
Polícia Civil apresenta dois acusados 
de espancar advogado até a morte
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Variante Delta 
chega à região 
e casos podem 

aumentar
“Foram identificadas qua-

tro amostras, sendo uma em 
Rio Preto e outras na região. 
É um resultado normal e 
esperado e teremos que ve-
rificar como ela vai concorrer 
com a variante gama. O fato 
é que nos outros lugares 
que essa variante entrou, 
ela rapidamente dominou 
e dessa forma causou um 
aumento no número de ca-
sos”, afirmou o virologista 
e pesquisador da Famerp 
Maurício Nogueira. Pág.A2

MIRASSOL COMEÇA VACINAR JOVENS
 DE 16 ANOS SEM COMORBIDADES

O mais engraçado, carinhoso 
e perfeito pai que existe.

 Te amamos
“

”Dos filhos, Lorena e Samuel para o pai, Alex 
Sandro Rocha

MÊS DOS PAIS 

O advogado chegou a ficar 
internado no Hospital de Base 
em estado grave, durante nove 
dias, mas não resistiu. Cláudio 
Rollemberg foi espancado pró-
ximo à sua casa e a suspeita é 
que a agressão tenha sido feita 
com um taco de madeira e um 
soco inglês, que foram apreen-
didos. Ontem a polícia informou 
a prisão dos acusados, e que 
um deles acabou confessando 
autoria no crime.       Pág.A4

Comércio e prefeitura discutem 
investimentos no Calçadão

Realidade Jovem 
enfrenta o 

Palmeiras no 
seu primeiro 

grande desafio
Pág. A6

Câmara aprova 
convocar secretário

Pág. A3

TÁTICA
Nesta

quarta-feira (25), 
o Rubro

recebe a Inter de 
Bebedouro

no Teixeirão em 
busca da primei-

ra vitória na com-
petição.
Pág.A6 Advogado Claudio Rollemberg

CALOR
A Defesa Civil 
estadual aler-
tou que com 
o aumento da 
temperatura e 
a baixa umida-
de relativa do 
ar há o risco 
de ocorrer 
mais incên-
dios.
Pág.A5
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A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
25 de agosto de 2021 COTIDIANO

A natureza ensina que o movimento é salutar para a vida, 
o movimento conduz a vida. O movimento produz renovação, 
reciclagem e desintoxicação. As águas se movem, os ventos 
fluem, as labaredas do fogo liberam calor e os animais correm 
em busca de alimentos e sua sobrevivência. Dessa forma se-
gue o curso da vida, baseada no movimento, na dinâmica do 
constante deslocamento. 

E o ser humano, como se comporta neste cenário? A reali-
dade é a mesma: as pessoas precisam “correr” atrás dos seus 
objetivos, dos sonhos projetados, trabalhar em busca de seu 
sustento. Ainda que basicamente instintiva, esta necessidade 
de executar movimentos fez com que com as pessoas também 
apreciassem os movimentos, em busca de plasticidade corporal, 
condicionamento e melhor controle de seus reflexos.

Todos os tipos de movimentos são fundamentados por sua 
intensidade e também pelos limites necessários a manutenção 
de um certo equilíbrio. Explicando melhor: quando as ondas 
do mar extrapolam nos quesitos altura e intensidade, causam 
destruição; quando as chamas do fogo assumem um formato 
gigantesco, destroem de forma impiedosa e quando o fluxo 
dos ventos torna-se demasiadamente desorganizado, tufões e 
furacões formam-se e arrasam tudo o que estiver pela frente.

O mesmo princípio vale para o movimento físico de um ser 
humano: quando uma pessoa pratica uma atividade aeróbica, 
a corrida por exemplo, esta pessoa está sujeita ao confronto 
entre seu limite físico e suas reservas de fôlego e de nutrientes. 

Ocorrendo um desequilíbrio significativo, podemos verificar 
que o corredor ou aquele atleta já condicionado, começa a 
fadigar, tendo como um dos fatores um quadro de deficiência 
progressiva de ferro e das reservas de ferro no seu corpo.

O ferro é um mineral essencial à saúde e necessário a um 
bom desempenho físico, sobretudo em atividades como a 
corrida. O ferro está envolvido na produção de proteínas que 
transportam oxigênio em nosso corpo, como a hemoglobina, 
presente nos glóbulos vermelhos de nosso sangue e a mioglo-
bina, presente nos nossos músculos. 

Aliás, por falar em músculos, não devemos nos esquecer que 
os músculos são estruturas que abrangem quantidade significa-
tiva de vasos sanguíneos e, portanto, dependem de muito fluxo 
de oxigênio para seu adequado movimento. Quando praticamos 
a corrida, este suprimento incompleto de oxigênio aos músculos 
pode causar inflamações, dores e roturas indesejáveis.

No tocante a esta relação entre os níveis e reservas de ferro 
e o desempenho físico numa corrida, existem dois aspectos 
importantes a considerar. 

Primeiramente entender que uma pessoa que apresenta 
deficiência de ferro não conseguirá ter fôlego nem resistência 
para manter uma atividade de corrida em bom nível. Lembrem-
-se sempre de que o ferro está intrinsecamente relacionado ao 
transporte de oxigênio em nosso corpo.

A segunda análise que devemos fazer é que, dependendo 
da intensidade e periodicidade da corrida, tal como o padrão 
adotado em termos de alimentação e suplementação, sabemos 
que a corrida pode gradativamente causar e agravar a deficiência 
dos níveis e reservas do ferro. 

Seja qual for o ponto de vista, devemos destacar que as 
pessoas com deficiência de ferro e que praticam corrida, ten-
dem a se queixar de muita fadiga, intolerância às variações de 
velocidade, problemas na regulação da temperatura do corpo, 
queda de imunidade e muita dificuldade para se adaptar às 
situações de estresse.

Uma causa básica da deficiência de ferro pode ser uma 
alimentação inadequada, frente às demandas energéticas que 
a corrida impõe. Nem todos os alimentos são ricos em ferro e 
muitas vezes é necessária uma suplementação rigorosa.

Neste campo de discussão, vale a observação acerca das 
pessoas vegetarianas ou veganas, as quais precisam de uma 
suplementação muito especial do ferro, a fim de tolerar as exi-
gências de uma corrida.

Outra situação que pode comprometer os níveis e reservas do 
ferro é a existência de algum tipo de sangramento ou hemorragia, 
pode ser um fluxo menstrual acentuado nas mulheres, pode ser 
a formação de um hematoma dentro de uma cavidade do corpo 
ou mesmo um sangramento intestinal ou na urina. Todas estas 
situações comprometem ou consomem as reservas de ferro, 
essenciais para um bom desempenho durante uma corrida.

Vamos raciocinar juntos: uma atividade física de grande 
volume e intensidade como a corrida provoca naturalmente um 
processo inflamatório em nosso corpo. Este processo inflamató-
rio, por sua vez, pode causar a destruição de glóbulos vermelhos 
(a chamada hemólise) e irá também exigir maiores reversas de 
ferro para manter a oxigenação. 

Sem uma oxigenação adequada, além da intolerância ao 
exercício, a pessoa pode começar a desenvolver manifestações 
cardiovasculares de uma insuficiência cardíaca de evolução 
progressiva. Outra avaliação fundamental é que, existindo esta 
destruição dos glóbulos vermelhos, aquela pessoa praticante de 
corrida passa a conviver com um quadro de anemia.

Assim, vai ficando cada vez mais inquestionável a necessida-
de de promover alguma modificação ou intervenção, antes que 
problemas de ordem maior comprometam a saúde deste atleta. 

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe 
no Instagram: @edmoagabriel.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Você sabia que o ferro é essencial 

para a prática da corrida?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

A Rede Corona-ÔmicaBR-
-MCTI, por meio do Laboratório 
de Pesquisa em Virologia da 
Famerp, o Instituto de Bio-
tecnologia (IBTEC) da Unesp 
Botucatu e outros institutos 
divulgaram nesta semana 
que constaram a presença 
da variante delta na região de 
Rio Preto.

A análise mais recente, 
realizada entre os dias 01/06 
e 11/08, incluiu 16 cidades da 
região (Bady Bassitt, Bálsamo, 
Catanduva, Cedral, Guapiaçu, 
Macaubal, Mirassol, Neves 
Paulista, Nova Aliança, Pales-
tina, Tanabi, Uchoa, Urupês, 
Valentim Gentil, Votuporanga 
e São José do Rio Preto).

Foram gerados 184 geno-
mas completo, com a variante 
P.1 seguindo sendo a de maior 
prevalência (80,4%). Nessa 
análise também foi constatada 
a presença da variante delta.

“Foram identificadas quatro 
amostras, sendo uma em Rio 
Preto e outras na região. É 
um resultado normal e espe-

Variante pode aumentar 
casos, mas menos graves

rado e teremos que verificar 
como ela vai concorrer com 
a variante gama. O fato é que 
nos outros lugares que essa va-
riante entrou, ela rapidamente 
dominou e dessa forma causou 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

DELTA

um aumento no número de 
casos”, afirmou o virologista e 
pesquisador da Famerp Maurí-
cio Nogueira.

Segundo o virologista, en-
quanto a variante P.1 continuar 

sendo a dominante na região, 
os casos de Covid-19 seguirão 
em queda. “O aparecimento 
da variante era esperado, pois 
está disseminando pelo mundo 
inteiro. Se a variante se tornar 
dominante, a gente espera um 
novo aumento do número de 
casos, embora eu espero que 
com menor gravidade”, comen-
tou Nogueira.

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que já rece-
beu o relatório da Famerp e que 
reforça para que a população 
de medidas sanitárias conti-
nuem sendo seguidas.

“A Vigilância Epidemiológica 
está atenta para qualquer alte-
ração no perfil dos índices atu-
ais e se necessário recomenda-
rá novas medidas de contenção 
ao Comitê Gestor. Ressaltamos 
ainda que estão sendo desa-
bilitadas algumas unidades 
Covid, dentro do planejamento 
de retomada das atividades 
normais da saúde, mas todas 
permanecem equipadas para 
reativar o atendimento Covid, 
em caso de necessidade”, diz 
a nota da Saúde.

Divulgação

Virologista e 
pesquisador da 
Famerp Maurício 
Nogueira

Guilherme BATISTA

PANDEMIA
Mais 71 casos positivos são confirmados

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta ter-
ça-feira (24) mais 71 casos de 
Covid-19, sendo 65 diagnosti-
cados por exame, dois por TR 
antígeno e 4 TR sorológico. No 
total são 95.569 casos, com 
uma média móvel de 79 casos 
leves e quatro casos graves 
por dia.

Também foram confirmados 
dois óbitos pela doença, sendo 
ambos notificados na segunda-
-feira (23). Desde o início da 
pandemia, são 2.734 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 
2,8%. Considerando apenas 
os dados de 201 são 60.806 
casos e 1.812 óbitos.

Nas últimas 24 horas, mais 
786 pessoas foram conside-

radas curadas, totalizando 
87.967 curados, o equivalente 
a 92% dos casos. A cidade 
soma 315.614 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 283.390 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
20.533 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 395 pacientes internados 

com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 213 
na UTI e 182 na enfermaria, 
sendo 176 residentes de Rio 
Preto e 219 de outras cidades 
da região. Dentre os casos já 
confirmados, são 262 inter-
nações, com 153 na UTI e 
109 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
região é de 49,8%.

Vinicius LIMA  

OLÍMPIA MIRASSOL

Imunização começa para 12 
a 17 anos com comorbidades

A partir desta quarta-feira 
(25) a secretaria de Saúde de 
Olímpia ampliará a vacinação 
dos adolescentes com comor-
bidades. Desta forma, o público 
de 12 a 17 anos, que possui 
uma das doenças definidas 
pelo Ministério da Saúde, bem 
como gestantes e puérperas 
nessa faixa etária poderão se 
imunizar.

Vale ressaltar que esse gru-
po só será vacinado mediante 
apresentação do Termo de Au-
torização, assinado pelos pais 
ou responsáveis legais, e do 
Atestado Padrão, preenchido 
pelo médico que acompanha 
o paciente. Ambos os docu-
mentos estão disponíveis para 
impressão no site da Prefeitura, 
pelo link bit.ly/DocumentosVaci-
nação. É necessário levar ainda 
os documentos pessoais (RG, 
CPF, Cartão Cidadão Olimpiense 

ou comprovante de residência) 
e, se possível, a ficha cadastral 
preenchida pelo morador para 
agilizar a vacinação.

A vacinação estará disponí-
vel na Fenossa e no Recinto do 
Folclore, das 8h às 16h. Já em 
Baguaçu, os adolescentes nas 
condições prioritárias devem 
procurar a Unidade de Saúde, 
nesta quarta (25), às 10h, en-
quanto em Ribeiro dos Santos, 
a vacinação será na sexta-feira 
(27), na UBS, às 10h.

Sobre a 1ª dose para pes-
soas com 18 anos ou mais, o 
município informa que ainda 
não há previsão do envio de 
nova remessa pelo Governo do 
Estado. Desta forma, a orien-
tação é para que os moradores 
que ainda não se imunizaram, 
preencham o cadastro dispo-
nível no site da Prefeitura para 
que, se houver sobra de doses 
(xepa), o setor entre em contato 
com os cadastrados.

Da REDAÇÃO

Jovens de 16 anos 
são vacinados hoje

O Departamento de Saú-
de de Mirassol antecipou a 
vacinação contra o Covid-19 
para jovens de 16 anos sem 
comorbidades. O atendimento 
tem início nesta quarta-feira 
(25) em dois pontos do municí-
pio: Centro de Saúde, também 
conhecido como Postão, das 8 
às 19 horas, e na Unidade Bá-
sica de Saúde (UBS) do bairro 
Cohab II, das 8 às 16 horas.

A vacinação é feita apenas 
para os moradores de Mirassol 
e por isso a importância de 
um documento com foto e a 
apresentação do comprovante 
de residência. Importante o 
jovem estar acompanhado por 
um responsável no momento 
da vacinação.

Para fins de vacinação con-

tra a Covid-19, entende-se 
como responsável legal pelo 
adolescente pai, mãe ou quem 
detiver a guarda ou familiar 
adulto com quem o adoles-
cente reside habitualmente. 
Em situações de acolhimento 
institucional: o responsável é 
técnico da instituição de aco-
lhimento.

Adolescentes convivendo 
com companheiro(a) neces-
sitam da autorização dos pais 
ou guardião. Já adolescentes 
casados ou em União Estável, 
com mais de 16 anos, median-
te apresentação da respectiva 
certidão, não necessitam de 
autorização de responsável 
legal. Será exigido a apresen-
tação de RG da mãe ou pai e 
do adolescente, RG do deten-
tor do termo de guarda e do 
adolescente.

Vinicius LIMA 
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SABATINA

NOTAS 

UM TEVE VISTA
Vereadores aprovam duas aberturas 
de créditos adicionais no orçamento
A Câmara de Rio Preto teve 

na pauta desta terça-feira dois 
Projetos de Leis (PL) do Execu-
tivo, que abrem no Orçamento 
Fiscal do Município dois Crédi-
tos Adicionais Especiais.

O primeiro é no valor de 
R$212.500,00 destinados à 
Emcop (Empresa Municipal 
de Construções Populares) 
para moradias urbanas. Esse 
primeiro valor decorre do su-
perávit financeiro verificado 
no Balanço Patrimonial do 
exercício de 2020.

Outro crédito suplementar, 
no mesmo PL, é no valor de 
R$360.000,00 destinado 
para reforço das dotações 
orçamentárias também da Em-
cop, sendo R$45.000,00 para 
outros serviços de terceiros; 

R$60.000,00 para obrigações 
tributárias e contributivas e 
R$255.000,00 para obras 
e instalações. Este segundo 
recurso decorre da anulação 
parcial da dotação orçamentá-
ria, um aporte para cobertura 
do déficit do RPPS.

No entanto, o vereador João 
Paulo Rillo pediu vistas deste 
projeto – que foi aprovada.

Um terceiro crédito, que faz 
parte do segundo PL, é no valor 
de R$1.250.000,00, conforme 
convênios que serão celebra-
dos com o Governo do Estado, 
serão para aquisição de dois 
caminhões destinados à Coleta 
Seletiva e dois caminhões Pipa 
destinados à Prevenção e Com-
bate à Incêndios. Este foi apro-
vado em primeira discussão.

Na justificativa, o Executivo 
explica que ambos os Projetos 

Andressa ZAFALON

Inclusão da Parada do Orgulho LGBTQIA+ no 
calendário do município avança na Câmara

O Projeto de Lei (PL) para 
incluir oficialmente no calen-
dário a “Parada do Orgulho 
LGBTQIA+”, realizado pelo 
Coletivo Mais Orgulho Rio 
Preto, a ser comemorada 
anualmente no mês de junho, 
foi votado e aprovado em 
primeira discussão durante a 
sessão desta terça-feira (24). 
A proposta é do ex-vereador 
Elso Drigo (PSol) que ficou 
no cargo durante um mês, 
em julho.

Segundo a justificativa 
do documento, a Parada do 
Orgulho LGBTQIA+ de Rio 
Preto,tem como objetivo 
promover ações e atividades 
culturais que reforcem a im-
portância da visibilidade e da 
promoção de uma cultura de 

respeito pela diversidade.
“A realidade da comunida-

de LGBTQIA+ no nosso país 
ainda é de medo, o que pode 
ser comprovado através dos 
dados sobre a violência que 

entre tais pessoas também é 
alarmante”, explica Elso Drigo, 
ex-vereador que assinou o PL.

“A dissidência de gênero 
à moral sexual imposta des-
tinaram a estas pessoas a 
marginalização e a invisibilida-
de, sobretudo quando se trata 
das mulheres e da população 
LGBTQIA+, alvos de extremas 
violências e punições. O com-
bate à lgbtqifobia perpassa, 
diretamente, pelo combate ao 
machismo em nossa socieda-
de, a partir do qual se regula, 
violentamente, os papeis de 
gênero e dominação”, conclui.

O PL foi aprovado na le-
galidade e volta à pauta para 
ser votado em segunda dis-
cussão, ou seja, no mérito. 
Se aprovado nesta ocasião, 
segue para sanção ou veto 
do Prefeito.

Andressa ZAFALON

esse grupo enfrenta como 
uma consequência da lgbtqi-
fobia. Os números de crime 
contra pessoas LGBTQIA+ 
são estarrecedores e, mais, 
a quantidade de suicídios 
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1ª DISCUSSÃO

ANIMAIS

de Leis “estão em conformida-
de com a orientação do Tribunal 
de Contas do Estado de São 

Divulgação

Paulo, no sentido de que as 
alterações orçamentárias sejam 
feitas por lei específica”.

Divulgação

Buzina do Trem
Aprovado na sessão desta terça-feira (24), o Projeto de Lei 

Complementar (PLC) de autoria do vereador Bruno Moura, com 
15 votos a favor, que altera as posturas municipais e medidas 
do poder de polícia administrativa a cargo do Município. Com a 
mudança fica proibido qualquer trabalho ou serviço que produza 
ruídos acima de 90 decibéis (dB), incluindo buzinas, clarins, 
tímpanos, campainhas ou outros aparelhos, entre 22h e 7h, 
nas proximidades de hospitais, escolas, asilos e residências. 
Sobre a buzina do trem, fica estabelecido entre 96 e 110Db, 
sendo aferidos em até 10 metros da via férrea. O PLC segue ao 
Executivo, para ser sancionado ou vetado. 

Projeto que obriga uso de coleira nos 
pets é aprovado em primeira discussão 

O Projeto de Lei (PL) é de 
autoria da vereadora Cláudia 
de Giuli e foi votado em primei-
ra discussão na sessão desta 
terça-feira (24) na Câmara 
Municipal.

De acordo com o PL, há 
obrigatoriedade do uso de 
coleira e guia, adequados ao 
seu tamanho e porte, em todo 
animal que for conduzido em 
vias e logradouros públicos. 
Além disso, o PL também prevê 
que estes animais sejam con-
duzidos por pessoas com idade 
e força suficiente para controlar 
os movimentos deles.

Os possuidores ou proprie-
tários dos animais domésticos 
deverão mantê-los em condi-
ções adequadas de segurança 
que impossibilitem a evasão 

dos animais.
O não cumprimento da 

lei sujeitará o possuidor ou 
proprietário do animal ao pa-
gamento de multa no valor de 
5 (cinco) UFMs, o que dá um 
total de R$314,80. A multa 
terá valor dobrado, em caso de 
reincidência.

“É comum observar que 
grande parte desses animais 
não usam coleiras e/ou nem 
focinheiras, acarretando em um 
grande número de acidentes, 
tanto no trânsito, como exem-
plo atropelamentos, quanto 
ataque aos próprios moradores 
da cidade, bem como a outros 
animais domésticos”, explica 
Cláudia.

A vereadora também des-
taca em sua justificava no PL, 
que é importante reforçar que 
se tornou corriqueiro notícias 
de atropelamentos de animais 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

que estavam passeando com ou 
sem seus tutores, e sem o uso 
de coleiras.

“Posto isto, essa lei é de 
extrema importância para ten-
tar erradicar acidentes em 
decorrência de passeios com 
animais domésticos sem o uso 
dos instrumentos necessários 
para a segurança dos animais 
e dos moradores de Rio Preto”, 
conclui.

Cláudia ainda manifestou 
positivamente o conselho de 
outros vereadores para alterar 
o peso dos cachorros de porte 
grande. Ao invés de ficar entre 
45 e 60kg, os vereadores acon-
selharam que a autora coloque 
apenas “acima de 45kg”. A 
mudança, se vier, será para a 
próxima votação, quando se 
avalia o mérito. Se aprovado, 
seguirá para o Executivo, para 
sanção ou veto do Prefeito.

VEJA AS NORMAS
Os cães de médio, 
grande e gigante 
porte deverão estar 
sempre sob o uso de 
guia curta de condu-
ção, respeitando as 
seguintes normas:
– Porte médio: de 36 
a 49 cm e de 15 a 
25 kg;
– Porte grande: de 
50 a 69 cm e de 25 
a 45 kg;
– Porte gigante: aci-
ma de 70 cm e de 45 
a 60 kg.

Por Andressa ZAFALON

CIECC
Projeto de Lei Complementar (PLC), de autoria do ex-vereador 

Professor Elso Drigo, subscrito atualmente pelo vereador João 
Paulo Rillo, teve vistas por duas sessões aprovadas, a pedido de 
Rillo. O PLC readéqua o CIECC (Centro Integrado de Educação, 
Ciência e Cultura) à uma nova estrutura. A principal mudança 
é em relação à administração do local que passaria a ser em 
conjunto com o IBILCE de Rio Preto, por meio de convênio próprio 
destinado a esse fim. 

Multas pandemia
O vereador João Paulo Rillo pediu vistas por uma sessão – e 

foi aprovada – para o Projeto de Lei (PL) de autor do vereador 
Renato Pupo, que alterar o inciso terceiro do art. 154 da Lei 
Municipal 13.509 que dispões sobre o Código Sanitário do Mu-
nicípio. O PL diz que “a autoridade competente deverá levar em 
consideração a capacidade econômica do infrator, podendo, em 
período de pandemia, aumentar até o triplo os valores da multa 
previstos”. Pupo visa aumentar o rigor das normas preventivas e 
dar mais eficácia ao combate de festas e eventos clandestinos, 
que provocam aglomerações de pessoas durante período de 
Emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus. O PL 
já está para ser votado em segunda discussão. 

Terceirizadas
Aprovado em primeira discussão o Projeto de Lei (PL) de 

autoria do vereador Pedro Roberto visa dar mais transparência 
na relação das empresas terceirizadas que prestam serviços em 
Rio Preto, fornecendo informações pertinentes ao contrato como 
endereço, contato nome do responsável e do sindicato ao qual 
a categoria pertence, entre outros dados relevantes. Atualmente 
estas informações não constam no Portal da Transparência do 
município. Nesta terça-feira (24) o PL seria votado no mérito, no 
entanto, o vereador Paulo Pauléra pediu vistas por duas sessões, 
o que foi aceito pela Câmara. Pauléra alegou que alguns itens 
do PL já estariam sendo comtemplados atualmente, por isso, irá 
avalia melhor o projeto, com o concessão do autor Pedro Roberto. 

Empresa Amiga dos Animais
Aprovado, em primeira discussão, o Projeto de Resolução (PR) 

de autoria da vereadora Cláudia de Giuli, para alterar o texto do 
art. 1 da Resolução n° 1.193, de 7 de junho de 2017, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: Fica instituído o título de “Em-
presa Amiga dos Animais” para empresas privadas que realizam 
atividades em Rio Preto ou outras cidades da região, visando a 
defesa, a proteção e o bem-estar animal. Segundo Cláudia, “é 
de conhecimento comum que grandes empresas realizam um 
trabalho amplo e de grande impacto a causa animal. Portanto, ao 
retirar a limitação imposta na letra de lei original, onde somente 
empresas de Rio Preto eram beneficiadas, ampliamos o alcance 
da possibilidade de outorga de título para as cidades da região, 
com a regra de que viabilize projetos em Rio Preto”. 

Sessão extraordinária
O presidente da Câmara, vereador Pedro Roberto, anunciou 

duas sessões extraordinárias na próxima quinta-feira (26), a 
pedido do Executivo, para que seja votado o PPI (Programa de 
Pagamento Incentivado) do Semae, com descontos de até 100% 
nos juros e multas, no pagamento à vista de contas em atraso, 
vencidas até o dia 31 de dezembro, ajuizadas ou não. A quinta e 
a sexta sessão serão realizadas às 16h e 17h, respectivamente.

Ônibus no bairro São Thomaz
O vereador Odélio Chaves protocolou uma indicação nesta 

segunda-feira (23), para que, através do setor competente, o 
Executivo determine estudos para que seja instalado uma linha 
de ônibus no bairro São Thomaz direto até o terminal urbano de 
Rio Preto. Odélio explica na indicação, que esse pedido é um 
atendimento à demanda trazida por munícipes até seu gabinete 
e ele julga a solicitação necessária, uma vez que os usuários 
reclamam que falta transporte coletivo. O Executivo tem até 30 
dias para responder a solicitação do vereador. 

Câmara aprova convocação de secretário para 
falar sobre concessão do transporte público

O requerimento de con-
vocação é de autoria do ve-
reador João Paulo Rillo e foi 
aprovado com nove votos a 
favor, na Câmara de Rio Preto.

O autor usou a tribuna 
para encaminhar a favor o 
requerimento. “Peço voto 
favorável de todos os vereado-
res, por se tratar de um tema 
estratégico e delicado e que o 
secretário tem feitos declara-
ções nada republicanas sobre 

o tema”, comentou Rillo. “É 
necessário que tomemos al-
guma atitude, que a Câmara 
faça sua função básica que 
é defender os interesses da 
população, principalmente 
daqueles que fazem o uso do 
transporte público”, comple-
mentou.

O Secretário, Amaury Her-
nandes, deverá comparecer 
na próxima sessão, dia 31 de 
agosto, para prestar escla-
recimentos sobre a possível 
renovação do contrato de con-

cessão do transporte coletivo 
de Rio Preto.

O contrato de concessão 
do transporte coletivo vence 
em novembro deste ano e a 
Prefeitura contratou uma em-
presa particular para promover 
estudos para a readequação, 
porém, esse resultado ainda 
não foi apresentado.

Amaury teria se manifesta-
do a favor da prorrogação do 
contrato através de uma con-
versa informal e, só depois, 
apresentaria uma proposta 

oficial.
Votaram a favor os vere-

adores Bruno Moura, Jean 
Charles, João Paulo Rillo, Jorge 
Menezes, Cabo Júlio Donizete, 
Karina Caroline, Odélio Cha-
ves, Renato Pupo e Robson 
Ricci. Votaram contra os vere-
adores Rossini Diniz, Anderson 
Branco, Bruno Marinho, Celso 
Peixão, Francisco Júnior, Paulo 
Pauléra e Cláudia de Giuli. O 
vereador e presidente do le-
gislativo, Pedro Roberto, não 
vota.

Andressa ZAFALON



A-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
25 de agosto de 2021 COTIDIANOCOTIDIANO

Polícia Civil apresenta suspeitos de 
matar advogado Claudio Rollemberg

A prisão dos acusados  foi 
informada na manhã desta 
terça-feira (24) pela Polícia Civil 
de Rio Preto, através do setor 
de homicídios do Deic. Dois 
homens foram presos suspeitos 
de assassinar o advogado rio-
-pretense Cláudio Rollemberg, 
que tinha 59 anos e morreu no 
dia 26 de julho.

O advogado chegou a ficar 
internado no Hospital de Base 
em estado grave, durante nove 
dias, mas não resistiu. Cláudio 
foi espancado próximo à sua 
casa e a suspeita é que a 
agressão tenha sido feita com 
um taco de madeira e um soco 
inglês, objetos esses que foram 
apreendidos pela Polícia.

A Delegacia de Homicídios 
da DEIC iniciou as investigações 
colhendo depoimentos, cap-
tando imagens de câmeras e 
realizando trabalho de campo. O 
conjunto das diligências apontou 
para um homem de 38 anos, 
como o primeiro suspeito, e o 
mesmo foi preso temporaria-
mente em 30 de julho.

Outro suspeito, 45 anos, foi 
detido em 16 de agosto  quando 
durante busca e apreensão na 
casa policiais civis localizaram 
e apreenderam tacos estilo 
beisebol que poderiam ter sido 
usados para golpear a vítima.

O suspeito de 45 anos ini-
cialmente negou a participação 
no crime e disse que no dia dos 
fatos viu a vítima caída e chamou 
o SAMU. Ele e o outro suspeito 
estão presos temporariamente 

Andressa ZAFALON     
redacao@dhoje.com.br

HOMICÍDIO

Advogado foi morto du-
rante agressões próximo 
a sua casa

na carceragem da DEIC.
Nesta sexta-feira (20), o 

primeiro suspeito preso, de 38 
anos, disse à equipe de carce-
ragem que gostaria de falar com 
os policiais que o prenderam e 
gostaria de dar nova versão do 
que aconteceu no dia das agres-
sões ao advogado, assumindo, 
informalmente, sua parcela de 
participação.

Marcado oficialmente novo 
depoimento para esta segunda-
-feira (23), onde o suspeito falou 
formalmente, acompanhado 
de seu advogado e contou ao 
Delegado de Polícia que “ele e 
o outro detido são artistas plás-
ticos de rua e que conheciam 
a vítima. Combinaram, os dois 
suspeitos de se encontrarem, 
um com soco inglês e o outro 
com taco de madeira, para en-

contrarem o advogado”, consta 
em depoimento.

Segundo a polícia, ao locali-
zarem a vítima um dos suspeitos 
segurou o advogado, enquanto 
o comparsa o golpeou várias ve-
zes, saindo do local em seguida. 
Uma das hipóteses que a Polícia 
Civil trabalha como motivação do 
ilícito, é que o advogado teria, 
em data pretérita, acusado os 
suspeitos de ter furtado seu 
aparelho celular.

Ambos vão permanecer pre-
sos e possivelmente continuarão 
reclusos se a prisão temporária 
for convertida em preventiva. 
Eles responderão por homicídio 
qualificado.

Divulgação

VIAGEM

Na tarde desta segunda-fei-
ra (3) um homem de 29 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes para relatar que sua arma 
de fogo que fica guardada em 
sua casa, localizada no bairro 
Jardim Seixas, foi furtada en-
quanto ele viajava.

Para os policiais a vítima 
informou que saiu para viajar 
no dia 16 de agosto e retornou 
apenas no último domingo 
(22) quando ao chegar em sua 
residência ele notou que uma 
das portas do imóvel estava 
danificada e em vistoria pela 
casa constatou que apenas 
sua pistola 380 foi subtraída 
do interior de uma gaveta.

O homem ainda acrescen-
tou que na data da viagem o 
muro de sua residência havia 
caído e estava em reforma, por 
isso o local estava com fácil 
acesso.

Mais tarde o caso registra-
do como furto foi encaminhado 
para o 3º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Homem tem 
arma furtada 

de casa
Da REDAÇÃO

ILIDIA MUNIZ DIAS, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 86 anos 
de idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 
Luis Carlos e Deverli. Foi sepultada no dia 
24/08/2021 às 13:00, saindo seu féretro 
do velório de Engenheiro Schmidt para o 
cemitério Municipal de Engenheiro Schmidt.

WELLINGTON ADRIANO FARIA DE 
LEITE, natural de Andradina/SP, faleceu aos 
51 anos de idade. Era casado com Elizabeth 
Barros Siqueira Leite e deixou sua fi lha 
Heloiza. Foi sepultado no dia 24/08/2021 às 
16:30, saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o cemitério São João Batista.

MANUEL DE MATOS ROCHA, natural 
de Portugal, faleceu aos 92 anos de idade. 
Era casado com Geny Pereira Rocha e dei-
xou seus fi lhos Maria Aparecida, Rosangela 
Maria, Eliete de Fatima e Manuel Filho. Foi 
sepultado no dia 24/08/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOSVIOLÊNCIA
Ex-funcionário rejeita acordo e agride patrão na hora do acerto

Na tarde da última segun-
da-feira (23) uma equipe da 
Polícia Militar foi acionada 
por um homem de 38 anos 
que disse ter sido agredido às 
16h50 por seu ex-funcionário 
e um desconhecido. Os três 
envolvidos estavam no interior 
do escritório da vítima, locali-
zado no bairro Vila Santa Cruz, 
e antes de deixar o local os 
agressores ainda jogaram na 
direção da vítima um cartucho 

de espingarda calibre 12.
Para os policiais o proprie-

tário informou que recebeu seu 
ex-funcionário no intuito de 
realizar o acerto dos serviços 
prestados, porém o agressor 
não aceitou o acordo e ficou 
revoltado, se negando a assinar 
qualquer documento e em se-
guida foi embora do escritório.

Mais tarde o ex-funcio-
nário retornou ao escritório 
agora acompanhado de um 
desconhecido. Eles invadiram 
o imóvel e agrediram a vítima 

com socos e chutes e por isso 
os três envolvidos começaram 
uma briga corporal que foi se-
parada por outros funcionários. 
Em seguida a dupla decidiu ir 
embora proferindo ameaças, 
porém antes o desconhecido 
jogou na vítima um cartucho 
que foi entregue a polícia.

A vítima ainda acrescentou 
que após a briga ele encontrou 
jogado no chão um celular que 
ele acredita ser de seu ex-fun-
cionário.

Ainda no local os PMs 

orientaram o 
homem so-
bre suas 
possibili-
dades pe-
nais e em 
seguida se 
d i rec iona-
ram para a 
Central de Fla-
grantes para registrar 
o caso como vias de fato e 
ameaça que posteriormente 
foi encaminhado para o 1º 
Distrito Policial. 

Da REDAÇÃO

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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VÍTIMA DE MIRASSOL

Suspeito de sequestrar e estuprar 
garota de 12 anos é preso pelo BAEP

Na madrugada desta segun-
da-feira (23) policiais militares 
da equipe da BAEP prenderam 
um homem de 45 anos, na 
Avenida Mirassolândia em Rio 
Preto, suspeito de ter seques-
trado e estuprado uma menina 
de 12 anos que ele atraiu fin-
gindo ser um adolescente em 
um aplicativo.

De acordo com as informa-
ções fornecidas pela Polícia Ci-
vil, a garota que reside no bairro 
Cohab 1 em Mirassol/SP teria 
desaparecido às 2h do domingo 
(22), data em que ela marcou 
de encontrar o adolescente do 
aplicativo, sendo que ao chegar 
ao local ela se deparou com um 
homem que a ameaçou e orde-
nou que entrasse em seu carro.

Em seguida o homem a le-
vou para outra cidade, cometeu 
o estupro e levou novamente 
para Mirassol, cidade onde os 
pais da vítima ainda sem con-

tato com ela já teriam registrado 
um boletim de ocorrência.

Mais tarde ao ser informado 
sobre o ocorrido uma equipe da 
BAEP iniciou diligências no in-
tuito de localizar o autor, sendo 
que na Avenida Mirassolândia 
os policiais observaram um 
homem com características 
semelhantes com as do depoi-
mento da vítima e por isso ele 
foi abordado e levado para a 
Central de Flagrantes, onde ele 
confessou ter levado a garota 
para Fronteira/MG e realizado 
o estupro.

Após a confissão ele foi pre-
so e encaminhado para a carce-
ragem da DEIC para permanecer 
à disposição da justiça.

A adolescente foi levada 
para o Hospital da Criança e da 
Maternidade (HCM), onde foi 
encaminhada para emergência 
pediátrica para ser submetida 
a exames. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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INTERNET INTOLERÂNCIA

Após trocar nudes homem 
é vítima de extorsão

Após ser vítima de extorsão 
na última segunda-feira (23), 
um homem de 37 anos pro-
curou a Central de Flagrantes 
para registrar queixa do crime.

Ele informou que há apro-
ximadamente uma semana ele 
começou a conversar com o 
perfil de uma mulher em uma 
rede social, que ao passar dos 
dias foi criando intimidade para 
enfim trocarem fotos íntimas, 
sendo que pouco tempo de-
pois de troca ele recebeu uma 
mensagem no WhatsApp de 
um número com DDD 34.

Na mensagem a pessoa 
se identificou como sendo um 
oficial de justiça e informou 

que a vítima havia trocado fo-
tos intimas com uma menor de 
idade e que se o homem não 
transferisse R$3 mil ele seria 
denunciado por pedofilia.

Para os policias o homem 
ainda informou que para ser 
intimidado a pessoa mandou 
fotos dos perfis da rede social 
da vítima e de sua esposa, 
sendo que ao se negar a reali-
zar o pagamento uma terceira 
pessoa publicou uma foto sua 
com sua esposa onde se refere 
ao homem como pedófilo.

Na central o caso foi re-
gistrado como extorsão e em 
seguida foi encaminhado para 
a Delegacia Policial de Mirassol, 
município no qual a vítima é 
moradora. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJE

AGRESSÃO
Jovem procura a polícia 
e denuncia injúria racial

No inicio da noite desta 
segunda-feira (23) uma adoles-
cente de 16 anos foi vítima de 
injúria racial enquanto aguarda-
va a chegada de um ônibus na 
rodoviária de Rio Preto às 18h.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, a 
adolescente estava aguardando 
o ônibus para retornar a sua 
casa quando uma mulher que 
aparenta ter 60 anos se apro-
ximou e proferiu ofensas como 
“preta, gente da sua cor não usa 
cabelo liso, gente de sua raça é 
da época da escravidão”.

Após ouvir as ofensas a garo-
ta ficou muito abalada e rapida-
mente entrou no ônibus no qual 
a mulher também entrou e para 
evitar mais conflito a adolescen-

te preferiu permanecer na parte 
da frente do veículo enquanto a 
senhora ficou atrás.

Em sua declaração a víti-
ma ainda informou que outras 
pessoas que estavam no local 
filmaram a ação da mulher pelo 
fato de terem ficado chocados 
com o ocorrido.

Ao chegar em sua residência 
a adolescente ainda notou que 
em seu cabelo estava grudado 
um chiclete que ela acredita ser 
um ato da mulher.

Assim mais tarde, acompa-
nhada de sua mãe, a vítima pro-
curou a Central de Flagrantes, 
onde após detalhar o ocorrido os 
policiais registraram um boletim 
de ocorrência com natureza de 
injúria que posteriormente foi 
encaminhado para o 2º Distrito 
Policial.  (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

Homem é roubado em festa
e bate o carro tentando fugir

Na manhã da última segun-
da-feira (23) um homem de 
37 anos foi detido por policiais 
militares após bater seu carro 
na Avenida Domingo Falavina 
às 6h40 enquanto fugia de um 
grupo de pessoas após uma 
briga.

Quando os PMs chegaram a 
vítima já estava sendo atendida 
por uma equipe do Corpo de 
Bombeiros. A vítima disse que 
passou a noite em uma festa 
ingerindo bebidas alcoólicas, 
sendo que em certo momento 
se desentendeu com outras 
pessoas que roubaram seu 
celular e sua carteira com do-
cumentos pessoais e R$ 3 mil.

Para fugir das agressões ele 
entrou em seu carro e fugiu. 
O homem não soube informar 
as características físicas dos 
agressores e nem soube expli-
car o local e como ele bateu 
seu carro.

Em seguida, ele foi levado 
para o UPA Norte para receber 
atendimento médico e após 
para a Central de Flagrantes 
para ser realizado o exame de 
sangue.

O caso foi registrado como 
embriaguez ao volante, dirigir 
sem permissão ou habilitação 
e roubo, posteriormente foi 
encaminhado para o 4º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM
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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ARMINDO DOCITEU DENARDIN, CPF 146.284.909-10. DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento 
Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos de administração na 
CONBR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., CNPJ 75.770.164/0001-05, que será denominada Conbr 
Administradora de Consórcios S.A., se aprovada a transformação do seu tipo jurídico. ESCLARECE que eventuais 
objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especifi cada abaixo, no prazo de 
quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital 
(disponível na página do Banco Central do Brasil na internet) Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e 
Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e para Integrantes do SPB. Selecionar, no campo “Destino”: 
o componente do Departamento de Organização do Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo. BANCO 
CENTRAL DO BRASIL - Departamento de Organização do Sistema Financeiro, Gerência Técnica de Organização do 
Sistema Financeiro em Curitiba (Deorf/GTCUR). São José do Rio Preto, SP, 23 de agosto de 2021.

ENCONTRO

Comerciantes e prefeitura discutem 
investimentos e melhorias no calçadão

O encontro aconteceu no 9° 
andar do prédio da Prefeitura 
de Rio Preto com representan-
tes do comércio, Sincomércio 
(Sindicato do Comércio Vare-
jista), Secretaria de Governo 
representado pelo Jair Moretti, 
Emurb, Secretaria de Assis-
tência Social, Polícias Militar 
e Civil, Guarda Municipal, Se-
cretaria de Trânsito com a pre-
sença de Amaury Hernandes, 
Secretaria do Meio Ambiente, 
Serviços Gerais e o Presidente 
do Albergue Noturno, Marcelo 
Zola.

Os representantes do co-
mércio foram munidos de 
uma lista de problemas que, 
na opinião deles, precisam ser 
solucionados com urgência. Na 
lista constava tópicos como 
moradores de rua, segurança, 
arborização, campanha de 
conscientização, uso de dro-
gas, câmeras de vigilância, lixo, 
entre outros pontos. Todos os 
tópicos relacionados ao calça-
dão de Rio Preto.

Em relação aos moradores 
de rua, os comerciantes recla-
mam que os mesmos armam 
barracas em frente aos estabe-
lecimentos, defecam e urinam 

no local e intimidam os clientes 
que lá chegam.

Em uma primeira reunião, 
que aconteceu no dia 16 de 
agosto, a equipe de reportagem 
do DHoje esteve presente e os 
comerciantes clamaram por 
uma campanha de conscien-
tização para que a população 
não alimente esses moradores 
de rua, para que eles sejam 
encaminhados às entidades 
específicas de atendimento 
a esse público e, assim, não 
fiquem na rua.

Essa campanha também 
foi abordada no encontro com 
representantes do Executivo 
e ficou a cargo da Secretaria 
de Assistência Social marcar 
reuniões com as ONGs que 
distribuem alimentos para que 
essas doações sejam canaliza-
das às entidades.

O presidente do Albergue 
Noturno, Marcelo Zola, explica 
que “distribuir comida aos mo-
radores de rua na rua, faz com 
que eles não saiam da rua e não 
tenham oportunidade de serem 
cuidados por uma entidade, 
com o objetivo de inseri-los 
novamente na sociedade. O 
ideal é que essas pessoas e 
ONGs doem os alimentos para 
as entidades, como o Albergue 
Noturno, que cuida diretamente 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

deste público”.
Os vereadores Bruno Moura 

e Cabo Júlio Donizete estiveram 
presentes na reunião e posicio-
naram o andamento das de-
mandas. Bruno Moura chamou 
de “força-tarefa do comércio 
central de Rio Preto”.

um horário para que cada um 
coloque seu lixo na rua depois 
do fechamento do comércio”.

Cabo Júlio Donizete disse 
que “o Poder Público vai tentar, 
na medida do possível, atender 
aos pedidos dos comerciantes 
do calçadão, mas já foi dado 
um grande passo com esta 
reunião e algumas definições 
imediatas”.

O Sincomércio também 
foi representado na reunião, 
onde frisou que as câmeras de 
vigilância são de extrema im-
portância estarem funcionando. 
“As câmeras já existem e fomos 
compradas por nós, inclusive, 
só falta funcionar. Segundo 
ficou decidido na reunião, esse 
projeto deverá ser iniciado ime-
diatamente para que tenhamos 
mais segurança no calçadão, 
principalmente pelo fato das 
festas de fim de ano estarem 
se aproximando, data esta que 
o calçadão fica aberto até mais 
tarde”, ressalta Ricardo Arroyo, 
presidente do Sincomércio.

O DHoje elencou todos os 
tópicos, com questionamentos 
destinados à assessoria da Pre-
feitura que respondeu que “as 
reivindicações foram apresen-
tadas e estão sendo analisadas 
pelas pastas competentes”.

“As barracas de acampa-
mentos montadas nas ruas e 
praças serão retiradas diaria-
mente, assim como as ações 
da GCM e da Polícia serão mais 
intensas com o objetivo de coi-
bir o uso de drogas nestes locais 
do calçadão”, explica Bruno.

Bruno Moura ainda comple-
menta que em relação ao lixo, 
“será feito um contato com 
a prestadora de serviços que 
recolhe o lixo, para verificar a 
possibilidade de retirar as ca-
çambas que geram mal cheiro. 
Além disso, estuda-se também 

Divulgação

ECONOMIA

Doria sanciona lei e cria a nova 
Região Metropolitana de Rio Preto 

O governador João Doria 
sancionou nesta terça-feira 
(24) leis complementares 
que criam novas Regiões 
Metropolitanas do Estado, 
entre elas a de São José do 
Rio Preto. A iniciativa faz par-
te de uma nova organização 
territorial em São Paulo para 
promover políticas públicas 
e facilitar a captação de 
recursos para investimentos 
regionais.

“Nós estamos aqui cons-
truindo o futuro com a san-
ção das leis que criam essas 
novas regiões e, com isso, 
elevamos a importância de 
todas as cidades que as 
integram. Prefeitos e Pre-
feitas sabem a importância 
que é estar em uma Região 
Metropolitana”, acrescentou 
Doria.

A criação de novas Re-

giões Metropolitanas faz 
parte de um projeto da Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Regional em parceria com 

Da REDAÇÃO 

a Fundação Seade (Siste-
ma Estadual de Análise de 
Dados) e amplia o nível de 
integração regional entre os 
municípios. Cada região vai 
contar com um Conselho de 
Desenvolvimento integrado 
por autoridades municipais 
e estaduais e representantes 
da sociedade civil.

“Nosso Governo promove 
uma nova regionalização do 
Estado, algo que ficará como 
um legado. Esse trabalho faz 
com que São Paulo tenha, 
após a decisão da Assem-
bleia Legislativa até o final 
do ano, nove Regiões Metro-
politanas, oito Agrupamentos 
Urbanos e 14 Regiões de 
Estado”, declarou o vice-

“Nós estamos aqui 
construindo o futuro 
com a sanção das 
leis que criam essas 
novas regiões”, do 
governador João 
Doria 

CALOR 
Temperatura sobe e 

Defesa Civil alerta para 
riscos de queimadas

A temperatura vai subir 
na região de Rio Preto nesta 
quarta-feira (25). Segundo a 
previsão do Instituto de Pes-
quisas Meteorológicas (IPMet) 
da Unesp, a temperatura pode 
chegar a 37ºC nesta quarta. 
Na quinta-feira (26) a máxi-
ma é 35ºC e a na sexta-feira 
32ºC.

Segundo o meteorologista 
José Figueiredo, do IPMet, a 
temperatura vai abaixar no fim 
de semana por conta da alta 
possibilidade chuva, que pode 
ocorrer tanto na sexta quanto 
sábado.

“As estações na região não 
são bem definidas. O que nós 
temos na verdade é estação 
seca e estação chuvosa. Como 
estamos em um período de 
poucas chuvas, a tendência é 
de aumento na temperatura. 
Outro fator que faz a tempe-
ratura cair são as massas po-
lares, mas não há previsão de 
que nenhuma atinja o estado 
a curto prazo”, comentou.

A Defesa Civil estadual 
alertou que com o aumento 
da temperatura e a baixa 
umidade relativa do ar há o 
risco de ocorrer incêndios. 
Nos últimos dias, focos de in-
cêndio em coberturas vegetais 
têm aumentado pelo território 
paulista, principalmente nas 
regiões metropolitana de São 

Paulo, centro-oeste e noroeste 
do Estado. Em alguns casos, 
devido à intensidade e rápida 
propagação do fogo, faz-se ne-
cessário o combate por meio 
de aeronaves de asa-rotativa 
ou de asa-fixa.

Estudos apontam que a 
maior parte dos incêndios flo-
restais é decorrente de ação 
antrópica – causados pelo 
homem, de maneira acidental 
ou intencional, sendo as cau-
sas mais comuns queimadas 
para limpeza de terreno ou 
destruição de lixo; cigarros 
descartados acesos às mar-
gens de rodovias e soltura de 
balões - além de ser crime, 
as estatísticas mostram que 
a cada três balões postos no 
ar, dois caem acesos

Para combater esse tipo de 
ação, a Defesa Civil reforça a 
necessidade de conscientiza-
ção de toda a população, a 
fim de que tais ocorrências 
sejam evitadas; caso o cida-
dão depare com algum foco 
de incêndio, deverá acionar 
imediatamente o Corpo de 
Bombeiros (193).

“Não é recomendado que 
uma pessoa sem treinamento 
e equipamentos necessários 
tente apagar o incêndio, pois 
corre o risco de se ferir durante 
a ação”, afirmou o coronel 
Carlos Lamin, coordenador de 
Proteção e Defesa Civil (COM-
PDEC) de Rio Preto.

Vinicius LIMA 

-Governador Rodrigo Garcia, 
que também é Secretário de 
Governo.

Os grupos vão discutir pro-
jetos de interesse regional, 
estabelecer metas e executar 
funções técnico-consultivas. 
As regiões também poderão 
contar com fundos de desen-
volvimento para aporte de 
recursos públicos e de órgãos 
de fomento.

O Governo de São Paulo 
revisou as diretrizes legais 
para a Organização Regio-
nal do Estado e propõe a 
inclusão da sociedade civil 
em todos os conselhos re-
gionais. O Estado ainda criou 
o Parlamento Regional, que 
vai integrar Vereadores dos 
645 municípios paulistas à 
Governança Interfederativa 
proposta na Nova Regiona-
lização.

As 37 cidades que com-
põe a Região Metropolitana 
de Rio Preto são Adolfo, Bady 
Bassit, Bálsamo, Cedral, 
Guapiaçu, Ibirá, Icém, Ipiguá, 
Irapuã, Jaci, José Bonifácio, 
Macaubal, Mendonça, Mi-
rassol, Mirassolândia, Monte 
Aprazível, Neves Paulista, 
Nipoã, Nova Aliança, Nova 
Granada, Olímpia, Onda Ver-
de, Orindiúva, Palestina, Pau-
lo de Faria, Planalto, Poloni, 
Potirendaba, Sales, São José 
do Rio Preto, Severínia, Ta-
nabi, Ubarana, Uchoa, União 
Paulista, Urupês e Zacarias, 
somando pouco mais de 914 
mil habitantes.

“Nós estamos aqui 
construindo o futuro 
com a sanção das 
leis que criam essas 
novas regiões”, do 
governador João 
Doria 
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BEZINHA

Após derrota na estreia, América 
quer vencer hoje o Inter em casa

Depois de perder na 
estreia da Bezinha 
para a Matonense 
fora de casa no 

último fim de semana, o Amé-
rica quer se reabilitar. Nesta 
quarta-feira (25), o Rubro 
recebe a Inter de Bebedouro 
no Teixeirão em busca da pri-
meira vitória na competição.

O técnico Jorge Saran afir-
mou que alguns fatores preju-
dicaram o América na estreia 
em Matão. “Perdemos o Alex, 
zagueiro titular, na véspera do 
jogo porque foi diagnosticado 
com Covid-19. Além disso, 
a documentação do meia 
Cristoffer não tinha sido re-
gularizada e não conseguimos 

escalar ele. Fora isso, o time 
ficou com um a menos na 
segunda etapa e com o forte 
calor por conta do horário da 
partida acabou exigindo muito 
da condição física dos nossos 
atletas. A Matonense tem um 
grande time, mas o campo lá 
não tinha condições de jogo”, 
afirmou.

O zagueiro Alex vai seguir 
sem poder estrear na Bezinha 
por conta da Covid-19. Além 
dele, o meio-campista Rafael 
Carvalho foi expulso contra a 
Matonense e terá que cum-
prir suspensão. Cristoffer, 
por outro lado, está com a 
documentação regularizada 
e poderá jogar. A tendência 
é de que com a entrada do 
meia, Vagalume passe a atuar 

no ataque ao lado de Juninho.
A Inter de Bebedouro per-

deu em casa na 1ª rodada 
para o Taquaritinga. “Apesar da 
derrota, é um time forte. Como 
estamos no grupo da morte, 
precisamos pontuar em casa 
e ir para cima em busca do 
resultado”, comentou Saran.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

AMÉRICA X INTER DE BEBE-
DOURO
SEGUNDA DIVISÃO DO CAM-
PEONATO PAULISTA (BEZI-
NHA)
DIA: 25/08
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO BENEDITO 
TEIXEIRA – SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

Gustavo BOTTINI

TOQUIO 2020

Jogos Paralímpicos começam 
com 290 atletas brasileiros

Começou nesta terça-
-feira (24) os Jogos 
Paralímpicos de Tó-

quio 2020 terão competições 
até o dia 5 de setembro. A 
cerimônia de abertura foi rea-
lizada no Estádio Nacional do 
Japão sem público presencial, 
e teve delegações reduzidas 
em virtude da pandemia de 
Covid-19.

Essa é a primeira vez 
que os jogos paralímpicos 
ocorrem nas mesmas arenas 
onde os eventos dos jogos 
olímpicos principais foram 
realizados.

Com o tema Ventos de 
Mudança, o espetáculo de 
abertura contou com dan-
çarinos que representaram 
aviões - cada um com uma 
determinada deficiência e 
dificuldade, mas todos com 
a possibilidade de alçar voos. 
Entre eles, um especial - que 
usa a mente para voar.

O discurso de abertura foi 
feito por Seiko Hashimoto, 
presidente do Comitê dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 

2020. Em sua fala, a ex-atle-
ta e medalhista afirmou que 
“a imagem de superação de 
dificuldades inspira muitas 
pessoas e dá esperanças, 
principalmente no momento 
presente.”

Andrew Parsons, brasileiro 
e presidente do Comitê Pa-
ralímpico Internacional (IPC, 
na sigla em inglês), falou em 
seguida e destacou que “as 
Paralimpíadas são uma pla-
taforma para mudança, mas 
[esse momento] a cada quatro 

anos não é o bastante. Neces-
sitamos fazer a nossa parte 
todos os dias para sermos 
inclusivos.”

“Diferença é uma força, 
não uma fraqueza. Para re-
construirmos melhor o mundo 
pós-pandemia, devemos ter 
sociedades em que oportu-
nidades existem para todos. 
Com a sombra da incerteza, 
os atletas paralímpicos foram 
faróis para o mundo”, disse 
Parsons.

A Paralimpíada de Tóquio 

Agência BRASIL 2020 conta com cerca de 
4,3 mil atletas de 165 pa-
íses. Essa é a segunda vez 
que o Japão sedia jogos 
olímpicos.

Delegação brasi-
leira - Com a delegação 
reduzida em virtude da pan-
demia, o Brasil foi represen-
tado por Petrúcio Ferreira, do 
atletismo, e Evelyn Oliveira, 
da bocha - ambos medalhis-
tas olímpicos da Rio 2016. 
O Brasil contará com 290 
atletas e visa ficar entre os 
10 primeiros no quadro geral 
de medalhas.

Afeganistão - A co-
mitiva que representaria o 
Afeganistão não pode com-
parecer aos Jogos Paralímpi-
cos de Tóquio em razão do 
bloqueio de voos pelo Talibã. 
A bandeira do país, entre-
tanto, estava presente e foi 
carregada por um voluntário 
como homenagem de solida-
riedade ao país, que passa 
por um momento de conflito 
interno com a retirada de 
tropas norte-americanas.

Divulgação

PAULISTÃO FEMININO ELIMINATÓRIAS
Realidade Jovem enfrenta o 

Palmeiras na capital

O Realidade Jovem en-
cara o seu primeiro 
desafio contra um dos 

grandes do futebol paulista nesta 
quarta-feira (25). A equipe rio-
-pretense vai até capital enfren-
tar o Palmeiras e busca manter 
a invencibilidade no Campeonato 
Paulista Feminino.

Até aqui, o Realidade Jovem 
empatou contra o Nacional fora 
de casa em um a um e venceu 
a Portuguesa no Teixeirão por um 
a zero, resultados que deixaram 
a equipe na quarta posição da 
tabela.

Sexta maior artilheira da 
história da competição com 78 
gols, a atacante Pikena seguirá 
sendo desfalque para o técnico 
Chicão Regueira. Ela sofreu 
uma lesão na estreia contra o 
Nacional e já ficou de fora no 
duelo contra Lusa. Para suprir a 
ausência, o Realidade contratou 
Carolzinha Fidélis nesta semana. 

A jogadora de 27 anos já por XV 
de Piracicaba e São José e deve 
atuar já nesta rodada.

Adversário nesta quarta, o 
Palmeiras venceu os dois primei-
ros jogos contra o Taubaté e Pin-
da. Além disso, o alviverde teve 
a segunda melhor campanha da 
primeira fase no Brasileirão e 
está classificado para a semifinal 
da competição depois de ter 
goleado o Grêmio por quatro a 
um no domingo. Jogando como 
mandante, o Palmeiras não per-

de desde o ano passado, quando 
foi superado pelo Corinthians na 
semifinal do Brasileiro.

Vinicius LIMA  Andrey QUEIROZ

PALMEIRAS X REALIDADE 
JOVEM
CAMPEONATO PAULISTA FE-
MININO
DIA: 25/08
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ALLIANZ PARQUE – 
SÃO PAULO
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY, YOUTUBE E ELEVEN

Ficha técnica

Clubes europeus querem que Fifa 
reveja liberação de jogadores

Clubes europeus acusam 
a Fifa de abusar de sua 
função regulatória por 

causa da liberação prolongada 
dos jogadores para eliminatórias 
da Copa do Mundo em setembro 
e outubro.

Os times da liga inglesa serão 
particularmente prejudicados 
pela decisão da entidade de 
prorrogar um período de libe-
ração obrigatório de nove para 
11 dias para permitir três jogos 
consecutivos na América do Sul, 
e também pelas regras de qua-
rentena rigorosas da Inglaterra.

O Liverpool já se recusou a 
permitir que Mohamed Salah 
viaje à África para as elimina-
tórias do Egito para o Mundial 
em setembro porque ele seria 
obrigado a ficar de quarentena 
na volta para a Inglaterra.

Como haverá eliminatórias 
da Copa do Mundo na África, na 
Ásia, na região da Confederação 

de Futebol da América do Norte, 
Central e Caribe (Concacaf), na 
Europa e na América do Sul, os 
clubes estão em uma possível 
rota de colisão com a Fifa.

A Associação Europeia de 
Clubes (ECA) enviou aos seus 
membros um questionário no-
ticiado pelo jornal The Times 
e também visto pela Reuters, 
dizendo que a Fifa tomou deci-
sões unilateralmente e “contra 
a objeção explícita da ECA e do 
resto dos participantes”.

“A ECA expressa com firmeza 
sua objeção à decisão da Fifa 
e pede à Fifa que reveja sua 
posição.”

As exigências inglesas de 
quarentena poderiam afetar o 
trio do Liverpool composto pe-
los brasileiros Roberto Firmino, 
Alisson Becker e Fabinho, que 
foram convocados para as par-
tidas pelas eliminatórias do mês 
que vem contra Chile, Argentina 
e Peru.

Agência BRASIL Divulgação
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Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

A-7Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
25 de agosto de 2021

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Monte Aprazível
Foro de Monte Aprazível
2ª Vara
Rua Monteiro Lobato, nº 269, ., Centro - CEP 15150-000, Fone: 17
3275-1705, Monte Aprazivel-SP - E-mail: Monteapraz2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1001050-72.2021.8.26.0369
Classe – Assunto: Procedimento Comum Cível - Usucapião Ordinária
Requerente: José Rossi e outro

2ª Vara2ª Vara
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 1001050-72.2021.8.26.0369

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro de Monte Aprazível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Luis Gonçalves da Cunha Júnior, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) ao espólio de Luzia Rosa de Oliveira e Albano Lopes de Oliveira, representado
por seus sucessores, Camila Perpétua Silva de Oliveira Pereira, R.G. 34.165.038, C.P.F.
226.334.068-82, Madalena de Oliveira Almeida, R.G. 9.425.864, C.P.F. 018.737.318-33,
Benedito Lopes de Oliveira, R.G. 8.287.655, C.P.F. 589.822.488-20, Gabriela Santos Oliveira,
R.G. 49.095.370-0, C.P.F. 415.299.908-07, Isabella Santos Oliveira, R.G. 39.246.691-0, C.P.F.
415.299.918-70, Alzira Lopes de Oliveira Nascimento, R.G.13.693.129, C.P.F.056.429.258-30
e Adriana Lopes de Oliveira, R. G. 16.397.614, C.P.F. 052.725.688-93, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que JOSÉ
ROSSI, brasileiro, casado, comerciante, portador do R.G. 9.568.767/SSP/SP, C.P.F.
005.262.448-01 e INÊS APARECIDA MARTINS ROSSI, brasileira, casada, aposentada, R. G.
12.341.757/SSP/SP, C.P.F. 040.069.018-79, residentes à Rua Cândido Poloni, nº 278, centro, CEP
115160-000, em Poloni/SP ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando “Área de quatro hectares,
trinta e oito ares e sessenta e seis centiares (4.38,66 ha) de terras, encravado no imóvel com
denominação geral de FAZENDA SANTA BÁRBARA, situada no distrito, município e comarca
de Monte Aprazível, sem benfeitorias, dentro das seguintes confrontações. Inicia-se a descrição
deste perímetro no vértice M-03, confrontando com EDSON CAETANO PAIOLA E SUA
MULHER VANDA BRAGUINI RAMOS PAIOLA, EDEVANIR APARECIDA PAIOLA
PASSARIN E SEU MARIDO JOÃO LUIZ PASSARIN, EVANEDIR SANTINA PAIOLA
RENZETTI, USUFRUTO DE ARMANDO PAIOLA E SUA MULHER REGINA FACHINI
PAIOLA - (MATRÍCULA N° 15.347) com os seguintes rumos e distâncias: 7°43'44" NE e 63,36
m até o vértice M-04; deste, segue confrontando com JOSÉ ROSSI E SUA MULHER INÊS
APARECIDA MARTINS ROSSI - (MATRÍCULAS N° 12.857 / 12.858) com os seguintes rumos
e distâncias: 7°43'44" NE e 123,27 m até o vértice M- 05; deste, segue confrontando com a
GLEBA - 3 com os seguintes rumos e distâncias: 79°07'20" SE e 240,83 m até o vértice M-10;
deste, segue confrontando com JOSÉ ROSSI E SUA MULHER INÊS APARECIDA MARTINS
ROSSI - (MATRÍCULA N° 4.008) com os seguintes rumos e distâncias: 10°23'28" SW e 162,45
m até o vértice M-11; 53°08'47" SW e 17,02 m até o vértice M-12; 11°11'20" SW e 11,31 m até o
vértice M-13; deste, segue confrontando com a GLEBA -1 com os seguintes rumos e distâncias:
79°07'20" NW e 220,45 m até o vértice M-03; chegando ao vértice inicial da descrição deste
perímetro”, objeto da matrícula 9.389 do CRI local, alegando posse mansa e pacífica no prazo
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Monte Aprazível
Foro de Monte Aprazível
2ª Vara
Rua Monteiro Lobato, nº 269, ., Centro - CEP 15150-000, Fone: 17
3275-1705, Monte Aprazivel-SP - E-mail: Monteapraz2@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias. Não sendo contestada a ação, o
réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
Monte Aprazivel, aos 13 de agosto de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAL. 
 O Presidente Municipal do PATRIOTA de São José do Rio 
Preto/SP, uso de suas atribuições legais e em conformidade dis-
posições do Estatuto do PATRIOTA, vem CONVOCAR os con-
vencionais aptos para participarem, deliberarem e votarem na 
CONVENÇÃO MUNICIPAL DO PATRIOTA DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO/SP,  a ser realizada no dia 03 (três) de setembro 
de 2021, na cidade de São José do Rio Preto/SP, no endereço 
Rua Capitão José Maria, 56, Jardim Europa, com início às 10:00 
horas e encerramento às 12:00 horas, em atenção à seguinte 
Ordem do Dia:
1 – Renúncia, eleição e posse do  integrantes do órgão defi nitivo 
de direção do PATRIOTA Municipal, Executiva Municipal e seus 
Conselhos Fiscal, de Ética e Político;
2 – Outros assuntos de ordem legal e estatutária.
 São José do Rio Preto/SP, 24 de agosto de 2021.
ULISSES RAMALHO DE ALMEIDA
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 021/2021 - Registro de Preços
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão 
Presencial nº 021/2021, do tipo “menor preço por item”. Objeto: 
Registro de Preços para realização de exames laboratoriais, 
para atender as necessidades do Município de Bady Bassitt/SP. 
Sessão: 09h00 do dia 10/09/2021, na sede da Biblioteca Muni-
cipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.badybas-
sitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Bady Bassitt, 24 de agosto de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDI-
NI -  Prefeito Municipal
Edital da Tomada de Preços nº 004/2021
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os 

interessados que se encontra aberta a Tomada de Preços nº 
004/2021, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NOS 
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMEN-
TO SANITÁRIO, SISTEMA COMERCIAL E CRESCIMENTO VE-
GETATIVO DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT. O recebimento 
e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 14 de setembro de 
2021 às 09:00 horas, na Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de 
Moraes, 58. Edital completo e maiores informações poderão ser 
obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 24 de agosto de 
2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI -  Prefeito Municipal
Pregão Presencial nº 019/2021
Considerando a reapresentação do envelope de habilitação 
pela empresa participante no prazo legal, conforme §3º do art. 
48 da Lei Federal 8.666/93, fi ca designada a sessão pública 
para abertura e análise do mesmo para 27/08/2021 às 09h00, 
na sede da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt. Bady Bassitt, 
24 de agosto de 2021. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal



SOCIAL Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira 
25 de agosto de 2021

PARAÍSO II 

É de propriedade de Sérgio, aliás, o resort Porto Preguiças, projeto 
de sua autoria construído com exuberância e monumentalidade, 
sob seu olhar atento e caprichado, comparável ao de uma 
bordadeira da Ilha da Madeira. Não é sem motivo que publicações 
de turismo do mundo inteiro há anos dedicam matérias expressivas 
sobre esse resort fincado nos Lençóis Maranhenses. 

VISITA II  
No sábado, dia 28, o ministro da 
Educação, Milton Ribeiro, vem 
inaugurar o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
de São Paulo, Campus Rio Preto, 
que já tem 700 alunos recebendo 
aulas online. A unidade é o 37º 
campus e tem capacidade para 
atender 1.400 alunos nos mais 
variados níveis de ensino: cursos 
técnicos, cursos de graduação, 
cursos de pós-graduação e 
cursos de Educação para Jovens 
e Adultos (EJA), do IFSP. Doado 
pela Prefeitura, o prédio passou 
por reforma e ampliação com 
investimento de R$ 9,5 milhões 
viabilizados pelo Ministério da 
Educação. A nova instalação 
do IFSP conta com 18 salas de 
aula, 14 laboratórios, auditório, 
biblioteca, quadra coberta e 
refeitório. 

RESTAURANTE 
PANORÂMICO I 

Conforme havia anunciado nesta 
coluna, a negociação entre a 
Diretoria Jesus Martim Neto e o 
restaurante Don León, acabou 
sendo satisfatória. Bateram o 
martelo ontem e o restaurante 
Panorâmico, será reformado 
para começar a funcionar em 
novembro, com um cardápio 
i n te rnac iona l  de  g rande 
categoria. Os associados do 
Automóvel Clube não perdem 
por esperar porque o Panorâmico 
vai voltar a cintilar com grande 
intensidade. Quem viver, verá.

ALTAR

Casaram-se sábado, dia 21, 
em cerimônia íntima, a jovem 
empresária Clícia Bonilha 
Theodoro,  f i lha de João 
Theodoro e Cliseide Theodoro 
e o jovem empresário Henrique 
Lopes Pupim. Apenas os plus 
intimes participaram, na casa 
de João Carlos Theodoro, pai 
da noiva e Ana Carla Souza 
Theodoro. A festa está marcada 
para 21 de maio de 2022, na 
estância de Tufi Lemos, em 
Cedral.  

VISITA I 
O ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, esteve em Rio Preto 
segunda-feira, para confirmar a 
doação de R4 10,6 milhões do 
Governo Federal, para o setor de 
oncologia do HB.

REGIÃO 
METROPOLITANA I   

Após aprovação pela Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo, o governador João Dória 
sancionou ontem ao meio 
dia, a lei que cria a Região 
Metropolitana de  Rio Preto, 
aprovada pela Alesp incluindo 
Olímpia e Severínia. A Região 
Metropolitana de Rio Preto é 
composta por 37 municípios, 
que juntos têm 918.016 
habitantes, segundo dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística). A maior 
delas, a de São Paulo inclui 39 
cidades. 

PARAÍSO IV 
Porque nesses tempos de cólera e de isolamento, rir da ironia da 
vida e da finitude humana nos ajuda a olhar de frente para a força 
da perda e preenche nosso bornal para o prazer da vida, guarnição 
para as lágrimas de alegria. Sérgio e Simone Dória, abriram a 
bonita casa para um jantar sexta-feira. O fettuccine al pesto, 
capaz de levar genovês à loucura e a paella de fazer um espanhol 
enfrentar touro à unha, estavam simplesmente indescritíveis. Ali 
instalados e sorvendo as maravilhas da casa e da noitada, alguns 
íntimos de oliveira canonizados pela santa bondade do casal host. 
Até a lua cheia que brilhava soberana nas águas da piscina, ficou 
com inveja de todos nós. Não era para menos.

BABY II 
Nasceu quarta-feira, dia 18 de 
agosto, Pedro Augusto, filho de 
Augusto Pupo Lizardi Pinto e 
Julia Huseini Pupo Pinto. 

PARAÍSO III  

Pois sua casa rio-pretense com 7 mil metros de construção, numa 
área de dez mil m2, leva ao êxtase até o mais frio dos olhares. 
É um paradisíaco banker onde ele e a mulher, Simone, vivem a 
frutificar uma experiência edênica. A casa é um refúgio da alma, 
com  áreas abertas que dão espaço para respirar  nos jardins e 
pavilhões internos que oferecem o que há de melhor no mercado 
para o conforto deles e de seus convidados. E com obras de 
arte, memorabilia e mobílias de enorme bom gosto. Mormente 
quando pode-se associar à ambience, as boas vibrações de uma 
gastronomia de ponta executada pelo proprietário – um verdadeiro 
chef de cozinha afiada– e pelas reflexões pertinentes oferecidas 
pelos bons vinhos servidos com generosidade, aliviam o sofrimento 
e despertam nossa razão. 

VIAGEM 
Levonzinho e Cri Martin Todpjian e os filhos Livia e Felipe, viajam 
hoje para a Europa, tendo a Sardenha como destino. Marcelo 
Fleury e a irmã de Levonzinho, Vivi Topdjian Fleury, mais a filha Ana 
Clara, viajam segunda-feira, para Portugal. De lá, para St Tropez e 
se instalam numa Villa que alugaram no bairro chic de Ramatuelle. 
Dia 7 de setembro, Levonzinho e família vão encontrá-los em St 
Trop. Depois viajam para Paris e Lyon.

PARAÍSO I 
Amigo de infância deste colunista, o empresário rio-pretense Sérgio 
Dória, acaba de construir em Rio Preto um verdadeiro palacete 
de extrema cumplicidade com o bom gosto. Acredito ser essa 
uma das maiores e mais belas mansões de nossa cidade,trabalho 
primoroso,com um acabamento meticuloso e irretocável e de uma 
beleza exemplar que impacta fortemente o senso estético até do 
mais distraído.Com respeito às demais, duvide-o-dó que haja algo 
similar.

CHURRASCO & SHOW
Marco Zanove l lo  já  es tá 
mexendo os pauz inhos à 
espera da liberação, a partir de 
o de novembro, pelo controle 
sanitário, dos eventos maiores. 
Um deles devera acontecer 
no primeiro trimestre do ano 
que vem. E vem novidade aí: 
é o Barbecue Mix, uma nova 
roupagem do Villa Mix, que 
inclui churrasco e festa o dia 
inteiro, com show de cantores 
sertanejos. Mas para esse 
evento, deverão subir no palco 
apenas os mais tradicionais, 
como Chitãoziho e Xororó, Bruno 
e Marrone. Este evento será em 
setembro de 2022.

I

D   esde os Anos 1950,Rio Preto se vale de recursos 
encantadores para desenhar a trajetória de uma sociedade 
cintilante que no quesito glamour,se instalou com 

credibilidade inexpugnável, convertida à supremacia de sua própria 
elegância.Os rio-pretenses,devotos dos fluidos emanados por 
uma boa festa - dessas que privilegiam a beleza,o charme e a 
alegria- sentiram-se fragilizados numa época em que, determinada 
pela pandemia, a austeridade espartana,dura e difícil, se plantou 
entre nós.

II

Após um ano e meio, os primeiros passos da tímida liberdade 
que nos permite olhar para fora das paredes do lugar 
geométrico, determinados pelo relaxamento do isolamento 

sanitário, começaram a consolidar o novo normal.Essas primeiras 
pinceladas de liberdade, já são motivo de louvação. Mesmo 
assim,exigem severa restrição sanitária no número de convidados.

III

O casamento realizado na Basílica Menor N.S, Aparecida, 
da médica Maria Flávia Vetorasso Mendes de Souza e do 
engenheiro e empresário da construção civil,Tomás Perocco 

Ferreira,filho de Wagner Ferreira e Maria Rita de Sá Perocco da 
sociedade goiana, embora limitado a 50 convidados,deu relevo 
à fruição do convívio entre familiares e amigos e encantou pelo 
requinte,honrando a cada minuto a tradição da família Vetorasso.
Uma reverência aos tempos do chamado novo normal.

IV

Se você imagina um casamento com a igreja lotada,com a 
escadaria da Basílica coalhada de convidados e padrinhos 
aguardando a saída dos noivos com chuvas de arroz e 

pétalas de rosas,esqueça.A igreja não reunia mais de um quarto 
de sua capacidade. Apesar da bonita e singela decoração de 
gypsophilas brancas,que percorria a nave principal e explodia em 
flower touches no altar,o silêncio lembrava a espera de uma missa.
Até os padrinhos foram acomodados nos bancos com necessário 
distanciamento.

V

Não fosse a presença exuberante dos noivos protagonizando 
a cena e iluminando o altar,a atmosfera lembrava um oficio 
religioso pontual.Somente o cortejo nupcial,com a música 

solene conseguiu dar identidade ao evento- sofisticado e bonito, 
diga-se -  com a entrada da mãe da noiva Maria Carolina Vetorasso 
Mendes e o padrasto da noiva,Alfredo Tranjan Neto;do pai da 
noiva,Heitor de Souza Júnior,com  a tia da noiva,Tuca Vetorasso.

VI

Mas um momento tocante foi a entrada da irmã e madrinha 
da noiva,Maria Luisa Matarazzo Ribeiro, carregando um 
porta- retrato com a imagem do avô da noiva,o saudoso 

Quirino Mendes, que nos deixou recentemente.Ao seu lado a irmã 
do noivo Nina Perocco Ferreira,levando as alianças. 

VII

O jogo de similaridades de abrangente requinte imposto pelo 
décor de Daniela Zancaner e a música da ensemble de 
Jussara Pinto,moldura para os bonitos noivos,continuou na 

recepção, na casa da tia da noiva,Tuca Vetorasso, toda decorada 
em tons de rosa,lilás e branco, ponte virtuosa para o delicioso 
jantar assinado por  Rose Roque e para a música irretocável de 
Anisinho,que aos poucos, foi transformando o amplo living, numa 
pista de danças animadíssima. 

VIII

Abrangente e delicadíssima,a festa enfatizou a abundância 
dos prazeres da convivência e bem-querer de familiares e 
íntimos de oliveira, servindo de aperitivo para a próxima 

bateria de festas que culmina com o casamento, dia 6 de 
setembro na Praia dos Carneiros, em Tamandaré,Pernambuco.Se 
muitos suspiros de emoção escaparam neste primeiro evento,os 
convidados que aguardem o próximo.  

BABY I 
Desde o dia 12 de agosto, 
o médico Wilson Monteiro e 
Marrê Zerati Monteiro festejam 
o nascimento de seu quarto 
neto, o Leonardo, filho do 
urologista Paulo Augusto 
Zerati Monteiro e de Natalia 
Rolemberg Trefiglio Eid. São 
avós maternos, Zezé Menezes 
Eid e Vera Rolemberg Trefiglio 
Eid. 

LUTO 
O colunismo social, que perdeu 
há alguns dias a colunista 
Patrícia de Franca, teve, no 
sábado, mais uma baixa: o 
colunista Willy Damasceno, 
de Mogi das Cruzes, amigo 
deste colunista, que faleceu 
no final de semana vítima 
de um infarto fulminante. 
Sentimentos. 

PÓ ROYAL I 
I v anz inho  e  Mar l i  Fé l i x 
Rollemberg abrem sua casa 
aos íntimos de oliveira, para um 
almoço dia 11 de setembro, em 
comemoração ao aniversário 
dele.

UM CASAMENTO RAFFINÉ

REGIÃO 
METROPOLITANA II 

O projeto faz parte dos planos 
do governo para a reorganização 
do Estado em ao menos 
36 regiões-metropolitanas, 
ag l ome rados  u rbanos  e 
microrregiões. Essa será a 
sétima região metropolitana 
do Estado, que atualmente 
conta com outras seis -São 
Paulo,Vale do Paraíba e Litoral 
Norte, Ribeirão Preto, Baixada 
Santista, Sorocaba e Campinas.

ATRAÇÕES 
O Automóvel Clube apresenta, 
sábado à noite, a dupla Maich 
& Adilson. E no almoço de 
domingo, o pianista, Alcides. 

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

PÓ ROYAL II  
Rodolfo Del’Arco marcou para 
o dia 20 de novembro, a sua 
festa de 40 anos, a partir da 
hora do almoço, no Harmonia 
Tênis Clube, para a qual, aliás, 
já está avisando os amigos, 
informalmente. Se o protocolo 
sanitário permitir, quer levar 
500 convidados no bar e na 
pérgula da piscina.

A-8

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

RESTAURANTE 
PANORÂMICO II  

A competente chef de cozinha 
Mari- Angelez Peres-, do Don León 
é quem vai comandar o réveillon 
do restaurante Panorâmico para 
150 pessoas, com um cardápio 
caprichadíssimo. A animação 
será de um trio comandado 
pelo tecladista Anisinho, um 
dos músicos mais incensados 
do panorama artístico, para a 
animação de festas. 

FOTO HISTÓRICA  
No próximo sábado, à hora do 
almoço, o Clube Koxixo reúne-se 
nos jardins do Automóvel Clube 
para uma foto histórica, em 
comemoração aos seu Jubileu de 
Ouro. O clube guarda a gênese 
do Koxixo, da época de saudosos 
fundadores, como Dorival Dutra, 
Castor Verdi, Jorginho Cury e os 
saudosos Carlos Roberto Roquetti 
Lima, Tatão Homsi, Fábio Homem 
de Mello, Walmyr Verdi.


