovinos.

“Não tem como não falar 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

GADO
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que a pandemia não prejudi-
cou em um primeiro momento, 
mas foi possível contornar isso 
negociando diretamente com 
os vendedores”, comentou o 
produtor José Manoel Santos 
Júnior, que atua na criação e 
engorda de vacas há cerca de 
15 anos. 

Uma saída para seguir com 
a negociação de compra e 

venda de gados foi se inserir 
no meio online. Foi a solução 
adotado por Victor Sá, proprie-
tário da Fazenda Nelore Sá & 
Sá junto com seu pai José 
Humberto Sá.

“A gente mexe há mais de 
15 anos com melhoramento 
genético de nerole e sempre 
mexemos com compra e ven-
das, participando de grandes 

leilões, e agora a gente come-
çou a mexer com a parte de 
corte e reprodução também. 
No começo tivemos medo de 
fazer as negociações por apli-
cativo, por conta de golpe, mas 
tem sido muito bom, encontrei 
bastante coisa boa e de quali-
dade”, comentou Victor. 

O empresário Ciro Thiago 
Neto lançou no fim de 2019 o 
aplicativo CompreGados, vol-
tado justamente para facilitar 
a compra e venda dos animais 
pela internet. Com a maior 
parte do faturamento tendo 
sido registrado na pandemia, o 
aplicativo já movimentou mais 
de R$ 1,5 bilhão em negocia-
ções e aproximadamente 500 
mil animais cadastrados em 
diversos estados do Brasil.

“A agropecuária no geral 
acaba sendo um pouco mais 
atrasada tecnologicamente e 
a pandemia fez com que ocor-
resse um boom no aplicativo.  
Hoje quem entra no meio onli-
ne tende a ficar, pois não há as 
taxa de comissões que existem 
nos leilões, além de garantir o 
melhor bem-estar do animal”, 
explicou o Ciro. 

O empresário também in-
formou que o próximo passo 
do aplicativo com a volta dos 
eventos foi incluir outros tipos 
de produtos para comercializa-
ção. Com isso, maquinários ru-
rais como tratores, colhedeiras 
e vagões também estão sendo 
vendidos. 

Basílica tem programação 
especial de missas hoje

PADROEIRA

No dia 12 de outubro cele-
bra-se a festa de Nossa Senhora 
Aparecida. A data é tão importan-
te que se tornou feriado nacional. 
Em Rio Preto, a Basílica Menor 
de Nossa Senhora Aparecida é o 
principal local onde devotos fa-
zem orações, romarias, pedidos 
e agradecimentos.

Neste feriado a Igreja terá 
programação especial. Nesta 
segunda-feira (11) termina a 
novena de Nossa Senhora Apa-
recida e à meia-noite haverá uma 
missa dando início à programa-
ção especial. No dia 12, a partir 
das 6h, a igreja terá missas de 
duas em duas horas, sendo a 
última às 18h com uma carreata 
com o andor de Nossa Senhora 
pelas ruas do bairro.

A Valesca Dias é devota de 
Nossa Senhora Aparecida há 20 
anos. Ela comenta que nesta 
data tem o hábito de começar 
intenções e promessas, em agra-
decimento às benfeitorias rece-
bidas no decorrer de cada ano.

“Nossa Senhora Aparecida 
é sinônimo de pureza, amor e 
fé. Devo muito a ela, como, por 
exemplo, a saúde do meu filho. 
Quando ele era bebê foi diag-
nosticado com uma doença no 
coração, eu pedi muito à Nossa 
Senhora pela vida dele e, atual-
mente, ele tem 21 anos e está 
saudável e feliz. Minha gratidão 
e minha fé por ele são infinitas”, 
comenta a devota.

A Maria Freitas, de 63 anos, 
é outra devota da Santa e vai 
participar da carreata na Basí-
lica de Rio Preto. “A romaria é 

por gratidão a tantas bênçãos já 
concedidas. Sou devota a Nossa 
Senhora Aparecida desde crian-
ça”, ressalta a idosa.

Padroeira - A imagem de 
terracota encontrada em outubro 
de 1717, por três pescadores no 
Rio Paraíba do Sul em São Paulo, 
foi conservada em uma pequena 
capela. Entretanto, a quantida-
de de romeiros atraídos pelos 
inúmeros relatos de milagres da 
imagem de Nossa Senhora foi 
tão grande que em pouco tempo 
o local se transformou em uma 
cidade: Aparecida do Norte.

Em 1868, a Princesa Isabel, 
que estava tendo dificuldades 
para ter um filho, foi até Apare-
cida pedir a intercessão da Mãe 

Andressa ZAFALON 

de Deus. Pouco tempo depois 
suas orações foram atendidas 
de forma abundante: a princesa 
teve três filhos, que garantiriam 
a sucessão imperial.

Como forma de agradecer 
a graça alcançada, a princesa 
retornou a Aparecida em novem-
bro de 1888 e doou uma coroa 
de ouro cravejada de diamantes 
e rubis e um manto azul. Esta 
mesma coroa foi utilizada em 
1904 durante uma cerimônia 
oficial na qual um representante 
do Papa a coroou oficialmente 
como Rainha do Brasil. Alguns 
historiadores acreditam que o 
ocorrido teve forte influência da 
Princesa Isabel junto ao Vaticano

Entretanto, essa coroação 
não tornou Nossa Senhora Apa-

recida padroeira oficial do Brasil. 
Isso só ocorreu no 16 de julho 
de 1930, através de um decreto 
do Papa Pio XI. O ato apenas 
legitimou algo que os brasileiros 
já levavam no coração. Em 31 
de maio de 1931, a imagem foi 
em romaria até o Rio de Janei-
ro, então capital federal, onde 
foi realizada uma Missa Solene 
na qual se oficializou o decreto 
papal.

No dia 30 de junho de 1980, 
data na qual João Paulo II de-
sembarcava pela primeira vez no 
Brasil, o presidente João Figuei-
redo declarou, a partir do decreto 
de Lei n° 6.802, 12 de outubro 
como feriado nacional para culto 
público e oficial a Nossa Senhora 
Aparecida, Padroeira do Brasil.

Divulgação
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Prefeitura deve arrecadar R$ 20 milhões 
por outorga do serviço de transporte 

A Prefeitura de Rio Preto 
deve arrecadar R$ 20 milhões 
caso o projeto que prorroga o 
atual contrato de concessão 
do transporte coletivo seja 
aprovado pela Câmara Muni-
cipal. Este é o valor previsto 
por técnicos da secretaria 
de Trânsito somente com a 
outorga do serviço para atuais 
empresas: Circular Santa Luzia 
e Expresso Itamarati.

O valor foi obtido pela cor-
reção do IPCA de novembro 
de 2011 a outubro de 2021. 
O contrato está em vigor des-
de 2011, assinado durante o 
governo do ex-prefeito Valdo-
miro Lopes (PSB) e termina 
no dia 8 de novembro. Para 
ser prorrogado por mais dez 
anos é preciso de autorização 
do Legislativo.

Os R$ 20 milhões deverão 
ser pagos da seguinte forma: 
R$ 13 milhões pela Circular 
Santa Luzia, que detém quase 
70% das linhas e R$ 7 milhões 

pela Itamarati que possui 30% 
restante.

A proposta que pede au-
torização para prorrogação do 
serviço será analisada quanto 
a legalidade nesta quinta-fei-
ra, dia 14. A votação do mérito 
está prevista para o dia 26. 
Antes haverá três audiência 
públicas para debater o as-
sunto. A expectativa é que 
técnicos da pasta de Trânsito 
possam explicar detalhes que 
não constam na proposta. 
Outra observação apontada 
por parte dos vereadores é se 
haverá mudanças na presta-
ção do serviço, com a inclusão 
de novas linhas e mudanças 
no sistema.

A pandemia teve efeitos 
negativos para o transporte 
coletivo em todo o Brasil. Em 
Rio Preto não foi diferente. Em 
2019 a média de passageiros 
transportados por dia foi de 
98.860 pessoas. O número 
caiu drasticamente em 2020, 
ano do início da pandemia do 
coronavírus, com 53.304 pas-
sageiros transportados. Neste 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

ano, a média é ainda menor 
com 49.623 passageiros até 
o momento. Analisando os 
números houve uma redução 
de 50,19% de passageiros em 
todo o sistema de transporte 
público.

São 251 ônibus a serviço 
da população (179 da Circular 
e 72 da Itamaraty) distribuídas 
em 80 linhas pela cidade.

A tarifa custa R$ 3,30 para 
pagamento com cartão e R$ 
3,50 para pagamento em di-
nheiro. O valor da tarifa técnica 
é de R$ 4,22 por passageiro. A 
Prefeitura paga a diferencia por 
meio do subsídio. Está mantido 
desde 2019 total anual de cer-
ca de R$ 16 milhões de reais 
apenas para custear o subsidio 
da tarifa.

Informações obtidas pelo 
DHoje Interior revelam que 
com a prorrogação do contra-
to a tarifa irá custar R$ 3,70 
para pagamento no cartão e 
R$ 4,10, na passagem paga 
com dinheiro. Os valores atuais 
são de R$ 3,30, e R$ 3,50, 
respectivamente.

Prefeitura quer vender áreas para 
aliviar caixa da instituição

A Riopretoprev, o Regime 
Próprio de Previdência Social, 
pretende vender seis áreas pú-
blicas que foram repassadas 
prela Prefeitura de Rio Preto. 
Projeto de lei de autoria do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que pede autorização da Câ-
mara Municipal para a venda 
será analisado na sessão de 
quinta-feira, dia 14.

No entanto, o documento 
não dá detalhes sobre a locali-
zação dos terrenos, metragens 
das áreas e valores pretendi-
dos. Em relação aos valores 
consta apenas que eles serão 
definidos após avaliação ofi-
cial, através de laudos que 
estarão presentes na licitação. 
As vendas se darão por pro-
cessos licitatórios. Juntas, as 
seis áreas tem 40.677 metros 
quadrados de área.

A venda das áreas públicas 
é uma forma de diminuir o dé-

ficit financeiro nas contas da 
Riopretoprev. O caixa da autar-
quia é deficitário em cerca de 
R$ 1,2 bilhão e a venda das 
áreas servem justamente para 
equilibrar as contas. Ao todo 
são 38 imóveis pertencentes 
a autarquia repassados pela 
Prefeitura com valor superior 
aos R$ 121 milhões.

A justificativa do projeto 
que tenta a venda das seis 
áreas afirma que se trata de 
“aumento do ativo financeiro 
disponível da autarquia, de-
vendo-se ressaltar, por fim, 

que o Conselho Municipal 
de Previdência aprovou, por 
unanimidade, a alienação dos 
imóveis descritos no projeto”.

O projeto será votado 
quanto a legalidade e precisa 
de 12 votos para ser apro-
vado.

A prática de vender áreas 
públicas é uma pratica recor-
rente em Rio Preto. Durante o 
governo do ex-prefeito Valdo-
miro Lopes (PSB) 241 imóveis 
foram colocados à venda em 
valores fixados à época de R$ 
30 mil a R$ 2,3 milhões.

Raphael FERRARI

Edinho veta isenção de IPTU 
durante o lockdown

O prefeito de Rio Preto, Edi-
nho Araújo (MDB), vetou projeto 
de lei que permitia a isenção 
de IPTU nos meses de março 
e abril deste ano em função do 
lockdown decretado para conter 
o avanço do coronavírus.

Na justificativa Edinho afir-
ma se tratar de matéria in-
constitucional não cabendo ao 
Legislativo propor a renúncia 
de receitas ao governo. Caso 
a Câmara Municipal derrube o 
veto, caberá ao Executivo acio-
nar a Justiça por meio de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(Adim).

Ao longo da pandemia foram 
vários os projetos de vereado-
res que tentaram desobrigar a 
Prefeitura de cobrar impostos 
municipais ou até mesmo o 
corte no fornecimento de água 
de inadimplentes. Todos foram 
questionados e vetados pela 
administração municipal.

Raphael FERRARI
Arquivo DHOJE
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Feriado adia sessão da Câmara para quinta
Em função do feriado do 

dia 12, a Câmara de Rio Preto 
realiza na quinta-feira, dia 14 
sessão ordinária para analisar 
novos projetos. O destaque fica 
para a proposta que autoriza o 
município a prorrogar a con-
cessão do transporte coletivo 
urbano pelo prazo de dez anos. 
A matéria será avaliada na 
legalidade.

No entanto, projeto do ve-
reador Elso Drigo Filho (Psol) 
que inclui a Parada do Orgu-
lho LGBTQIA+ no calendário 
oficial do município também 
deve ser votado em segundo 
turno. A proposta é polêmica 
já que vereadores tem rejeita-
do projetos ligados a questão 
de gênero. Foi assim com o 
projeto que tentou criar em Rio 
Preto o Conselho Municipal da 
Diversidade Sexual.

Em regime de urgência 
(analisado tanto em primeiro 
quanto em segundo turno) 
deve ser votado projeto de 
lei de autoria de Paulo Pau-
léra (Progressistas). A medida 
prorroga por 180 dias o prazo 
para que empresas estabele-
cidas em chácaras de recreio 

possam apresentar à Prefeitu-
ra documentos relacionados 
às condições de implantação 
e funcionamento do local. A 
determinação consta na lei de 
zoneamento. Na justificativa, 
o autor alega que a pandemia 
dificultou a busca e entrega da 
documentação, por isso a ne-
cessidade de mais prazo.

A pauta traz também três 
projetos de lei complementar, 
todos em primeira discussão. 
Dois são do Executivo. O pri-
meiro concede isenção de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) e ITBI (Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imóveis) 
sobre imóveis adquiridos da 
RiopretoPrev. O segundo auto-
riza a Regime Próprio de Previ-
dência a alienar seis imóveis.

O terceiro projeto de lei 
complementar é de autoria de 
Jorge Menezes (PSD). A maté-
ria inclui no Código de Obras 
e Edificações do Município a 
obrigatoriedade de instalação 
de hidrômetros individuais em 
novas edificações, como pré-
dios e condomínios. Menezes 
quer incluir que a aprovação 
do projeto de construção e a 
expedição do Habite-se estejam 
condicionadas ao cumprimento 

da instalação dos hidrômetros 
individuais.

Os vereadores deliberam 
também sobre proposta de 
emenda à Lei Orgânica feita por 
Odélio Chaves (Progressistas). 
Essa matéria será analisada em 
segunda discussão.

O projeto determina que o 
prazo de concessão, permissão 
ou autorização do uso de bens 
municipais será de 20 anos, 
podendo ser prorrogado por 
igual período. Duas emendas 
foram apresentadas ao projeto: 
uma feita pelo autor da matéria, 
para que o prazo inicial para 
concessão seja de 10 anos, 
prorrogado automaticamente 
pelo mesmo período se não 
houver desvio de finalidade no 
uso da área.

A segunda emenda é de 
Jean Charles (MDB), e faculta 
ao Executivo ampliar o prazo 
de concessão se o projeto so-
cial envolver outras esferas de 
poder ou for autossustentável. 
Há ainda uma subemenda de 
autoria de Renato Pupo (PSDB). 
Ela estabelece que o prazo de 
dez anos poderá ser automati-
camente prorrogado se, ao final 
do prazo, não tiver sido instau-
rado nenhum procedimento 

para a reversão da concessão.
Também em segundo turno 

será apreciado projeto de lei 
do Executivo que altera a lei 
do Fundo Municipal de Cultura. 
Entre as alterações previstas 
está a possibilidade de aplicar 
os recursos do fundo para au-
xílio emergencial, subsídio ou 
subvenção aos trabalhadores 
do setor cultural, em situações 
de calamidade pública.

Já de autoria de Anderson 
Branco (PL) a pauta traz, em 
primeira discussão, o projeto 
que proíbe a utilização de verba 
pública em eventos e serviços 
que promovam a sexualização 
de crianças e adolescentes.

Durante a sessão, será apre-
ciado ainda, em primeiro turno, 
projeto de lei de Jorge Menezes, 
que retifica o nome de uma 
via pública. Também na lega-
lidade será analisada proposta 
de Francisco Júnior (DEM). A 
medida obriga a Prefeitura a 
divulgar em site oficial o estoque 
e os medicamentos disponíveis 
nas farmácias públicas munici-
pais, para ciência do cidadão 
que necessita de determinado 
fármaco.

A sessão começa às 15 
horas.

Raphael FERRARI

Sessão será realizada na quinta-feira 
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Polícia prende trio acusado de 
assalto a joalheria em Rio Preto
Foram presas no último 

domingo (10) três pessoas 
suspeitas de terem realizado 
o assalto em uma joalheria no 
dia 17 setembro. Um deles é 
investigado por atuar na vigi-
lância do local.

Os policiais da Divisão Es-
pecializada em Investigações 
Criminais (DEIC), da Delegacia 
de Investigações Gerais (DIG) 
e do DEINTER-5 iniciaram as 
investigações e identificaram 
uma mulher de 41 anos, um 
homem de 45 anos e outro 
homem de 36 anos como 
autores do crime. Com man-
dados de busca e apreensão 
apreenderam nas residências 
dos suspeitos diversos reló-
gios, anéis, correntes, celula-
res e uma moto.

De acordo com as in-

formações da Polícia Civil a 
mulher reside em São Carlos 
enquanto os outros dois são 
moradores de Rio Preto. Eles 
foram temporariamente presos 
e recolhidos para a carceragem 
da DEIC.

O crime - Os assaltan-
tes chegaram  na joalheria com 
um buquê de flores. Depois 
de distraírem a funcionária, 
anunciaram o assalto e a fize-
ram refém.

Em seguida ela e a pro-
prietária do estabelecimento 
foram trancadas dentro do 
banheiro enquanto os crimi-
nosos pegavam 35 peças de 
ouro, 20 peças de prata e uma 
pedra de esmeralda. Segundo 
as informações do boletim de 
ocorrência, o prejuízo estimado 
é de R$23 mil. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

BANDIDOS

O veículo e seu condutor foram encaminhados à 
Polícia Federal de Rio Preto, para apuração dos 
crimes de contrabando e poluição ambiental

Divulgação

Eles foram temporariamente presos e recolhidos para a carceragem da DEIC

REGISTROU QUEIXA

Ferreiro é agredido 
por seguranças de 

pesque pague

Um ferreiro de 25 anos pro-
curou a Central de Flagrantes 
de Rio Preto na madrugada 
desta segunda-feira (11) para 
relatar que, às 23h do domin-
go (10), ele foi agredido por 
seguranças de um pesque 
pague localizado no Parque 
Residencial Cambuí.

Para a Polícia Civil, o ho-
mem relatou que passou o dia 
no estabelecimento e quando 
deu o horário de fechamento 
pagou a conta e se dirigiu para 

saída, momento em que foi 
abordado por seguranças que 
o golpearam com socos no 
rosto. A vítima acrescentou que 
agressões apenas cessaram 
quando uma mulher desco-
nhecida interviu. Segundo o 
ferreiro, outras pessoas tam-
bém foram agredidas.

Após o depoimento os poli-
ciais registraram o caso como 
lesão corporal e encaminharam 
ao 7º Distrito Policial, que fará 
a investigação. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REPORTAGEM

BATIDAS
Cidade registra dois 
acidentes de trânsito 

com vítima no domingo

No último domingo (10) 
foram registrados no Plantão 
Policial dois casos de acidente 
de trânsito com vítimas em 
Rio Preto.

No período da manhã um 
mecânico de 32 anos informou 
que estava conduzindo sua 
moto na Avenida Luís da Cruz 
Martins às 8h20 com uma 
amiga na garupa, quando um 
carro modelo Meriva acabou 
não respeitando a sinalização 
de pare e provocou a batida.

Mais tarde, no mesmo dia, 
a vítima procurou a Central de 
Flagrantes e aos policiais civis 
o mecânico informou que o 
condutor do automóvel pron-
tamente ofereceu socorro e 
perguntou se poderia chamar 
a Polícia Militar, mas como sua 
moto estava com o pagamento 
atrasado ele negou a ajuda.

A vítima ficou com a moto 
danificada e apresentou uma 
lesão em sua mão esquerda.

Já por volta das 19h uma 
equipe da Polícia Militar foi 
acionada para atender um 
acidente de trânsito com vítima 
no bairro Parque São Miguel. 
No local foi constatado que 
um veículo modelo Ford Ka não 
respeitou a sinalização de pare 
e colidiu com um carro modelo 
Gol que estava sendo conduzi-
do por uma professora de 55 
anos e tinha como passageira 
uma auxiliar administrativa de 
58 anos.

A auxiliar acabou batendo 
sua cabeça contra o encosto 
do banco dianteiro, o que lhe 
causou um ferimento no rosto 
e por isso ela foi socorrida por 
uma Unidade de Resgate até o 
UPA Tangará.

O condutor do Ford Ka fugiu 
sem prestar socorro as vítimas.

Os dois casos foram regis-
trados na Central de Flagrantes 
como lesão corporal culposa  e 
foram encaminhados para o 3º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REPORTAGEM

Arquivo DHOJE

NA BR 153 PRF apreende 
carga de pneus 

contrabandeados

Na manhã do domingo 
(10) a Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu uma carga 
de carcaças de pneus usados, 
durante uma abordagem no 
km 63 da BR 153, em Rio 
Preto.

O condutor de um cami-
nhão Mercedes Benz com 
placa de Cascavel/PR disse 
que transportava carcaças 
de pneus usados para serem 
recauchutados em Araxá/MG, 
porém ao realizar uma vistoria 
na carga, a equipe identificou 
que também haviam pneus 
novos e seminovos, importa-
dos de países como China, 
Romenia e Eslováquia.

O veículo e seu condutor 

foram encaminhados à Polícia 
Federal de Rio Preto, para 
apuração dos crimes de con-
trabando e poluição ambiental.

A importação de pneus usa-
dos é proibida pela lei que es-
tabelece multa de R$ 400 por 
unidade. A mesma punição é 
aplicada a quem comercializa, 
transporta, armazena, guarda 
ou mantém em depósito pneu 
usado ou reformado, importa-
do nessas condições.

Os pneus importados ile-
galmente são reformados e 
vendidos clandestinamente no 
varejo por valores inferiores aos 
de mercado. Por terem uma 
vida útil curta, são descartados 
de forma irregular e causam 
danos à saúde pública e ao 
meio ambiente.

Da REPORTAGEM

Divulgação

INSEGURANÇA
Pintor é roubado 

enquanto esperava a 
esposa em praça

Um pintor de 27 anos teve 
sua carteira com documentos 
e dinheiro roubada enquanto 
aguardava sua esposa sair do 
trabalho no centro de Rio Pre-
to. O crime ocorreu às 10h30 
sábado (9).

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes na manhã do do-
mingo (10) relatando que tem 
costume de esperar a esposa 
em uma praça na Rua Silva Jar-
dim e em certo momento ele 
foi abordado pelas costas por 
dois homens, sendo que um 
deles mostrou estar armado 

de um revólver.
A dupla anunciou o assaltou 

e exigiu que o pintor entregasse 
a carteira e o celular e depois 
fugiram. Na carteira estava o 
RG, título de eleitor e R$1.100 
que era o pagamento do salário  
da vítima.

O pintor ainda informou 
que não deseja bloquear seu 
celular, pois acredita que o 
aparelho pode auxiliar no ras-
treamento dos criminosos.

Por fim o caso foi registrado 
como roubo e encaminhado 
para o 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna
 MARQUES)

Da REPORTAGEM

Arquivo DHOJE

SITE DE LEILÃO Engenheiro perde R$ 70 mil em 
golpe na compra de carro

Um engenheiro civil de 39 
anos procurou a polícia na sex-
ta-feira (8), alegando ter caído 
em um golpe onde perdeu o 
valor de R$ 71.640,00, ao 
tentar comprar um carro por 
site de leilão.

A vítima informou à polícia 
que fez a compra pelo site 
‘Advisor Auto Leilões’ e efetuou 
o pagamento através de depó-

perguntou à vítima se gostaria 
de buscar o carro ou recebe-lo 
em casa. A vítima informou que 
gostaria de receber o veículo em 
casa e agendou a entrega para 
o dia 8 de outubro até às 11h.

Passado o dia e horário 
combinados, o engenheiro não 
recebeu o veículo e tentou con-
tato com a empresa de leilão, 
porém, sem sucesso, chegando 
a ser, inclusive, bloqueado no 
WhatsApp.

Após perceber que caiu em 
um golpe, o engenheiro entrou 
novamente no site de leilão e 
viu que está em pleno funciona-
mento com data de novo leilão 
para o dia 13 de outubro. O 
caso será investigado.

Andressa ZAFALON sito, no entanto, logo após a 
transação, recebeu uma ligação 
de São Paulo dizendo que o pa-
gamento estava em duplicidade 
e era para a vítima entrar no 
aplicativo do banco e estornar 
parte do valor, ficando assim, a 
quantia correta.

Para fazer o estorno, o crimi-
noso que estava no telefone dis-
se à vítima que forneceria uma 
chave pix para fazer o procedi-
mento, porém, o engenheiro 
desconfiou e entrou em contato 
com o banco, sendo orientado 
a não fazer a transação, pois se 
tratava de um golpe.

O homem recebeu novo 
contato, mas desta vez pelo 
WhatsApp, onde o criminoso 

A vítima informou à 
polícia que fez a 
compra pelo site 
‘Advisor Auto Leilões’

Arquivo DHOJE
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Preenchimento 
de Olheiras

O preenchimento de olheiras promete adeus definitivo ao 
corretivo. Isso porque o procedimento é minimamente invasivo 
e usa ácido hialurônico para acabar de vez as olheiras.

Em poucas palavras, no preenchimento de olheiras utiliza-
-se ácido hialurônico para corrigir sulcos profundos na região 
dos olhos. Em geral, olheiras são causadas pelo conjunto de 
diversos fatores, em especial pela densidade de vascularização 
e também pela quantidade de melanina na pele.

Nos últimos anos, o preenchimento com ácido hialurônico 
tem aparecido como uma solução milagrosa para quem sofre 
com as olheira e de fato, ele é. Isso porque a substância au-
xilia na hidratação da pele também na formação do colágeno.

Quando injetado, o ácido hialurônico é capaz de melhorar 
o aspecto de sombra provocado pelos sulcos na região e ain-
da auxilia dando firmeza para a área mais delicada do rosto.

Esse procedimento é indicado, em especial, para quem 
tem olheiras bem profundas. Ele é especialmente benéfico nos 
casos em que o sulco abaixo dos olhos acaba prejudicando 
a harmonia da face.

O resultado, no entanto, vai depender de alguns fatores 
como a profundidade da olheira, a condição prévia da pele 
e, ainda, a capacidade do corpo de reabsorver a substância.

Válido colocar em pauta que o preenchimento com ácido 
e hialurônico não é definitivo e isso é muito bom. Afinal, o 
corpo vai degradando e reabsorvendo o ácido aos poucos, o 
que faz com que a aplicação seja mais segura.

Assim, caso você se arrependa do procedimento, não se 
preocupe pois depois de algum tempo ele desaparece. É claro 
que se o resultado for positivo, basta refazer o procedimento 
de tempos em tempos.

Uma vez que se trata de um procedimento na sua face, é 
preciso estar sempre atento e escolher apenas profissionais 
bem qualificados. Se você está na dúvida, busque indicações 
com pessoas de confiança. Mas, hipótese alguma, coloque o 
dinheiro acima da sua saúde e do seu bem estar.

Sabemos que é possível, de fato, encontrar aplicações de 
qualidade e com preço mais acessível, porém sempre descon-
fie de promessas muito absurdas ou preços fora do comum.

O preenchimento de olheiras é, de fato, um procedimento 
minimamente invasiva. Ele é feito no consultório, geralmente 
com anestesia tópica ou injetável local.

Primeiro, médico paciente devem conversar para definir 
expectativas, alinhar objetivo e discutir qual o melhor proto-
colo a seguir.

Quem irá definir o tipo de técnica, a densidade do ácido 
ou ainda quantidade a ser aplicada vai ser o profissional. Ele 
deve, é claro, respeitar os desejos do paciente, porém sempre 
observando a quantidade necessária para preencher e corrigir 
a falta de volume no local.

Logo após o procedimento, você já perceberá a diferença, 
embora haja uma melhora gradual ao longo de 2 meses. Aliás, 
o resultado fica ainda melhor após 40 dias, que é quando 
você começa a perceber o lifting e a hidratação que o ácido 
hialurônico trazem para a área dos olhos.

É possível que se formem pequenos hematomas, mas eles 
devem regredir em até uma semana. Caso você tenha alguma 
reação alérgica os hematomas persistam, é necessário que 
consulte o seu profissional imediatamente. Após aplicação, 
é recomendado não massagear região e evitar a exposição 
solar por até 48 horas.

Além disso, evite exercícios físicos de médio alto impacto 
durante as primeiras 24 horas. Caso a área fique inchada, 
aplique compressas de gelo.

Apesar de haver um grande debate quanto a isso, hoje em 
dia dermatologistas, médicos, biomédicos e  dentistas podem 
fazer preenchimento facial, inclusive nas olheiras.

Isso acontece porque esse procedimento é considerado 
minimamente invasiva. No entanto, ele não é de exclusividade 
médica.

Conforme mencionamos anteriormente, ao longo dos 
meses parte do ácido vai sendo reabsorvida pelo organismo. 
Assim, é comum que o preenchimento de olheiras dure cerca 
de 6 a 18 meses. Tudo dependerá, claro, do seu organismo.

Algumas pessoas podem observar maior duração, enquanto 
para outros, o preenchimento é reabsorvido mais rapidamente. 
Independente do seu caso, é sempre importante conversar 
com um profissional que irá fazer aplicação para alinhar as 
expectativas e também para entender melhor como funciona 
a duração do procedimento.

Uma vez que o ácido e hialurônico é um componente natu-
ral da nossa pele, é raro que ele causar algum efeito adverso. 
No entanto, algumas pessoas podem observar esquimoses e 
também inchaço.

Em relação à idade, o procedimento acaba sendo mais 
indicado para pessoas maiores de 18 anos. Porém, os me-
nores idade também podem fazer, desde que acompanhados 
de seus responsáveis.

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina R. Matos

Divulgação

Rio Preto vacina 515 
pessoas no domingo 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto abriu a sala de va-
cinação no Shopping Cidade 
Norte no domingo (10) para 
imunizar contra a Covid-19 o 
público agendado, faltosos da 
segunda dose e idosos com 
a dose adicional. Segundo o 
balanço da Saúde, foram 515 
pessoas vacinadas, sendo 421 
faltosos de segunda dose. A 
última atualização da secre-
taria aponta que o município 
tem 31.884 pessoas com a 
segunda dose pendente.

De acordo com os dados 
do Vacinômetro, Rio Preto já 
aplicou 716.721 doses da 
vacina, sendo 384.154 na 
primeira etapa, 300.816 na 
segunda e 20.200 na terceira. 
Além disso, 11.551 pessoas 
receberam dose única. 

As salas de vacinação não 
vão abrir no feriado desta terça-
-feira (12). Ela será retomada 
na quarta-feira (13) para apli-
cação das segundas doses das 
vacinas AstraZeneca (intervalo 
de 12 semanas), CoronaVac 
(intervalo de 28 dias) e Pfizer 
(intervalo de 8 semanas). Já a 
dose adicional está disponível 
para os seguintes públicos: 
Trabalhadores da Saúde com 
pelo menos 6 meses de recebi-

mento da segunda dose; idosos 
de 60 anos ou mais com pelo 
menos 6 meses de recebimento 
da segunda dose e Adultos com 
alto grau de imunossupressão 
com pelo menos 28 dias de 
recebimento da dose única ou 
segunda dose.

A vacinação estará disponí-
vel no Shopping Cidade Norte e 
nas unidades de saúde das 8h 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

SALA

às 14h. Para todos os públicos, 
é necessário apresentar docu-
mento de identificação com foto 
e CPF e comprovante de vaci-
nação. Para os trabalhadores da 
saúde, é necessário apresentar 
ainda o comprovante de função, 
enquanto os adultos imunossu-
primidos devem apresentar o 
atestado médico que comprove 
a condição.

Dados da Covid-19
A Secretaria de Saúde infor-

mou que a próxima atualização 
dos casos de Covid-19 na cida-
de será também na quarta-feira 
(13). Na última atualização 
na sexta-feira (8), o município 
somava 97.549 casos, 94.601 
curados e 2.794 óbitos. A taxa 
de ocupação de leitos de UTI na 
região é de 34,7%.

Divulgação

Leandro Freitas 
Colturato, 
presidente da 
Regional da APM

MÉDICOS
Regional da APM lança vídeo sobre 

a violência contra a mulher

A Associação Paulista de 
Medicina (APM) Regional de 
Rio Preto lançou um vídeo 
neste fim de semana trazendo 
dados e visando conscientizar 
a população sobre a violência 
contra a mulher. 

No vídeo, 13 médicos 
membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal da entidade, 
vestidos de preto, vão enume-
rando dados estarrecedores, 
como o fato de uma mulher ser 
assassinada no Brasil a cada 7 
horas, e convidam a sociedade 
a refletir e agir.

“Tínhamos consciência da 

enorme gravidade da situação 
da mulher no Brasil, mas, ao 
levantarmos as estatísticas, 
ficamos ainda mais horroriza-
dos”, afirmou Leandro Freitas 
Colturato, presidente da Regio-
nal da APM.

O vídeo foi divulgado no ca-
nal do YouTube APM Regional 
São José do Rio Preto, cujo link 
é  https://www.youtube.com/
watch?v=LoZ82ZpUg1c&t=5s 
e também está disponível no 
site da associação, no link 
https://apmriopreto.com.br/
videos_mostrar/6380/

A entidade também divul-
gou em seus canais internos 
para os médicos associados. 

Da REDAÇÃO
Leandro Freitas 
Colturato, 
presidente da 
Regional da APM

D
ivulgação

MIRASSOL
Atiradores fazem doação de sangue

 ao Hemocentro de Rio Preto
Atiradores do Tiro de Guerra 

de Mirassol realizam doação de 
sangue no Hemocentro

O contingente de 50 ati-
radores do Tiro de Guerra 02-
021 de Mirassol, juntamente 
com o Chefe de Instrução, o 
1º Sargento Eduardo Clemente 
da Silva, realizou a doação de 
sangue voluntária ao Hemo-
centro de Rio Preto. A ação 
aconteceu em dois dias da 
última semana. Em abril deste 
ano, os atiradores mirassolen-
ses se cadastraram de forma 
voluntária como doadores de 
medula óssea.

“Mais uma vez o TG 02-
021 demonstra a importância 
de doar sangue, esse ato de 
solidariedade capaz de salvar 
vidas”, disse o 1º Sargento 
Clemente.

O Hemocentro anunciou no 
início do mês que está com 
estoque crítico em todos os 
tipos sanguíneos e precisa de 
doações. É possível agendar a 
doação pelos telefones (17) 
99623-9985, (17) 3201-
5055, (17) 3201-5078 e (17) 
3201-5151. O Hemocentro 
atende todos os dias das 7h às 
13h, incluindo feriados, e está 
localizado na avenida Jamil 
Feres Kfouri, Nº 80.

Da REDAÇÃO Divulgação

TEMPO

Previsão é de mais chuvas na semana
O fim de semana em Rio 

Preto foi chuvoso, principal-
mente no domingo (10).  Se-
gundo os dados do Centro 
Nacional de Monitoramento de 
Alertas de Desastres Naturais 
(Cemaden), o volume de chu-
va na cidade variou de 21,4 
mm a 59,4 mm nas últimas 
48 horas. As medições foram 
feitas nos bairros Eldorado, 
Jardim Maria Cândida, São 
Francisco e Jardim Nazareth. 

A chuva também elevou o 
nível da Represa Municipal, 

que voltou a verter. O Semae 
informou que divulgará os da-
dos e fará um balanço após o 
feriado prolongado. 

A previsão do tempo, tan-
to do Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) quanto 
do Climatempo, apontam que 
o município deverá ter mais 
chuvas nesta semana. Na 
terça-feira (12) a temperatura 
mínima prevista é de 19ºC e 
a máxima de 30ºC, com o 
tempo parcialmente nublado 
e possibilidade de chuva iso-
lada. Na quarta-feira (13), a 
temperatura segue na mesma 

faixa, mas com menos chan-
ces de chuva.

Já na quinta-feira (14), o 
dia deve ficar totalmente nu-
blado com grandes chances 
de chuva no período da tarde 
e da noite. Na sexta-feira (15), 

sábado (16) e domingo (17) 
a temperatura cai um pouco, 
com mínima de 20ºC e máxi-
ma de 27ºC. Durante o fim de 
semana, o tempo continuará 
nublado com possibilidade 
chuva a qualquer momento.

Vinicius LIMA
Arquivo DHOJE
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PAULISTA FEMININO

Realidade sai na frente, mas 
leva virada da Ferroviária

O Realidade Jovem 
foi superado pela 
Ferroviária fora 
de casa neste 

domingo (10) por 5 a 1 pela 
penúltima rodada da primeira 
fase do Campeonato Paulista 
Feminino. O resultado garantiu 
a classificação da equipe de 
Araraquara para a semifinal. 
Já o time rio-pretense contou 
com o tropeço do Nacional 
que perdeu de 3 a 2 para a 
Portuguesa para seguir na 9ª 
posição, onde pode garantir 
vaga para terceira divisão do 
Brasileiro.

Logo aos dois minutos de 
jogo, o Realidade Jovem con-
seguiu sair na frente. Depois 
de cobrança de escanteio, a 
bola sobrou na área para Mi-
riele mandar para o fundo da 
rede. A partir dai, a Ferroviária 
dominou o jogo e passou a 
pressionar. A goleira Jérsia 
realizou pelo menos quatro 
boas defesas entre os nove e 

25 minutos.
No entanto, a Ferroviária 

conseguiu chegar ao empate 
aos 29 minutos, com Ludmila 
aproveitando um bate e rebate 
dentro da área e finalizando no 
cantinho esquerdo de Jérsia. 
Quatro minutos depois, Raquel 
recebeu dentro da área e fina-
lizou. A goleira do time de Rio 
Preto chegou a tocar na bola, 
mas acabou sendo o gol da 
virada. Ainda aos 39 minutos 
Laryh ainda fez o terceiro das 
mandantes.

No segundo tempo, a Fer-
roviária diminuiu o ritmo, mas 
seguiu dominando o jogo. Aos 
21 minutos, Ana Alice marcou 
de cabeça o quarto gol depois 
de uma cobrança de escan-
teio. Barrinha fechou a goleada 
aos 45 minutos mandando um 
chute forte de longe.

Hoje (13) o Realidade Jo-
vem encerra a sua participa-
ção no Campeonato Paulista 
contra o Santos em casa. Já 
a Ferroviária visita o São Paulo 
no mesmo dia. 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

Jonatan DUTRA

Realidade 
sai na 

frente, 
mas leva 
virada da 
Ferroviá-

ria

ELIMINATÓRIAS

VELOCIDADE

Brasil empata sem 
gols com a Colômbia 

Pela primeira vez nas Eli-
minatórias para a Copa 
do Mundo do Catar, em 

2022, o Brasil não venceu. A 
seleção ficou no 0 a 0 diante da 
Colômbia, em Barranquilla, em 
partida que representou a dé-
cima apresentação do time na 
competição, mas que foi válida 
pela quinta rodada, originalmen-
te marcada para o fim de março, 
mas que fora adiada em virtude 
da pandemia de Covid-19. O 
Brasil agora tem nove vitórias 
e um empate, com 28 pontos, 
liderando a tabela com folga.

Na partida deste domingo, 
a seleção esteve pouco ins-

pirada e ganhou vida com as 
entradas de Raphinha e Antony 
na segunda etapa. Em jogada 
dos dois, Antony quase marcou 
ao completar cruzamento para 
grande defesa do goleiro Ospina, 
aos 39. O próximo compromis-
so da seleção é na quinta-feira 
(14), quando encara o Uruguai, 
na Arena da Amazônia, em Ma-
naus, às 21h30, em jogo da 12ª 
rodada. Devido à suspensão do 
clássico com a Argentina, pela 
sexta rodada, em São Paulo, 
depois que os jogadores rivais 
descumpriram protocolos de 
saúde após a entrada no país, 
Brasil e Argentina ainda têm um 
jogo a menos que o restante das 
seleções.

Agência BRASIL

 Lucas FIGUEIREDO

Santos marca no fim, derrota o Grêmio 
e deixa a zona de rebaixamento

O Santos deixou a zona 
de rebaixamento ao 
derrotar o Grêmio por 

1 a 0 na tarde deste domingo, 
na Vila Belmiro, pela 25ª roda-
da do Campeonato Brasileiro O 
único gol do torneio foi marcado 
por Wagner Leonardo.

Com o resultado, o Santos 
subiu para a 16ª colocação, 
com 28 pontos, contra 26 do 
Bahia, na 17ª colocação. O Grê-
mio, por outro lado, caiu para a 
vice-lanterna, com apenas 23.

Santos e Grêmio fizeram 
um primeiro tempo franco, com 
boas oportunidades de ambos 
os lados. O time da casa come-
çou pressionando e por muito 
pouco não abriu o placar. Aos 
dez minutos, Marcos Guilherme 
passou por Rodrigues e deixou 
com Marinho. O atacante chu-
tou para milagre de Brenno. 
No rebote, o mesmo Marcos 

Guilherme viu o arqueiro dar 
um desvio crucial para mandar 
a bola rente à trave.

O Grêmio não ficou quieto 
e respondeu com Alisson. João 
Paulo fez a defesa com os pés. 
Mas o Santos estava melhor. 
Carlos Sánchez buscou o ân-

apostando em Marinho. No 
entanto, o atacante não estava 
nos melhores dias e pouco in-
comodou o goleiro Brenno. Do 
outro lado, era Alisson quem 
criou as principais oportunida-
des do Grêmio, mas João Paulo 
impediu que o atacante abrisse 
o placar.

O time paulista foi com tudo 
para cima nos minutos finais e 
enfim conseguiu furar o ferro-
lho gremista. Aos 46 minutos, 
após cobrança de escanteio, 
Marcinho soltou o pé, Wagner 
Leonardo desviou e jogou a 
bola no fundo das redes. O 
Grêmio tentou um abafa no fim, 
mas não conseguiu impedir a 
derrota.

Na próxima rodada, o San-
tos enfrenta o Atlético Mineiro 
na quarta-feira, às 19h, no Mi-
neirão, em Belo Horizonte (MG). 
No mesmo dia, às 20h30, o 
Grêmio visita o Fortaleza, no 
Castelão, em Fortaleza (CE).

Da REDAÇÃO

gulo e viu Brenno fazer novo 
milagre para salvar o time gaú-
cho. Marinho também tentou 
mais duas vezes. No entanto, 
não conseguiu tirar o zero do 
marcador.

O segundo tempo foi mais 
devagar. O Santos continuou 
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Rio Preto Guarani é campeão da 1ª 
etapa do Paulista de Basquete 3x3

O Rio Preto 3x3 / Bu-
dweiser / Guarani Te-
reos / SMEL / Clube 

Monte Líbano / ARBA sagrou-se 
campeão da 1ª Etapa da Cam-
peonato Paulista de Basquete 
3x3 - Etapa Vale do Paraíba, 
da Federação Paulista de Bas-
quete, neste fim de semana ao 
derrotar  o Santos F.C. Mobydix 
Int. na grande final, atuando 
no Complexo Esportivo Felix 
Guisard - Ginásio da CTI em 
Taubaté.

De forma invicta, a equipe 
rio-pretense venceu o Misté-
rio do Basquetebol (19 a 2) 
e Step Zero (18 a 8) na fase 
classificatória. Nas quartas de 

final superou na prorrogação a 
Matilha Taubaté (17 a 16) e na 
semifinal o Basquete na Paz (22 
a 9). A final, entre Rio Preto 3x3 
e Santos F.C. Mobydix Int., foi 
acirrada, e a equipe de Rio Preto 
conquistou o título, vencendo 
por 21 a 12. Foram 15 equipes 
na disputa.

A equipe rio-pretense foi 
representada pelos jogadores 
Diguinho, Soriani, Franklin e 
Sapão.

Com esta conquista o Rio Preto 
3x3 / Budweiser / Guarani Tereos / 
SMEL / Clube Monte Líbano / ARBA 
garantiu vaga na etapa final do 
Campeonato Paulista de Basquete 
3x3 que definirá os representantes 
paulistas para Campeonato Brasi-
leiro de Basquete 3x3.

Agência BRASIL

Verstappen volta à liderança da F1, 
mas Hamilton ganha impulso

Max Verstappen reto-
mou a liderança do 
campeonato mun-

dial de Fórmula 1 das mãos de 
Lewis Hamilton no Grande Prê-
mio da Turquia deste domingo 
(10), mas a campeã Mercedes 
ficou mais rápida e acionou os 
alarmes na Red Bull.

O piloto holandês de 24 
anos foi o segundo colocado, 
atrás da Mercedes de Valtteri 
Bottas, no circuito de Istanbul 
Park, ficando seis pontos à 
frente do heptacampeão Ha-
milton, que terminou na quinta 
posição.

Ao mesmo tempo, a Red 
Bull ficou 36 pontos atrás da 
Mercedes no campeonato de 
construtores, e o chefe de 
equipe Christian Horner expres-
sou surpresa com a maneira 
como os rivais ganharam ritmo.

“Acho que a velocidade em 

reta deles deu 
um passo con-
siderável ultima-
mente”, disse ele 
aos repórteres. 
“Enquanto antes 
conseguíamos alcan-
çá-los com asas me-
nores, agora não con-
seguimos chegar perto.” 
“Vimos isto particular-
mente neste circuito, 
onde Lewis em particular 
teve uma vantagem consi-
derável nas retas com uma 
asa maior no carro. Temos 
que maximizar nosso pacote 
o melhor que pudermos.”

Verstappen disse aos repór-
teres que a Red Bull precisa 
encontrar mais ritmo.

“Eles certamente foram 
mais rápidos neste final de 
semana”, disse. “Nós não 
acertamos, e também no mo-
lhado eles pareceram ter uma 
certa vantagem.”

Os últimos três circuitos, o 
italiano de Monza, o russo de 
Sochi e o da Turquia, foram 

bons para a Mercedes 

nos últimos anos, mas a Red 
Bull se manteve na disputa e 
saiu com resultados fortes para 
limitar a desvantagem.

Agência BRASIL

Divulgação
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EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 21/10/2021 às 11h 2º Leilão: dia 25/10/2021 às 11h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: 
Primeiro Leilão: dia 21 de Outubro de 2021 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 25 de Outubro de 2021 às 11:00 
horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda 
constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 18, da quadra Z9, situado 
no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 12,51m e divide-se com a Rua Projetada 25; do lado direito de quem da rua olha para o 
imóvel mede 19,97m e divide-se com o lote 17; do lado esquerdo mede 19,42m e divide-se com o lote 19; e finalmente nos fundos 
mede 12,50m e divide-se com parte dos lotes 20 e 16; encerrando uma área superficial total de 246,18 m²; distante 4,11m da 
esquina da Rua Projetada 22. Matrícula nº 150.592 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de 
Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 365.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 
287.951,17. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão 
Extrajudicial, no dia 25 de Outubro de 2021, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), 
desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das 
contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site 
www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e 
quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em 
qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento 
mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento 
de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, 
Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será 
alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e 
posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração 
da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o 
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. 
A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior 
proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante 
à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilida-
des por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento 
ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

Balcão de Empregos 
852 vagas nesta segunda

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta segunda-feira 
(11) está oferecendo 852 oportunidades de trabalho. As 

principais delas são para operador de caixa (50), atendente 
(35), vendedor (34), consultor de vendas (26), repositor de 
frutas, legumes e verduras (22), açougueiro (22), reposi-
tor (20), vendedor externo (18), auxiliar de produção (16), 
auxiliar de serviços gerais (16), motorista entregador (15), 
operador de empilhadeira (13), pintor (10), entre outros. Os 
interessados em alguma das vagas podem se cadastrar no 
Balcão de Empregos através do site da Prefeitura www.rio-
preto.sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as vagas 

oferecidas enviando os currículos.
Filtros:  Relatório diário do dia 08/10/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
ACABADOR DE MÁRMORES E GRANITOS PERMANENTEMASCULINO1
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE22
AÇOUGUEIRO DESOSSADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE CRÉDITO PERMANENTEINDIFERENTE10
AJUDANTE DE FUNDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE FUNDICAO|PRODUÇÃO PCD PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MECANICO, LINHA LEVE E PESADA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOLDELAGEM PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
AJUDANTE DE OBRA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE GERAL (ALMOXARIFADO) PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE ÁUDIO VISUAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE CONTROLADORIA SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE INFORMÁTICA TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
ANALISTA FISCAL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TELECOM (BACK OFFICE) PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
ARMADOR B (FERRAGENS) PERMANENTEMASCULINO1
ARQUITETO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ARTE FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
ASSISTENTE DE MARKETING PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE MARKETING/VENDAS PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RH TEMPORÁRIAFEMININO1
ASSISTENTE/ LÍDER DE CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE/ LÍDER DE MERCEARIA PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE15
ATENDENTE CRM PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE DE BAR, PRODUÇÃO DE CAIPIRINHA, CAIXA PERMANENTEMASCULINO2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE (ESTÁGIO) PERMANENTEINDIFERENTE10
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE4
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE TÉCNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUDITOR JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUX. FINANCEIRO PERMANENTEFEMININO1
AUX. SERV. COMÉRCIO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILAR DE PINTOR PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SETOR DE IMPORTAÇÕES PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMNISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR COMERCIAL PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE APLICADOR TECNICO PERMANENTEINDIFERENTE2

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 08/10/2021 07:32

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE CONTAS/ RECEBER/ A PAGAR/ FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO6
AUXILIAR DE LIMPEZA HOSPITALAR PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO (TEMPORÁRIA) TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO JR. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PREVENÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (REMOLDADORA DE PNEUS) PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (VILA TONINHO) PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE RADIOLOGIA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO7
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR MECÂNICO DE AR CONDICIONADO PERMANENTEINDIFERENTE5
BALCONISTA PERMANENTEINDIFERENTE3
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CABELEIREIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE2
CALDEREIRO PERMANENTEMASCULINO3
CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO2
CARPINTEIRO DE OBRAS PERMANENTEMASCULINO4
CARRETEIRO PERMANENTEINDIFERENTE3
COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE2
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
COMPRADOR PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE SERVIÇOS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE20
CONSULTOR TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTORA DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
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São José do Rio Preto, terça-feira

Roberto
 Toledo

ANA PAULA ROSAN Men-
des, empresária, está pas-
sando o feriado prolongado 
com amigos rio-pretenses, 
curtindo as maravilhas da 
natureza com muito sol e mar 
em Porto de Galinhas.

MARIA TERESA Salles e 
Pedro Salles estão em São 
Paulo, comemorando 44 
anos de casados, com muito 
amor, cumplicidade, cada vez 
mais apaixonados. Muitas 
felicidades.

TELMA MAIA Polo, em-
presária da moda, assumiu 
mais uma primavera, seu 
aniversário, ontem “in Fa-
mily”. Também ganhou idade 
nova ontem, José Eduardo 
Roma, ao lado da esposa 
Guta Roma e familiares. Da 
coluna, parabéns.

OS EMPRESÁRIOS, Jú-
lio Cesar Menegaz e Dedé 
Menegaz, donos do novo 
aplicativo App LUZK, curtiram 
muito Sábado do Rock, no 
Bar Dom Pedro, aproveitando 
o fi nal de semana de feriado 
prolongado

O JOVEM MÉDICO Dr. 
Igor Liedtke participou com 
amigos da comemoração do 
aniversário do advogado Dr. 
Matheus Floriano, na última 
sexta-feira.

TADEU SCHIMIDT  será o 
novo apresentador da próxi-
ma edição do BBB , da Globo. 
Em breve será anunciado 
que ele vai suceder Tiago 
Leifert que vai mesmo deixar 
a emissora assim que termi-
nar o The Voice Brasil em 
Dezembro, depois de fi car 15 
anos na tela.

A EMPRESA La´Brizza 
Cosmétics, do empresário 
Suélio Ribeiro, lança em 
breve a reformulação da 
linha Summer para o verão. 
A linha ganhou novos ativos 
para melhorar ainda mais 
os produtos e chegam com 
novidades.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Dança das cadeiras
A troca de cadeiras entre 
jornalistas na programação 
da Globo. Tadeu Schmidt 
assumirá o BBB (Big Brother 
Brasil) 2022; Maju Coutinho 
assume o Fantástico e César 
Tralli fica com o Jornal Hoje.

Vem ai... Stories Party
Uma festa eletrizante que agita moçada da melhor nata rio-
pretense e de outras cidades, já tem data marcada para o dia 
20 de novembro, deste ano. Os organizadores do evento, Arthur 
Ribeiro, Fabricio (Fafá) Assunção, André Cedeira e Bruninha 
Barbosa, realizam uma edição da Stories Party, inesquecível, com 
os melhores DJs, agitando a balada até o dia clarear em clima 
open bar e open food.  

DiáriodoBob
Vai de LIDE. Em clima de já ganhou, mas com inteligência 

reservada, o jovem empresário Olavo Tarraf Filho, com apenas 
30 anos e bom na execução de seus negócios, espera para 
os próximos dias ser anunciado como o vencedor do Prêmio 
Líderes Regionais Noroeste Paulista, na categoria Empre-
endedor Jovem. O vice-presidente da TARRAF foi destaque na 
revista FORBERS, quando destacou a meta de atingir R$ 1 bi 
em lançamentos imobiliários no interior até 2025. As escolhas 
ocorrem até o dia 20 de outubro e os vencedores serão co-
nhecidos em 9 de novembro. O prêmio é considerado o maior 
reconhecimento a empresas e líderes do Noroeste Paulista. O 
peregrino da fé. Ozair Júnior, em depoimento ontem no Show 
do Roberto, anunciou sua chegada a Basílica maior de Nossa 
Senhora Aparecida a pé, depois de mais de mês na trilha. O 
jornalista e ex-aluno deste colunista na UNORP, falou da missão 
cumprida. Hoje, ele sobe ao altar da Padroeira do Brasil, para 
pedir sua benção e agradecer a realização de um sonho que 
chega ao fim. A prova do Provedor. Um dia mais adiante, e 
nem se pode dizer quando, o provedor da Santa Casa, Nadim 
Cury, contando histórias aos seus futuros  netinhos poderá dizer 
com orgulho que a sua sala um dia se transformou num gabi-
nete do governo do Estado de São Paulo. E de fato foi o que 
aconteceu na sexta feira, quando esteve em palanque montado 
no estacionamento do hospital para anunciar o novo plano de 
recursos financeiros do governo do estado subindo de R$ 3,4 
milhões para R$ 20,6 milhões, ou seja, um aumento de mais 
de R$ 17 milhões. Pós momento político no palco formado pelos 
4 poderes públicos estiveram representados com a presença do 
governador em exercício aqui Rodrigo Garcia, o presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado Carlão Pignatari, Edinho Araújo 
como prefeito de Rio Preto e Pedro Roberto como presidente da 
edilidade. É bom acrescentar também outros nomes de teto 
alto como: Itamar Borges, deputado licenciado e atual secretário 
de Agriculturas de São Paulo, deputados federais Geninho Zu-
liani, Luiz Carlos Motta, secretário de Saúde do Estado Dr. Jean 
Gorinchteyn. Terminada a cerimônia no palanque, Rodrigo foi 
direto para a sala do provedor Nadim, para atender algumas 
autoridades que queriam conversar com ele sigilosamente, entre 
os quais, o presidente da ACIRP, Kelvin Kaiser, que sonha com a 
construção de um Centro de Eventos com o carimbo do Estado. 
O pedido foi feito, mas não ficou claro se foi aceito. É bom 
que se diga: o que falta hoje para completar a nossa cidade, é 
de fato, um grande complexo empresarial para servir também a 
região, principalmente Olímpia, que virou sem dúvida, a capital 
balneária regional. Na defesa do pedido: ou  nos tornamos uma 
capital de negócios, com um Centro regional de convenções 
ou ficaremos refém da ex-capital da Laranja . Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

O Vaz voltou
Depois de um sumiço desde 
que perdeu sua cadeira na 
Assembléia , o ex-deputado, 
que já presidiu a ALESP Vaz 
de Lima, apareceu no reduto 
político no fim da semana, 
acompanhado de sua mulher, 
a ex-vice prefeita Ivani Vaz de 
Lima, onde recebeu distinção 
de todos, sendo elogiado pela 
história que escreveu e pelo que 
fez a Rio Preto e região durante 
os seus 500 ? anos como 
deputado. Pelos falatórios em 
baixo tom dava pra ouvir que o 
Vaz vai Voltar. 

Baixinhos no Monte 
Líbano
O presidente do Clube Monte 
Líbano, Dr. Nadim Cury e 
sua diretoria, em razão da 
pandemia, para se evitar 
ag l omerações ,  o  c l ube 
comemora o Dia das Crianças, 
ho je  f e r i ado ,  de  modo 
diferente, considerando as 
normas vigentes da Vigilância 
Sanitária.  Será efetuada a 
distribuição de pipoca, pirulito, 
refrigerante e cachorro-quente 
para as criançadas no formato 
“Drive Thru”.  O acesso será 
pelas portarias principal e 
“Golfe” (ao lado do Buffet 
Dalila). A secretaria do clube 
de campo estará aberta, das 
08 às 12 horas.   

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Leonardo e 
Costelada
Em primeira mão. Ed Carlos, 
empresário e banqueteiro do 
requisitado Ed Buffet, manda 
avisar que já agendou para 
o dia 12 de março de 2022, 
a “Costelada com o cantor 
Leonardo”. Será uma tarde 
com boas músicas a partir das 
13 horas, no Clube de Campo 
do Monte Líbano.   

C/ Luizinho BUENO 

O empresário Olavo Tarraf Filho, vice-presidente 
da TARRAF, concorre ao Prêmio Líderes Regionais 
Noroeste Paulista: Empreendedor Jovem do Ano. A 
empresa também concorre em Inovação, categoria 
da qual saiu vencedora na edição do ano passado

GolpedeMestre  
SE VOCÊ NÃO CONSTRUIR O SEU SONHO, ALGUÉM VAI CONTRATAR 
VOCÊ PARA AJUDAR A CONSTRUIR O DELE. Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight


