
Serviços puxam e julho gera 721 
empregos com carteira assinada
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dois bairros 
regularizados
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Sessão da Câmara ontem foi tumultuada após denúncias de rachadinhas em gabinetes

PPI do Semae é 
prorrogado até 

17 de setembro
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Graças a você, somos quem 
somos!“

”Das filhas, Juliana Gonçalves Oliveira e Júlia Gon-
çalves Oliveira para o pai, Sidnei do Vale Oliveira 

MÊS DOS PAIS 

Vacinação da 
2ª dose da 
AstraZeneca 
começa hoje

A Secretaria de Saúde 
informou que a vacinação de 
segunda dose do imunizante 
AstraZeneca continua ante-
cipada em Rio Preto. Quem 
recebeu a vacina até o dia 
15 de junho pode compa-
recer a uma sala de vacina 
a partir de hoje.      Pág.A5

Rio Preto mais uma vez teve 
saldo positivo na criação de 
empregos em julho segundo 
dados do Caged. Foram 5.430 
admissões e 4.709 desliga-
mentos, resultando em um 
saldo de 721 empregos ge-
rados. O setor de serviços foi 
mais uma vez o carro chefe na 
geração de postos de trabalho 
em Rio Preto, respondendo 
por 48%.   Pág.A2

Sessão é quente 
e Pupo rebate que 
fez denúncia das 

rachadinhas
Vereadores acusados usaram 

a tribuna, rebateram a denúncia 
e insinuaram que Renato Pupo 
poderia ser autor da denúncia. 
Ele rebateu, reforçou que ape-
nas recebeu a carta na delega-
cia e encaminhou. “Quem quiser 
acreditar, acredite”, disparou em 
sua defesa.   Pág.A3

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da secretaria de Habita-
ção, realizou nesta quarta-feira 
(25) a segunda etapa de entrega 
dos títulos de propriedade para 
moradores de dois loteamentos 
recém-regularizados: São Miguel 
Arcanjo 1 e Santa Luzia. Pág.A3

Italiano registra 
queixa após áudio 

sugerir que América 
entregou jogo

O presidente do América, 
Luiz Donizette Prieto, o Italia-
no, registrou um boletim de 
ocorrência após a suspeita de 
manipulação de resultado na 
derrota do Rubro por três a dois 
no Teixeirão diante da Inter de 
Bebedouro.               Pág.A6

GCM resgata 
cachorra que caiu 
na calha do leito 

do rio Preto
Na noite de quarta-feira 

(25) a Guarda Civil Municipal 
foi acionada por populares 
para socorrer uma cachorra, 
que segundo eles há três dias 
se encontrava dentro da calha 
do rio Preto na Avenida Phila-
delpho.    Pág.A4

Reunião 
apresenta estudo 

sobre idosos

SUB 20
Em clássico 

no Maião 
contra o 

América, o 
Leão venceu 

por cinco a 
zero e agora 
lidera de for-
ma isolada.             

Pág.A6

GCM com cachorra resgatada da calha do rio Preto
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Livre-arbítrio gera 
determinismo

Uns acham que temos ape-
nas livre-arbítrio e que podemos 
fazer o que quisermos, sem que 
haja consequência. No entanto, 
é só observar o mundo para 
perceber como estão errados. 
Essa esbórnia que ameaça o 
planeta é justamente derivada 
disto: “Não, eu tenho livre-arbí-
trio! Ora, eu faço o que quiser. 
Eu, eu, eu!... Ademais, eu não 
preciso de ninguém! Eu não 
devo nada a ninguém! Eu valho 
por mim mesmo (ou por mim 
mesma). Quero é saber de mim. 
Eu, eu, eu!... Os outros que se 
lixem!”.

Como se o que acontece com os outros não o afetasse...
Meu Irmão, será que você não deve mesmo nada a nin-

guém?! E você, minha Irmã?! Ah, é?! Então, vejamos: a 
roupa que você veste não foi feita por você. Rarissimamente, 
as pessoas confeccionam suas próprias vestimentas. Só se 
forem costureiras ou alfaiates. Mesmo assim, e o tecido? 
E os botões? Não foram feitos por eles. Vieram de alguma 
fábrica, de uma micro, média ou grande empresa. E a pasta 
de dente? E a escova? E mais: o feijão? E o arroz? Foi você 
quem os plantou, meu Irmão? Foi você, minha Irmã? É preciso 
urgentemente derrubar a sociedade do homem solitário, para 
fazer surgir a Sociedade do Ser Humano Solidário.

Recordando a máxima de Alziro Zarur (1914-1979) que 
concilia determinismo e livre-arbítrio, diz o ilustre poeta e pre-
gador: “A Lei Divina, julgando o passado de homens, povos e 
nações, determina-lhes o futuro”.

Juntou o livre-arbítrio da criatura humana a ser medido por 
Deus (a Lei Divina, julgando o passado de homens, povos e 
nações) ao determinismo resultante dos nossos atos bons ou 
maus (determina-lhes o futuro). Daí surge o determinismo (bem 
diferente do fatalismo), mas não como algo aleatório, como 
uma bomba voadora que não sabemos onde cairá, uma deci-
são de um deus maluco que de repente resolve dividir benesses 
e torturas entre seres terrestres ou celestes, conforme o seu 
bestunto alienado. Não! Somos nós quem criamos o destino, 
de acordo com o emprego que fizermos do nosso livre-arbítrio. 
Para os que o usarem inadequadamente, o alertamento dos 
versículos 1 e 2 do Salmo 94:

“1 Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, 
resplandece!

“2 Exalta-te, ó Juiz da Terra; dá o pagamento aos soberbos!”

(Aqui, uma explicação se faz necessária: Estamos diante 
da linguagem necessariamente arrebatada dos Profetas, que 
precisam fazer-se escutar pelos ouvidos moucos de povos de 
dura cerviz. Deus jamais se vinga, porquanto é Amor. O que 
ocorre é que cada um receberá de acordo com suas obras, 
públicas ou ocultas, no decorrer das vidas sucessivas.)

Mas prosseguindo, para os que dele fizerem, com Boa Von-
tade, a glória para os seus destinos, aqui e na Pátria Espiritual, 
o conforto do Salmo 91:1 a 16:

Sob a sombra do Altíssimo
“1 O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à 

sombra do Onipotente
“2 diz ao Senhor: Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, 

em quem confio.
“3 Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste 

perniciosa.
“4 Cobrir-te-á com as Suas penas, e, sob Suas asas, estarás 

seguro; a Sua verdade é pavês e escudo.
“5 Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que 

voa de dia,
“6 nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mor-

tandade que assola ao meio-dia.
“7 Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita; tu não 

serás atingido.
“8 Somente com os teus olhos contemplarás e verás o 

castigo dos ímpios.
“9 Pois disseste: O Senhor é o meu refúgio. Fizeste do 

Altíssimo a tua morada.
“10 Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à 

tua tenda.
“11 Porque aos Seus Anjos darás ordens a teu respeito, 

para que te guardem em todos os teus caminhos.
“12 Eles te sustentarão nas Suas mãos, para não trope-

çares nalguma pedra.
“13 Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho 

e a serpente.
“14 Porque a mim se apegou com amor, Eu o livrarei; pô-

-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome.
“15 Ele me invocará, e Eu lhe responderei; na sua angústia 

Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei.
“16 Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha 

salvação”.

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

ARTIGO 
Julho tem 721 empregos com 

carteira assinada gerados
O Ministério da Economia 

divulgou nesta quinta-feira 
(26) os dados do Caged (Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados) do mês de 
julho. Assim como em todos 
os outros meses no ano, Rio 
Preto mais uma vez teve saldo 
positivo na criação de empre-
gos, embora com um número 
menor que o mês de junho.

Foram 5.430 admissões e 
4.709 desligamentos, resul-
tando em um saldo de 721 
empregos gerados. No mês 
anterior tinham 849 postos 
de trabalho criados. No acu-
mulado do ano, o município 
contabiliza 38.033 contrata-
ções e 32.898 demissões, 
com 5.135 empregos criados.

O setor de serviços foi mais 
uma vez o carro chefe na ge-
ração de postos de trabalho 
em Rio Preto, respondendo 
por 48% dos empregos cria-
dos. Foram 2.408 admissões 
e 2.060 demissões, com 
saldo de 348 vagas. Comércio 
(219), indústria (114), cons-
trução (39) e agropecuária (1) 
também tiveram desempenho 
positivo.

Para o economista José 
Mauro da Silva, o setor de 
serviços deve continuar sendo 

o que mais emprega até o fim 
do ano. “Normalmente esse 
período não tem muita ativida-
de econômica, mas estamos 
tendo uma grande flexibiliza-
ção por conta da queda de 
casos na pandemia. Setores 
do turismo, lazer e eventos, 
que estavam adormecidos 
e fazem parte dos serviços, 
poderão voltar a atuar e isso 
deve acarretar em mais em-
pregos gerados para essas 
áreas. Não acredito que até o 
fim do ano teremos os mesmo 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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índices de pré-pandemia, mas 
a tendência é seguir com mais 
admissões que demissões”, 
afirmou.

Balcão - O Balcão de 
Empregos de Rio Preto, que 
costuma ter uma média diá-
ria de 150 vagas oferecidas, 
está atualmente com 756 
oportunidades de trabalho das 
quais várias são de setores do 
Comércio e Serviços, como as 
130 vagas para merendeiras 
escolares, 15 vagas para mo-

toristas de transporte escolar, 
10 vagas para copeiro (auxiliar 
de bar), 10 vagas para cumim 
(auxiliar de garçom), entre 
outras.

Interessados podem aces-
sar o Balcão pela internet, em 
www.riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos. O atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
está sendo realizado por agen-
damento, que deve ser feito 
pelo mesmo site, em ‘Agendar 
serviços’.

APOIO

Estado lança Delegacia da Diversidade Online 
para ampliar combate a crimes de preconceito 

O Governador João Doria 
realizou nesta quinta-feira (26) 
o lançamento da Delegacia da 
Diversidade Online (DDD Onli-
ne), responsável pelo registro 
eletrônico de todas as ocorrên-
cias de intolerância ou precon-
ceito por diversidade sexual e de 
gênero e demais delitos dessas 
naturezas. A iniciativa é mais 
um passo importante para as 
políticas públicas de proteção 
à diversidade e às minorias no 
Estado de SP.

“O respeito é a expressão 
do amor. Pessoas que têm a 
intolerância como marca são 
pessoas que não se amam. 
São pessoas que odeiam. E é 
dessas pessoas que desejamos 
distância. A essas pessoas, 
a aplicação da lei. São Paulo 
não tolera a intolerância, aqui 
somos defensores da liberda-

de. E é por isso que estamos 
fazendo aqui a Delegacia da 
Diversidade”, destacou Doria.

As vítimas poderão acessar 
a Delegacia da Diversidade On-
line em qualquer hora do dia e 
a partir de qualquer dispositivo 
eletrônico, sem que haja a ne-
cessidade de sair de casa. Após 
o registro, as ocorrências são 
direcionadas para investigação 
na unidade especializada da 
capital ou DEICs regionais.

A Delegacia da Diversida-
de Online pode ser acessada 
por meio do site https://www.
delegaciaeletronica.policiacivil.
sp.gov.br. A plataforma, sob 
responsabilidade da Polícia 
Civil do Estado de São Paulo, 
foi programada para fácil nave-
gação, de forma a simplificar o 
preenchimento das ocorrências.

Para realizar um registro, 
após acessar o link, o cidadão 
deve apenas clicar em comuni-

Criminais (Deics) do Interior, 
que vão investigar crimes re-
lacionados à raça, cor, etnia, 
religião, procedência nacional, 
orientação sexual ou identidade 
de gênero.

O delegado Geral da Polícia 
Civil, Ruy Ferraz, informou que 
os policiais de todo estado serão 
treinados e preparados para 
atendimento e investigação dos 
crimes de intolerância.

A inclusão dos crimes de 
intolerância em decorrência de 
identidade de gênero vai ao en-
contro da moderna doutrina de 
Direitos Humanos, além de dar 
cumprimento ao Plano Estadual 
de Enfrentamento à Homofobia 
e Promoção da Cidadania LGBT. 
A medida ainda traz efetividade 
à decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que enquadrou as 
práticas homofóbicas e transfó-
bicas como espécies do gênero 
racismo.

Da REDAÇÃO car ocorrência e depois no ícone 
Delegacia da Diversidade Onli-
ne. O processo é rápido, seguro 
e não demanda conhecimento 
jurídico para classificação do 
tipo de delito. A própria plata-
forma oferece um questionário 
para orientar a vítima sobre o 
tipo de violência sofrido.

Depois de detalhar a ocor-
rência, o cidadão insere os 
dados pessoais, as informações 
do agressor e as provas, caso 
possua. O processo de preen-
chimento é o mesmo já adotado 
para os outros crimes da dele-
gacia eletrônica, mas adaptado 
às peculiaridades dos delitos de 
intolerância ou discriminação.

Especializada - O 
Governador João Doria também 
determinou a ampliação do 
combate a crimes de intole-
rância por meio das Divisões 
Especializadas de Investigações 

OLÍMPIA

Ginásio de Esportes recebe melhorias e reabre 

A Prefeitura de Olímpia, 
por meio da secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude, 
finalizou nesta semana as 
melhorias no Ginásio de Es-
portes “Olyntho Zambom” 
para reabrir ao público neste 
sábado (28).

Uma das melhorias realiza-
das foi a instalação de nova 
iluminação para disponibilizar 
atendimento noturno aos 
moradores. As quadras de 

areia receberam um sistema 
completo de iluminação, com 
a instalação de refletores de 
LED. Além disso, o ginásio 
recebeu nova pintura nos apa-
relhos da academia e bancos, 
e melhorias na pista de skate.

Segundo o secretário de 
Esporte, Fernandinho Silva, 
a reforma vai beneficiar todo 
o município e trazer mais 
lazer aos olimpienses. “O 
intuito dessa melhoria é dar 
a oportunidade das pessoas 
praticarem esportes em todos 

os períodos do dia, inclusive à 
noite”, afirmou.

Agora, a partir deste sába-
do, o Ginásio de Esportes es-
tará aberto para os moradores 
de Olímpia para a prática de 
várias modalidades esporti-
vas como futebol de campo, 
futebol de salão, piscina de 
biribol, quadras de futebol de 
areia, vôlei, futevôlei, skate, 
bocha e malha. Também es-
tará disponível para utilização 
todos os núcleos esportivos 
como a Quadra da Cidadania 

e os núcleos dos distritos 
de Ribeiro dos Santos e 
Baguaçu.

Para a utilização dos es-
paços, será necessário o 
agendamento prévio para 
evitar aglomeração. Os agen-
damentos deverão ser reali-
zados na secretaria de Espor-
te, Lazer e Juventude, pelo 
telefone (17) 3280-4057. O 
Ginásio de Esportes funcio-
nará todos os dias, inclusive 
sábados e domingos, das 8h 
às 22h.

Da REDAÇÃO 
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PEFIL

Renato Pupo rebate 
insinuações de que 

seria autor da denúncia

Renato Pupo, alvo de al-
gumas insinuações, ficou por 
último e, de forma calma, 
disse que “para esclarecer, 
no final de maio chegou uma 
denúncia na delegacia onde 
eu trabalho, e eu não asso-
ciei que seria essa mesma 
denúncia que está em pauta, 
porque ela chegou dentro de 
um envelope e comecei a 
ler. Ao ver que se tratava de 
denúncia do legislativo, enca-
minhei à Seccional e nunca 
mais fiquei sabendo”.

Pupo ainda frisou que não 
leu até o fim a denúncia para 
não perder a imparcialidade. 
“Acreditem se quiserem: eu 
não terminei de ler a carta, 
não examinei o documento, 
para não perder a imparciali-
dade. Estourou agora e o que 
eu tenho a ver comigo? Se eu 
tiver que denunciar alguém, 

eu vou assinar, eu vou dar 
meu nome. Queriam o que? 
Que eu sentasse em cima, jo-
gasse no lixo? Jamais, nunca 
vou engavetar nada. Nunca 
vou usar minha profissão para 
beneficiar nem prejudicar nin-
guém. Quem quiser acreditar, 
acredite. Quem não quiser, 
me processe”.

Em resposta, os vereado-
res Odélio Chaves e Bruno 
Moura rebateram o discurso 
de Pupo. Bruno chegou a 
dizer que mesmo sendo do 
mesmo partido, não confiava 
em Pupo. “O senhor não tem 
palavra e eu não te dei per-
missão nem liberdade para 
falar o meu nome”, finalizou 
Bruno Moura.

Anderson Branco disse 
que não se manifestaria, a 
pedido do seu assessor. Os 
outros vereadores não usaram 
a tribuna para falar sobre o 
assunto.

Andressa ZAFALON

BAIRROS

PPI do Semae é prorrogado

Nesta quinta-feira (26), a 
Câmara de Rio Preto aprovou a 
prorrogação do PPI (Programa de 
Pagamento Incentivado) do Se-
mae. A propositura foi votada em 
duas sessões extraordinárias, 
prorrogando, assim, a adesão 
ao programa até o dia 17 de 
setembro.

A dívida ativa do Semae é 
de R$233 milhões e a autarquia 
tem a  expectativa de receber em 
torno de R$9 milhões através 
do PPI. Até esta quinta-feira 
(26), já foram negociados R$ 
8.361.732,50. Desse total, R$ 
2.152.956,24 foram pagos à 
vista.

As regras para adesão ao 
Programa continuam as mes-
mas. Para o pagamento à vista o 
desconto nos juros e multas é de 
100%. O boleto com as contas 

em atraso será entregue na casa 
do usuário. Ele também pode ser 
emitido pelo site do Semae (www.
semae.riopreto.sp.gov.br).

Os pagamentos parcelados 
têm desconto 70% nos juros e 

em 60 vezes tem desconto de 
30% nos juros e multas, com 
parcela mínima de R$1.000,00. 
Também é oferecido um descon-
to de 30% sobre o saldo devedor 
de parcelamentos ativos e em 
dia.

O objetivo do PPI é oferecer 
condições favoráveis para o 
usuário que está inadimplente 
colocar as suas contas em dia. 
“O PPI do Semae é uma opor-
tunidade para os usuários que 
estão com contas atrasadas, 
de colocá-las em dia. Vivemos 
momentos difíceis, principal-
mente por causa da pandemia 
da covid-19 e da alta dos preços 
dos itens de primeira necessida-
de. A nossa expectativa agora é 
de uma adesão significativa ao 
PPI, com descontos vantajosos 
nas contas atrasadas”, declarou 
Nicanor Batista Jr., superinten-
dente do Semae.

Andressa ZAFALON

multas em até 24 vezes, com 
parcela mínima de R$100,00. 
Já o pagamento em 48 vezes 
tem desconto de 50% nos juros 
e multas, com parcela mínima 
de R$500,00. O parcelamento 
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Após escândalo das 
rachadinhas, Câmara 
tem sessão quente 

A sessão extraordinária 
desta quinta-feira (26), reali-
zada na Câmara de Rio Preto, 
foi extremamente ‘quente’ e 
recheada de discussões entre 
os vereadores, principalmente 
entre os vereadores Renato 
Pupo e Bruno Moura.

Ao iniciar a sessão, o ve-
reador Odélio Chaves solici-
tou ao presidente da Casa, 
vereador Pedro Roberto, para 
que abrisse um precedente e 
autorizasse que os vereadores 
que quisessem pudessem fa-
zer o uso da tribuna por cinco 
minutos. O objetivo de Odélio 
era falar sobre a denúncia 
de ‘rachadinha’ que assola o 
Legislativo.

O direito de se manifestar 
foi concedido pelo presidente, 
após votação. Jorge Menezes 
foi o primeiro a usar a tribuna 
e disse que o denunciante 
“deu um tiro somente nos ve-
readores da base do Prefeito”.

“O vereador da Casa, que 
também é delegado, aceitou 
uma denúncia anônima, é 
muito estranho. Isso foi feito 
entre quatro paredes, para 
prejudicar os vereadores da 
base. Vermes rastejantes 
que fizeram isso, por não vo-
tarmos a favor de um projeto 
dele. Mexeram com a pessoa 
errada, mexeram com quem 
sempre teve respeito com to-
dos os vereadores, mexeram 
com quem não precisa desse 
salário, nem do salário dos 
seus assessores”.

O vereador Cabo Júlio Do-
nizete também usou a palavra 
para discorrer sobre o assun-
to e ressaltou que “quando 
se começa a fazer algo que 
incomoda alguém, que tem 
inveja, surge-se a guerra por 
N motivos. Uma denúncia sem 
fundamento e quem perde é 
a sociedade. O jogo político 
é sujo”.

Odélio Chaves, vereador 
que pediu a palavra desde o 
início, foi um dos que mais 
se exaltaram durante sua 
manifestação. Chegou a pedir 
desculpas ao Pastor Davi, que 
estava acompanhando pre-
sencialmente a sessão, por 
seu nome estar envolvido na 
denúncia das ‘rachadinhas’.  

“Este é o verdadeiro cana-
lha, um homem que se escon-
de atrás das trevas, esse sim é 
canalha. Eu e meus assesso-
res, da igreja inclusive, nunca 
tivemos nosso nome em um in-
quérito e agora fazemos parte 
disso. Eu estou tremendo, mas 
não quero pecar nessa tribuna. 
Meu pai foi internado ao ver 
essa notícia. Que tenhamos 
responsabilidade com o que fa-
çamos, que não acabem com 
as vidas de pessoas honestas.”

“Não vou esmorecer, vou 
até o final. O que me causa 
estranheza é que eu vejo um 
delegado de polícia dar uma 
declaração dizendo que nem 
se lembrava que recebeu uma 
denúncia contra onze vere-
adores. Eu sou um homem 
honesto, meu gabinete é ho-
nesto, pessoas de família. Isso 
não ficará assim, eu irei até às 
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últimas consequências. Não se 
mancha a vida das pessoas 
dessa forma. Até os imundos, 
sujos e bandidos tem ética”.

O parlamentar Bruno Ma-
rinho também chegou a se 
exaltar ao falar sobre o assun-
to, chamando o denunciante 
de “covarde”. “Venho hoje, 
mais do que negar, é mostrar 
minha repulsa da forma como 
tudo aconteceu. Uma denúncia 
anônima de um covarde, dire-
cionada e escolhida a dedos, 
feito de modo cirúrgico para 
desestabilizar uma Câmara que 
trabalha. Avisei meus amigos e 
familiares que, estando na po-
lítica, tudo poderia acontecer, 
mas jamais imaginei que isso 
pudesse acontecer. Não vamos 
desistir, vamos continuar traba-
lhando. Uma denúncia política, 
eleitoreira. Até 2024, você que 
é uma pessoa frustrada, vai ter 
me engolir”, finalizou.

Apesar de não estar na lista 
dos investigados, o vereador 
Bruno Moura usou a tribuna 

para criticar a atitude do de-
nunciante e se lamentou por 
terem manchado a imagem 
da Câmara. “A gente está 
aqui para mostrar dignidade 
e lealdade para o povo. Eu 
me coloco no meio deles, 
isso é desgastante, é triste. 
Eu tive um debate com Rillo, 
mas foi aqui e morreu aqui. 
Isso é um golpe baixo. Essa 
casa está prejudicada, todos 
estão envolvidos, como que 
fica lá fora? Como vou andar 
de cabeça erguida lá fora? As 
pessoas jogam falso e com 
golpe baixo aqui, prejudica 
nossas famílias, isso não é 
coisa de homem. Só não pedi 
para deixar de ser vereador, 
em respeito aos que votaram 
em mim”.

O vereador Celso Peixão foi 
à tribuna, mas não discursou. 
Peixão apenas mostrou uma 
folha em branco escrito os 
nomes de seus assessores e 
assim ficou por cerca de dois 
minutos, em silêncio.

Vereador 
Renato 
Pupo 

Reunião apresenta 
estudo sobre idosos

Reunião no auditório 
da Câmara de Rio Preto, 
na tarde desta quinta-feira 
(26), apresentou o relatório 
“Cidade Amiga de Todas 
as Idades”, um estudo que 
traça o perfil da população 
idosa do município.

O presidente da Câmara, 
o vereador Pedro  Roberto 
(Patriota), quem marcou o 
encontro a pedido do Con-
selho Municipal do Idoso. Os 
vereadores Karina Caroline 
(Republicanos), Jean Char-
les Serbeto (MBD) e Bruno 
Moura (PSDB), membros 
da Comissão Interna do 
Idoso da Câmara estavam 
presentes.

A presidente do Conselho 
do Idoso, Maria do Carmo, a 
Mary, explicou a importância 
desse relatório que é resulta-
do de uma parceria do con-
selho com várias secretarias 
municipais com a Unilago e 
com o Centro Internacional 
de Longevidade do Brasil.

Além dos dados técnicos, 
foram discutidos pilares bá-
sicos para um plano de ação 
para melhoria de vida da 
terceira idade: a saúde ao 
longo da vida; aprendizagem; 
inclusão; mobilidade; mora-
dia e emprego.

Novas reuniões serão 
marcadas nos próximos me-
ses para avançar com o 
debate sobre o idoso em Rio 
Preto.

Da REDAÇÃO

Prefeitura entrega mais 
registros de lotes regularizados

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da secretaria de 
Habitação, realizou nesta quar-
ta-feira (25) a segunda etapa 
de entrega dos títulos de pro-
priedade para moradores de 
dois loteamentos recém-regu-
larizados: São Miguel Arcanjo 
1 e Santa Luzia.

Participaram da cerimônia 
o prefeito Edinho Araújo, o 
secretário de Habitação Ma-
noel Gonçalves,  assessores 
da secretaria da Habitação, 
secretários municipais e re-
presentantes da Associação 
de Moradores do São Miguel 
Arcanjo I.

No Loteamento São Miguel 
Arcanjo, 105 famílias foram 
beneficiadas nesta etapa e 
agora os títulos possibilitarão 
aos donos o registro indi-
vidualizado. No último dia 
19 de agosto já haviam sido 
entregues as certidões de 
propriedade para 326 famílias 
moradoras do loteamento.

O loteamento São Miguel 
Arcanjo 1, um dos maiores 
da cidade, inclui  326 lotes 
distribuídos em nove quadras e 
soma uma população estima-
da de aproximadamente  660 
habitantes.

O presidente da associação 
Fabio Brandão lembra  que o 
processo de regularização do 
loteamento São Miguel Arcanjo 
I foi longo e muito difícil, mas 
valeu a pena.”Hoje, 10 anos 
depois, as famílias e morado-
res estão felizes com o título 
de propriedade individual nas 
mãos”.

Representando os morado-
res, dona Leonice dos Santos 
foi a primeira a receber a cer-

tidão de propriedade individual. 
Emocionada, disse: “Nunca 
perdi a esperança de receber 
minha escritura e hoje vou 
dormir agradecida”.

MIGUEL ARCANJO 
I - O loteamento São Miguel 
Arcanjo I fica encravado na Fa-
zenda dos Macacos, no distrito 
de Engenheiro Schmitt, e teve 
início em 1997 quando apa-
receram as primeiras famílias 
dando início à ocupação.

SANTA LUZIA - Esse 
loteamento também surgiu 
após parcelamento do solo e 
vendas irregulares em julho 
de 1996. A Prefeitura de Rio 

Preto, por meio da secreta-
ria de Habitação, iniciou os 
trabalhos de regularização 
em 2010. Agora em 2021 
o loteamento Santa Luzia 
cumpriu todas as etapas e 
exigências junto à secretaria 
de Habitação.

O prefeito Edinho Araújo 
anunciou aos presentes ou-
tras benfeitorias que os nú-
cleos habitacionais localizados 
naquela região da Vila Azul 
receberão brevemente,  como 
melhorias nas estradas de 
acesso aos loteamentos além 
da duplicação da Rodovia José 
Domingos Neto que irá facili-
tar o tráfego e valorizar ainda 
mais a região da Vila Azul.

Da REDAÇÃODivulgação 
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EM AVENIDA GCM resgata cachorra que 
caiu na calha do rio Preto

Na noite de quarta-feira 
(25) a Guarda Civil Municipal 
foi acionada por populares para 
socorrer uma cachorra, que 
segundo eles há três dias se en-
contrava dentro da calha do rio 
Preto na Avenida Philadelpho.  

No local os guardas foram 
recebidos por protetores de 
animais, do projeto Aquecendo 
Patinhas, e populares que esta-
vam com uma escada.

Segundo as informações da 
GCM, o resgate durou quase 
uma hora devido o medo da 
cadela que fugia  de medo.

Após resgatada a cachorra 
recebeu água e comida, em 
seguida ela foi entregue aos 
protetores que a levaram para 
uma clínica onde passará por 
exames. 

Da REDAÇÃO

GCM resgata cachorra 
que caiu na calha do rio 
Preto
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Segundo as infor-
mações da GCM, o 
resgate durou quase 
uma hora devido o 
pânico da cadela que 
fugia de medo

Uma jovem de 20 anos 
e seu namorado de 22 anos 
procuraram a Central de Fla-
grantes na noite desta quarta-
-feira (25) para informar que 
foram agredidos pela mãe, de 
39 anos, da garota por volta 
das 18h30. O caso ocorreu 
na residência das mulheres 
na Avenida Belvedere. 

Em sua declaração a moça 
informou que namora o rapaz 
há um ano e pelo fato de que 
sua mãe não apoia o relacio-
namento na data da quarta-
-feira ela foi empurrada de 
cima da moto enquanto seu 
namorado foi agredido com 
um capacete. 

A jovem ainda acrescentou 
que após a agressão a mãe 
não permite que ela entre na 
residência. 

Na central o rapaz foi sub-
metido a exames de IML e 
em seguida um boletim de 
ocorrência com natureza de 
lesão corporal foi registrado 
e encaminhado para o 3º 
Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Filha registra 
queixa de 
agressão 

contra mãe
Da REDAÇÃO

GCM, Baep e PM atendem 
casos de violência doméstica

A Central de Flagrantes de 
Rio Preto registrou mais três 
ocorrências de violência do-
méstica que foram atendidas 
pela Polícia Militar, BAEP e 
Guarda Civil Municipal. 

O primeiro caso foi registra-
do às 19h10 quando uma mu-
lher de 34 anos, junto com sua 
advogada, procurou a central 
para informar ter sido ofendida 
e ameaçada pela mãe de seu 
ex-marido. Para os policiais a 
mulher informou que está em 
processo de divórcio devido as 
agressões realizadas pelo seu 
ex-companheiro, sendo que 
na data da quarta-feira a geni-
tora do homem ligou para ela 
ameaçando arrancar a vítima 
da casa, onde atualmente ela 
mora, pelo cabelo. 

Assim temendo por sua 
integridade física e a vida de 
seus animais de estimação ela 
optou por registrar um boletim 
de ocorrência com natureza de 
injúria, ameaça, lesão corporal 
e violência doméstica. 

Já às 20h10 uma equipe da 

GCM foi acionada para atender 
uma ocorrência de violência 
doméstica no bairro Residencial 
Jardim Antonieta, onde em con-
tato com a vítima, uma mulher 
de 32 anos, os guardas foram 
informados de que ela compa-
receu na residência onde mora-
va com seu ex-companheiro de 
38 anos para retirar sua moto. 

O homem ficou alterado e 
passou a agredi-la fisicamente 
com vários socos no rosto e 
batendo sua cabeça contra a 
parede. A vítima ainda relatou 
que durante a agressão seu 
ex-companheiro  lhe ameaçava 
de morte. 

Os guardas levaram a mu-
lher para o UPA Tangara e em 
seguida a orientaram sobre 
suas possibilidades penais e 
a comparecer a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM).

No último caso  PM e a BAEP 
foram acionadas para atender 
uma ocorrência de violência 
doméstica com possível disparo 
de arma de fogo no bairro Vila 
Elvira.

No local os policiais da BAEP 
conversaram primeiro com a es-
posa de 42 anos que informou 

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

EM UM DIA
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que ela e seu 
marido de 32 
anos ingeriram be-
bidas alcoólicas, e em 
certo momento o homem 
iniciou uma discussão no qual 
ele acabou a agredindo com 
um soco no rosto, momento 
em que sua filha de 14 anos 
tentou intervir e foi golpeada 
com um chute. 

Para os policiais a mulher 
ainda negou que seu marido 
usou uma arma de fogo. 

Em seguida os PMs levaram 

as duas vítimas para o UPA 
Tangará enquanto o agressor 
foi levado para a Central de 
Flagrantes, onde em sua de-
fesa ele confirmou ter ingerido 
bebidas alcoólicas e iniciado 
uma discussão, mas alega que 
a briga aconteceu apenas ver-
balmente e que em momento 
algum agrediu sua esposa e 

sua filha. 
Pelo fato de que nenhuma 

das vítimas informou querer re-
presentar judicialmente contra o 
agressor o homem foi liberado e 
o caso que foi registrado como 
vias de fato e violência domés-
tica mais tarde foi encaminhado 
para o 1º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES) 

JOSÉ CARLOS CAZEMIRO, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 58 anos de idade. Era casado com 
Edna Nely da Silva Cazemiro e deixou 
suas fi lhas Anadeli, Elaine e Mirian. Foi 
sepultado no dia 26/08/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista. 

BENJAMIN FRACALOSSI, natural de 
São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 81 
anos de idade. Era solteiro e deixou seus 
filhos Alessandro Rogério, Anderson 
Fernando e Alex Benjamin. Foi sepultado 
no dia 26/08/2021 às 10:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista. 

MICHELLE DE FREITAS GRASSELLI 
LONGUI, natural de São Paulo/SP, faleceu 
aos 30 anos de idade. Era divorciada e 
deixou seus fi lhos Nicolle e Murilo. Foi 
sepultado no dia 26/08/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o cemitério Parque Jardim 
da Paz. 

ARACI TREVIZAN, natural de Ser-
tãozinho/SP, faleceu aos 80 anos de 
idade. Era solteira. Foi sepultado no dia 
26/08/2021 às 13:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério Municipal de Altair. 
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PM prende dupla furtando 
botijão em revenda de gás

A Polícia Militar de Rio Preto 
prendeu na madrugada desta 
quinta-feira (26) um homem 
de 38 anos e outro de 49 anos 
suspeitos de tentarem furtar 
um botijão em uma revenda 
na Avenida Doutor Ernani Pires 
Domingues. 

Os militares estavam em 
patrulhamento quando foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de disparo de alarme 
de segurança. No local um dos 
policiais permaneceu na frente 
de estabelecimento enquanto 
seu parceiro verificava o ter-
reno baldio que fica no fundo 
do imóvel.

Inicialmente, um dos sus-
peitos foi detido com um alicate 
de corte de fio. Depois o outro 

foi encontrado dentro de uma 
vala junto com um botijão de 
gás. 

Os policiais constataram 
que um fio da cerca elétrica 
foi cortado, o que possibilitou 
a entrada dos suspeitos no 
estabelecimento.

Na Central de Flagrantes, o 
proprietário do comércio identi-
ficou o botijão e confirmou que 
a fiação da cerca foi cortado. 
A dupla alegou que estava no 
local usando drogas. 

O delegado plantonista deci-
diu por prender os dois homens 
que foram encaminhados para 
a carceragem da DEIC, enquan-
to o boletim de ocorrência regis-
trado como furto qualificado foi 
encaminhado para o 6º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO Uma equipe da Polícia 
Militar apreendeu às 8h50 
da última quarta-feira (25) 
porções de maconha que se-
riam comercializadas por um 
adolescente de 16 anos em 
um ponto de tráfico no bairro 
Santo Antônio. 

Segundo as informações 
fornecidas pelo boletim de 
ocorrência, os policiais es-
tavam em patrulhamento 
quando observaram o jovem, 
que já é conhecido nos meios 
policiais pelo crime de tráfico, 
entregando algo para um 
motociclista, sendo que em 
seguida eles abordaram o 
adolescente e em revista pes-
soal em sua mão os policiais 
apreenderam duas porções de 
maconha e R$132. 

O garoto confessou que 
o dinheiro era lucro de suas 
vendas e que tinha acabado 
de vender mais porções para 
a pessoa que estava na moto. 
Posteriormente os policiais 
realizaram uma vistoria em 
uma casa abandonada que 

registrar um boletim de ocor-
rência como natureza de dro-
gas sem autorização que foi 
encaminhado para o 4º Distrito 
Policial e em seguida liberaram 
o adolescente na presença de 
um responsável legal. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

fica de frente com o local onde 
o menor estava e no imóvel 
eles encontraram mais 16 
porções de maconha que o 
adolescente disse não ser de 
sua propriedade. 

Eles levaram o garoto para 
a Central de Flagrantes para 

PM flagra venda e apreende maconha
Arquivo DHOJE

Os policiais 
estavam 
em patru-
lhamento 
quando ob-
servaram o 
jovem

Em 20 minutos, PM apreende 
maconha, crack e prende três

Em vinte minutos a Polícia 
Militar de Rio Preto apreendeu 
porções de maconha e crack 
durante o cumprimento de duas 
ocorrências na tarde da última 
quarta-feira (24).. 

O primeiro caso ocorreu às 
16h no bairro Vila Maceno, 
local onde os policiais aborda-
ram dois homens que estavam 
empurrando uma moto. Com o 
garupa, um jovem de 19 anos, 
apreenderam três porções de 
maconha. 

Eles confessaram ter com-
prado R$ 400 em maconha 
para revender e que estavam 

indo entregar as porções quan-
do sofreram acidente de moto. 
Os homens ainda informaram 
que o restante da droga estava 
na casa do dono da moto. 

Lá, os policiais encontraram 
uma porção média de maco-
nha dentro da geladeira, três 
porções embaixo de uma cama 
box, uma balança de precisão 
e uma faca. Em seguida eles 
foram levados para a Central de 
Flagrantes onde disseram que 
as drogas eram para consumo 
próprio e não para a revenda. 

A dupla foi presa e encami-
nhada para a carceragem da 
DEIC, enquanto o boletim de 
ocorrência foi para o 3º Distrito 

Policial. 
Vinte minutos mais tarde 

uma segunda equipe da PM 
prendeu um rapaz de 18 anos 
que foi observado sentado na 
calçada no bairro Santo Antô-
nio, sendo que ao notar a pre-
sença dos militares o suspeito 
jogou uma sacola no chão e 
tentou fugir, mas acabou sendo 
abordado e em revista pessoal 
foram localizados R$124 em 
seu bolso. 

Dentro da sacola os policiais 
ainda apreenderam 8 pedras 
de crack e em um buraco de 
um muro encontraram outra 
sacola com mais 29 pedras 
de crack. O rapaz tentou fugir, 

chutou e danificou a lateral de 
uma viatura. 

Ele foi levado para a Central 
de Flagrantes, onde alegou que 
as drogas foram “plantadas” 
pelos policiais. Foi feita uma 
pesquisa que constatou que 
o suspeito já possui ocorrên-
cias de tráfico e furto de moto 
quando era menor de idade, 
em seguida ele foi preso e en-
caminhado para a carceragem 
da DEIC. 

O caso registrado como 
drogas sem autorização, dano 
qualificado e resistência mais 
tarde foi encaminhado para o 
4º Distrito Policial.  (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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RELAÇÃO SEXUAL OU 
COITO PROGRAMADO 
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A relação sexual programada ou coito programado consis-
te na indução de ovulação, estimulando-se os ovários com 
medicamentos, por via oral ou injetável subcutânea, sendo 
que através do acompanhamento por ultrassom transvaginal, 
conseguir prever quando a mulher irá ovular e então programar 
a relação sexual nos dias férteis, aumentando as chances de 
fecundação do óvulo.

A indução da ovulação se inicia nos primeiros dias da mens-
truação (3° ao 5°). Durante esse processo, ocorre o acompa-
nhamento por um especialista, que observará o crescimento 
folicular através da ultrassonografia.

Quando o folículo atinge o tamanho adequado,  cerca de 
18 mm, a mulher então recebe uma dose de hormônio hCG 
(Ovidrel, Choriomon-M), que estimula a ovulação após cerca 
de 40 horas. Assim, orientamos as relações sexuais nessa fase 
de maior chance de sucesso, totalizando cerca de 4 relações.

Depois de 15 dias da relação sexual programada, a mulher 
é submetida ao teste de gravidez para sabermos se o beta HCG 
está positivo, o que demonstra a implantação do embrião. Caso 
consiga engravidar, deve começar o pré-natal; do contrário, pode 
tentar novamente na próxima menstruação. Orienta-se repetir o 
tratamento até 3 vezes (ou mais em casos selecionados), pois, 
mais que isso, a chance de gravidez cumulativa geralmente não 
aumenta. É o momento de se programar outro tratamento mais 
eficiente, como a Fertilização in vitro.

A relação sexual programada não é eficaz para todo casal. 
Ela é indicado apenas para casos nos quais a mulher tenha 
problemas com a ovulação, mas em que os exames dela e de 
seu parceiro estejam normais. Assim, é importante ter tubas 
uterinas e espermograma normais. A idade materna também é 
decisiva para o sucesso.

A avaliação da indicação ou não do método é feita mediante 
a análise dos exames das tubas uterinas (histerossalpingografia 
e/ou cromotubagem) e do sêmen (espermograma com morfolo-
gia estrita e índice de fragmentação do DNA espermático), além 
do histórico da regularidade dos ciclos menstruais da mulher.

A taxa de eficácia desse método gira em torno de 12 a 15%. 
Isso porque, na relação sexual programada, são utilizados os 
óvulos da mulher; dessa forma, sua idade interfere no sucesso, 
pois após os 35 anos as chances de gravidez reduzem, uma vez 
que os óvulos também envelhecem.

Se o método não se mostrar eficiente, o casal pode tentar 
outras técnicas com taxas de sucesso mais altas, como é o caso 
da fertilização in vitro.

O principal risco está relacionado à gestação múltipla. Como 
se estimula mais de um folículo pode acontecer uma gestação 
gemelar, o que pode levar a um parto prematuro, restrição de 
crescimento fetal, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, entre 
outros.

Outro risco é a Síndrome da Hiperestimulação Ovariana 
(SHO), quando a produção de estradiol aumenta muito por conta 
da resposta exagerada dos ovários. Esse fato pode ocasionar 
inchaço, ascite (líquido no abdome) e trombose, em especial 
se acontecer à implantação do embrião (gravidez). Contudo, 
vale ressaltar que esse risco é baixo quando acompanhado por 
um especialista. Existem histórias de mulheres que tomaram 
um “indutor da ovulação” por conta própria e engravidaram de 
trigêmeos (ou mais). Isso ocorre porque, sem acompanhamen-
to, é muito difícil saber quando há uma resposta anormal aos 
medicamentos.

Apesar disso, a relação sexual programada pode ser a solução 
para as mulheres que apresentam um ciclo menstrual irregular, 
como nos casos de Síndrome dos Ovários Policísticos.

É preciso alertar, contudo que, embora os medicamentos 
orais para a estimulação da ovulação sejam encontrados em 
farmácias, é necessário que a mulher faça o tratamento com um 
especialista, pois ela pode se expor a complicações e a riscos 
maiores quando se automedica.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

Saúde aplica 165 mil doses 
contra gripe e ainda tem vacinas

Iniciada no dia 12/04, a 
Campanha de Vacinação con-
tra a Gripe segue sendo reali-
zada em Rio Preto. Segundo os 
dados da Secretaria de Saúde, 
165.938 pessoas já foram va-
cinadas, sendo 144.916 pelas 
unidades de saúde e 21.022 
por clínicas particulares.

Os profissionais da saúde 
apresentam a melhor taxa de 
cobertura com 79%, abaixo da 
meta de 90%. Crianças (69%), 
idosos (64%), professores 
(57%), gestantes (56%) e 
puérperas (36%) também não 
atingiram o índice desejado.

“A gente tem um período 
estratégico para vacinar contra 
gripe que é o outono. Agora 
já estamos quase no fim do 
inverno, então foco está muito 
mais na imunização contra 
Covid-19. Porém a gente sabe 
que a gripe é uma doença 
comum e acontece todo ano, 
então as doses seguem dis-
poníveis para a população 

enquanto houver estoque”, afir-
mou a gerente de imunização 
Michela Barcelos.

Embora a Saúde ainda te-
nha estoque, a vacinação será 
interrompida quando acabar, já 
que as doses disponibilizadas 
para a gripe são entregues ape-
nas no início da campanha de 
cada ano. O público-alvo atual 
pode ser vacinado nas unidades 
de saúde, das 8h às 16h30. 
Os endereços estão disponíveis 
pelo link: www.riopreto.sp.gov.
br/mapavacinas.

Para ser vacinado, é neces-
sário apresentar documento de 
identidade com foto. Para as 
gestantes, é preciso apresentar 
o cartão pré-natal, enquanto as 
puérperas podem apresentar a 
declaração de nascimento da 
criança. Já os trabalhadores da 
saúde, professores, caminho-
neiros e profissionais do trans-
porte coletivo e da segurança 
devem apresentar documento 
que comprove a função. Pes-
soas com deficiência devem 
apresentar atestado ou laudo 
médico.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

INFLUENZA

Divulgação

UBS VETORAZZO
Atendimento de rotina volta na próxima quarta-feira

A UBS Vetorazzo retomará 
os atendimentos de rotina na 
próxima quarta-feira, 1º de 
setembro. No momento, a 
unidade atende apenas casos 
de síndromes respiratórias. A 
UBS seguirá como unidade 
respiratória até o próximo 
domingo, dia 29 de agosto, 
às 19h. Na segunda e terça-
-feira, 30 e 31 de agosto, a 

unidade estará fechada para 
readequação dos equipa-
mentos.

O horário de funcionamen-
to da UBS será de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 17h. Os 
atendimentos incluem clínica 
geral, enfermagem, ginecolo-
gia e obstetrícia, odontologia 
e pediatria. Para ser atendido, 
será necessário agendar horá-
rio na recepção da unidade.

A unidade também reabrirá 

a farmácia e a sala de vacina. 
Para vacinação de rotina e 
Influenza, o horário será das 
7h30 às 16h30, enquanto 
para vacinação contra a Covid 
será das 8h às 14h.

Unidades -  Com a 
retomada da UBS Vetorazzo 
para o atendimento de rotina, 
as unidades Solo Sagrado e 
Lealdade/Amizade seguem 
como referência para aten-

dimento de síndromes res-
piratórias, com os seguintes 
horários de funcionamento: 
Solo Sagrado (24 horas) e 
Lealdade/Amizade (de se-
gunda a sexta-feira, das 7h 
às 19h).

Veja o horário de funciona-
mento de todas as unidades 
de Rio Preto: https://www.
riopreto.sp.gov.br/veja-como-
-esta-o-funcionamento-das-
-ubs-e-upas-em-rio-preto/

Da REDAÇÃO 

IMUNIZAÇÃO

Vacinados com AstraZeneca terão 2ª 
dose antecipada em Rio Preto e Mirassol

A Secretaria de Saúde in-
formou que a vacinação de 
segunda dose do imunizante 
AstraZeneca continua antecipa-
da em Rio Preto. Quem recebeu 
a vacina até o dia 15 de junho 
pode comparecer a uma sala de 
vacina a partir desta sexta-feira 
(27). As doses estão disponíveis 
nas unidades de saúde e no 
Shopping Cidade Norte, das 
8h às 14h, e na Swift, das 8h 
às 16h.

Para a segunda dose da va-
cina Coronavac não há mudan-
ças. As doses estão disponíveis 
nas unidades de saúde, das 8h 
às 14h.

A primeira dose continua 
sendo aplicada para o público 
de 12 a 17 anos com comor-
bidades, deficiência, gestantes 
e puérperas. As doses estão 
disponíveis no Shopping Ci-
dade Norte, das 8h às 14h, 
e na Swift, das 8h às 16h. O 

município aguarda chegada de 
nova remessa de doses para 
dar continuidade à vacinação de 
primeira dose em adultos.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
535.971 doses de vacina, 

Departamento Municipal de 
Saúde (DMS), vai antecipar 
a vacinação dos adultos que 
foram atendidos com a Oxford 
AstraZeneca até 25 de junho.

O atendimento será rea-
lizado nesta sexta-feira (27) 
em dois pontos do município: 
Centro de Saúde, também 
conhecido como Postão, das 
8 às 19 horas, e na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
bairro Cohab II, das 8 às 16 
horas.

A vacinação é feita apenas 
para os moradores de Miras-
sol e por isso a importância da 
apresentação da carteirinha 
de vacinação, com um docu-
mento com foto e CPF.

“É muito importante que 
as pessoas recebam a 2ª 
dose da vacina para ficarem 
mais seguros, pois só assim a 
imunização contra a Covid-19 
estará completa”, disse o 
diretor do DMS, Frank Hulder 
de Oliveira.

Da REPORTAGEM 

sendo 345.214 na primeira e 
179.205 na segunda. Além dis-
so, 11.552 pessoas receberam 
dose única.

Mirassol - A Prefei-
tura de Mirassol, por meio do 

Divulgação

COVID

Relatório diário confirma mais 62 casos positivos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quinta-feira (26) mais 62 
casos de Covid-19 no municí-
pio, sendo 56 diagnosticados 
por exame PCR, um por TR 
antígeno e cinco por TR so-
rológico. No total são 95.743 
casos, com uma média móvel 
de 76 casos leves e quatro 
casos graves por dia.

Também foram registrados 
mais dois óbitos pela doença, 
sendo um notificado na terça-
-feira (24) e outro na quarta-
-feira (25). Desde o início da 
pandemia são 2.737 mortes 
pela Covid-19, com uma taxa 
de letalidade de 2,8%. Con-

siderando apenas os dados 
de 2021 são 60.980 casos e 
1.815 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 
mais 748 pessoas foram in-
cluídas entre os recuperados, 
totalizando 89.527 cura-
dos, o equivalente a 93,5% 
dos casos. A cidade soma 
316.223 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 
e 283.987 testes realizados. 
O coeficiente de incidência é 
de 20.590 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente, Rio Preto re-
gistra 379 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 185 
na UTI e 194 na enfermaria, 
sendo que 169 são residentes 

de Rio Preto e 210 de outras 
cidades da região. Dentre os 
casos já confirmados com Co-
vid-19 são 243 internações, 

com 128 na UTI e 115 na 
enfermaria. A taxa de ocupa-
ção de leitos de UTI na região 
é de 46,5%.

Da REDAÇÃO 
Divulgação
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Fortaleza arranca 
empate com São Paulo

O São Paulo até abriu 
2 a 0 no placar, 
mas empatou com 

o Fortaleza na noite desta 
quarta-feira (25), por 2 a 2, 
no Morumbi, pelo confronto 
de ida das quartas de final 
da Copa do Brasil. Rigoni fez 
os dois gols do time paulista, 
enquanto Yago Pikachu e 
Romarinho marcaram para os 
visitantes.

Os times voltam a se en-
frentar no dia 15 de setembro, 
às 21h30, na Arena Castelão, 
em Fortaleza (CE). Quem 
vencer o confronto estará nas 
semifinais, enquanto um novo 
empate levará a decisão para 
as cobranças de pênalti.

O Fortaleza dominou os 
primeiros minutos de jogo 
e logo aos cinco poderia ter 
aberto o placar. Após falha de 
Léo, Wellington Paulista rece-
beu cruzamento e finalizou de 
direita no travessão do goleiro 
Tiago Volpi. O time cearense 
reclamou de toque de mão de 
Miranda dentro da área, mas 
o árbitro nada marcou.

Superada a forte marca-
ção do Fortaleza, o São Paulo 
saiu mais para o jogo e aos 
18 minutos criou a primeira 
oportunidade. Miranda lançou 
Rigoni, o atacante dominou e 
finalizou em cima do goleiro 
Marcelo Boeck, que mandou 
para escanteio. No minuto se-
guinte, Bruno Alves aproveitou 
sobra na grande área e chutou 
para linha de fundo.

Daí em diante o confronto 
ficou bastante disputado no 

meio-campo. As duas defesas 
se sobressaíram tanto por 
baixo quanto pelo alto. Pior 
para os homens de ataque, 
que não conseguiram render 
chances de gol até o apito 
para o intervalo.

Para o segundo tempo, 
os times seguiram insistindo 
na forte marcação do meio-
-campo. E naturalmente foram 
poucas as jogadas criadas 
no ataque. A mais efetiva foi 
acontecer apenas aos 21 mi-
nutos, quando Felipe recebeu 
na entrada da área e chutou 
colocado, quase acertando 
o canto de Volpi e abrindo o 
placar para o Fortaleza.

Mas o São Paulo respon-
deu dois minutos depois, e 
com gol. Reinaldo fez jogada 
individual pela esquerda e 
tocou para Rigoni. O argentino 
dominou no pé, passou pela 
marcação e finalizou no canto 
de Marcelo Boeck, abrindo o 
placar para o São Paulo.

O gol animou a partida, 
que ficou mais atrativa com 
os dois times no ataque. Aos 
33 minutos, Liziero roubou 
bola no meio-campo e lançou 
Rigoni. Ele invadiu a área e 
finalizou forte, ampliando o 
placar no Morumbi.

Mas antes do apito final, 
o Fortaleza se recuperou em 
campo, descontou e em-
patou o confronto. Aos 38, 
Tiago Volpi saiu mal do gol e 
Yago Pikachu, sem marcação, 
só empurrou para as redes. 
Depois, aos 48, Romarinho 
recebeu cruzamento da direita 
e cabeceou com força, dando 
números finais ao confronto.

Da REDAÇÃO 
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Santos perde para 
Athlético-PR fora

O Athletico-PR derro-
tou o Santos por 1 
a 0, na noite desta 

quarta-feira (25) na Arena 
da Baixada, em Curitiba, na 
partida de ida das quartas de 
final da Copa do Brasil. Re-
nato Kayser marcou o único 
gol de uma partida que teve 
amplo domínio da equipe da 
casa. O Furacão manteve o 
controle do jogo na maior 
parte do tempo, mas não 
pressionou tanto um adversá-
rio apático, que criou poucas 
oportunidades.

Com o resultado, o Athle-
tico-PR joga pelo empate 
na partida de volta, na Vila 
Belmiro, no próximo dia 14 
de setembro. Para avançar, 
o Peixe precisará vencer por 
dois gols de diferença. Uma 
vitória santista por um gol de 
diferença levará os times para 
a disputa de pênaltis.

A partida - Logo aos 
16 minutos, o atacante Nikão 
cruzou, o volante Richard es-
corou de cabeça para trás e 
encontrou Renato Kayser cara 
a cara com o gol. O artilheiro 
do Furacão tocou, também 
de cabeça, para marcar. Aos 
35 minutos, o Furacão quase 
ampliou. Nikão recebeu de 
Kayser e, de fora da área, ba-
teu colocado, no canto direito 
de João Paulo. A bola passou 
perto da trave e saiu.

Aos 40 minutos, em um 
erro grave de saída de bola, 
Jean Mota entregou a bola 
nos pés de Nikão. E o camisa 
11 do time paranaense tentou 
novamente o canto direito de 
João Paulo, mas a bola saiu, 
dessa vez com menos perigo. 
No minuto seguinte, o goleiro 
do Santos fez boa defesa no 
chute de Christian e mandou 
para escanteio.

O Athletico-PR começou a 
etapa final no mesmo ritmo, 
dominando as ações e sendo 
mais perigoso. Do outro lado, 
o Santos perdeu o zagueiro 
Luiz Felipe, com uma lesão no 
joelho direito. Em seu lugar, 

entrou Robson.
Aos 12 minutos, o Santos 

tentou uma pressão. Chegou 
na área do adversário e tentou 
o arremate para o gol duas ve-
zes. A bola bateu no peito do 
zagueiro na primeira tentativa. 
Os santistas pediram pênalti, 
alegando que a bola bateu 
na mão do defensor, mas o 
árbitro Marcelo de Lima Hen-
rique estava bem colocado e 
mandou o jogo seguir.

Aos 21 minutos, os san-
tistas pediram pênalti mais 
uma vez. A bola quicou no 
chão e bateu no braço de 
Renato Kayser dentro da área 
do Furacão. O juiz não marcou 
falta e o VAR (árbitro de vídeo) 
não o chamou para rever o 
lance. Os jogadores do Santos 
cercaram Marcelo de Lima 
Henrique, mas ele alegou 
que o quique da bola antes 
caracteriza o toque acidental 
no braço de Kayser. A recla-
mação dos santistas sobre 
esse lance foi tamanha que 
continuou após o apito final.

Aos 38, em um contra-
-ataque rápido, Pedro Ro-
cha, que entrou no segundo 
tempo, dominou na área e 
tocou para Mingotti, que tam-
bém havia saído do banco. 
Desmarcado e já dentro da 
pequena área, ele dominou 
e bateu no ângulo do goleiro, 
mas a arbitragem marcou 
impedimento do camisa 38 
do Furacão.

A irregularidade foi mar-
cada em campo, embora 
a imagem não mostre com 
clareza que o atacante estava 
em posição irregular. O VAR 
não divulgou a imagem usa-
da para confirmar a decisão 
de campo, como costuma 
ocorrer. Assim, o triunfo do 
Athletico-PR de 1 a 0 perdu-
rou até o fim.

O próximo compromisso 
dos dois times é pelo Cam-
peonato Brasileiro. O Santos 
enfrenta o Flamengo na Vila 
Belmiro, no próximo sábado, 
às 18h (horário de Brasília). 
Já o Furacão pega o Palmei-
ras fora de casa, também no 
sábado, mas às 21h.

Agência BRASIL

AMÉRICA

Italiano registra queixa 
após áudio citar 

manipulação de resultado

O presidente do Amé-
rica, Luiz Donizette 
Prieto, o Italiano, 
junto ao presidente 

do conselho deliberativo Emílio 
Ribeiro, registrou na manhã 
desta quinta-feira (26) um 
boletim de ocorrência após a 
suspeita de manipulação de re-
sultado na derrota do Rubro por 
três a dois no Teixeirão diante 
da Inter de Bebedouro na quar-
ta-feira (25) em jogo válido pela 
2ª rodada da Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista.

As suspeitas de manipu-
lação começaram após o va-
zamento de um áudio em um 
grupo de torcedores chegar 
aos dirigentes do clube. No 
áudio, uma voz masculina não 
identificada sugere que alguém 
dentro do clube teria recomen-
dado uma aposta na Inter de 
Bebedouro, pois o América 
entregaria o jogo.

“É, meus amigos até quan-
do? Isso foi às 15h10. Um ami-
go me ligou, se eu sabia algum 
site de apostas que era para eu 
indicar ele, que ele queria fazer 
uma aposta na Inter de Bebe-
douro, que o primo dele está lá 
dentro do América e falou que o 
América vai entregar o jogo. Dá 
uma analisada para vocês ve-
rem, era 15h10, se tinha algum 
que era ao vivo tendo aposta. É 
meus amigos, é estranho, bem 
estranho”, diz o áudio.

Segundo o boletim, o presi-
dente Italiano relata que o Amé-
rica chegou a marcar um gol 
com menos de um minuto de 

jogo, mas depois teve uma inex-
plicável queda de rendimento, 
levando a virada dos visitantes. 
O Rubro chegou a empatar no-
vamente, mas acabou sofrendo 
o gol da derrota nos acréscimos 
do segundo tempo.

“Notou-se uma extrema 
apatia dos jogadores que sequer 
disputavam a bola [...] Apesar de 
solicitado empenho e dedicação 
dos jogadores, ficou clara a 
intenção de “não jogar” e até 
mesmo “facilitar” as jogadas 
do time adversário com afrou-
xamento nítido na marcação”, 
diz o presidente na descrição 
do boletim, pedindo para que a 
polícia apure o caso.

A reportagem entrou em 
contato com o presidente, que 
não deu detalhes sobre como 
o assunto será lidado com o 
elenco e a comissão técnica. Ita-
liano também confirmou que vai 
notificar a Federação Paulista de 
Futebol (FPF) sobre a suspeita.

No ano passado, também 
na região, Olímpia e Barretos 
tiveram jogadores suspensos por 
conta de suspeita de manipula-
ção de resultados na Série A3 do 
Campeonato Paulista. No caso, 
o Galo Azul ainda foi condenado 
a pagar uma multa de R$ 52 
mil. Nesta temporada, o lateral 
Veloso do Olímpia, comunicou 
a diretoria do clube e registrou 
um boletim de ocorrência após 
um suposto apostador oferecer 
de R$ 25 mil a R$ 30 mil para 
ele participar de um esquema 
de manipulação de resultados.

Lanterna do grupo 1 na Be-
zinha, o América volta a campo 
no sábado (28) para enfrentar o 
Catanduva fora de casa.

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

SUB 20

Mirassol aplica nova goleada e Olímpia desencanta 

O Mirassol fez mais uma 
vítima no Campeonato Paulista 
Sub-20 nesta quinta-feira (26). 
Em clássico no Maião contra 
o América, o Leão venceu por 
cinco a zero e agora lidera de 
forma isolada, graças ao trope-
ço do Tanabi na rodada. Com 
a goleada, o Mirassol também 
alcançou a marca de 14 gols 
em quatro jogos, além do 100% 
de aproveitamento, enquanto o 
Rubro fica na lanterna do grupo 
1 sem ter balançado as redes 
ainda na competição.

O primeiro gol foi logo aos 
sete minutos, com Léo Aguiar 
tocando para Wesley na entrada 

da área e o atacante batendo 
colocado no ângulo esquerdo do 
goleiro. Aos 38 minutos, o árbitro 
marcou pênalti de Davi Leal em 
Du. Na cobrança, Gabriel Tota 
bateu e o goleiro José defendeu. 
No entanto, o juiz alegou que 
arqueiro do América se adiantou 
e mandou voltar a cobrança. 
Na segunda tentativa, Tota não 
desperdiçou e fez dois a zero.

No segundo tempo entrou 
em ação o artilheiro do Mirassol 
Kauan. Aos 12 minutos, ele re-
cebeu um belo passe de Wesley 
para completar para o gol dentro 
da pequena área. No minuto 
seguinte, Léo Aguilar cruzou 
rasteiro e Kauan se antecipou 
ao goleiro para fazer mais um. 

Wesley fechou a goleada aos 
21 minutos após receber um 
lançamento e sair na cara do gol 
para marcar.

O Tanabi, que dividia a li-
derança com o Leão, perdeu o 
100% de aproveitamento nesta 
quinta-feira (26) ao empatar em 
um a um com o Monte Azul fora 
de casa.  No final primeiro tem-
po, Peterson achou um passe 
para Bruno, que arrancou em 
direção ao gol para marcar.

O Índio da Noroeste foi admi-
nistrando a vitória, mas acabou 
castigado no fim da partida. Aos 
48 minutos, Japa arrancou pela 
direita e cruzou rasteiro para Luís 
Fernando empurrar para a rede 
e definir o empate.

Por fim, o Olímpia conseguiu 
a sua primeira vitória no Paulista, 
ao bater o Fernandópolis por 
dois a zero fora de casa.  Aos 
37 minutos, o Galo Azul roubou 
a bola dos mandantes no campo 
de ataque e João Victor saiu na 
cara do gol para fazer um a zero. 
A vitória foi definida o segundo 
tempo com Euller cobrando 
falta e Nicolas marcando o gol 
de cabeça.

Na próxima quinta-feira (2), 
o Tanabi recebe o Mirassol em 
casa em jogo que vale a lideran-
ça do grupo. Já o Olímpia encara 
o Monte Azul em seu estádio. O 
América joga somente na sex-
ta-feira (3), quando enfrenta o 
Fernandópolis no Teixeirão.

Vinicius LIMA  

TÓQUI 2020
Daniel Dias fatura mais um bronze e 
chega a 26 medalhas paralímpicas

O paulista Daniel Dias con-
quistou na madrugada desta 
quinta-feira (26) a sua 26ª 
medalha paralímpica no Jogos 
de Tóquio (Japão), com um 
bronze na prova de 100 metros 
livre da classe S5 (deficiência 
físico-motora), com o tempo 
de tempo de 1min10s80. É 
o segundo bronze do multi-
campeão na Tóquio 2020: na 
manhã de ontem (25), Daniel 
faturou a primeira medalha ao 
completar os 200 metros livre 
em terceiro lugar. As competi-
ções de natação estão sendo 
disputadas no Centro Aquático 
de Tóquio, na capital japonesa.

Quem levou a medalha de 
ouro foi o italiano Francesco 

Bocciardo, com a marca de 
1min09s56. Já a prata foi para 
a China, com Lichao Wang, 
com o tempo de 1min10s45.

Resultados -  Nos 100 
metros livre S5 (deficiência fí-
sico-motora), a potiguar Joana 
Neves, a Joaninha, terminou a 
disputa na oitava colocação, 
com o tempo de 1min27s62.

Já nos 200 metros livre 
da classe SM6 (deficiência 
físico-motora), o catarinense 
Talisson Glock, de 26 anos, 
ficou na sexta posição, com a 
marca de 2 min45s17.

Por fim, o catarinense Ma-
theus Rheine ficou em quinto 
lugar nos 400 metros livre da 
classe S11 (cegueira). Ele ob-
teve o tempo de 4 min33s64.

Agência BRASIL

chega a 26 medalhas paralímpicas
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 42/2021 
ADITIVO Nº 19/2021 
CONTRATO N° 13/2018 
Contratada: PRODESP. 
Objeto: Incorporação da Imprensa Oficial do Estado à Companhia de Processamento 
de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP. 
Vigência: 02 de agosto de 2021 à 24 de setembro de 2023. 
Data da assinatura: 02 de agosto de 2021. 
Base Legal: Lei Estadual 17.056 de 2019. São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2021. 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio 
Preto. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/21 TIPO: MENOR PREÇO 
POR ITEM PROCESSO SICOM Nº 23/21 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO CONFORME DEMANDA DE 
ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM 
GALÕES DE 20 LITROS (APENAS REPOSIÇÃO DA ÁGUA MINERAL, 
MEDIANTE TROCA DOS GALÕES EM COMODATO), AQUISIÇÃO DE ÁGUA 
MINERAL, SEM GÁS, EM EMBALAGENS COM 12 (DOZE) UNIDADES, DE 510 
ML E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM CAIXAS COM 48 (QUARENTA E OITO) 
UNIDADES DE 200 ML, conforme quantidades e especificações constantes do 
Termo de Referência – Anexo I do Edital. Pelo presente termo, HOMOLOGO 
este procedimento licitatório e a proposta adjudicada da empresa JOSE 
BAUER DE ATAYDE & CIA LTDA EPP - CNPJ: 01.139.242/0001-23, 
declarada vencedora dos itens 01, 02 e 03, no valor global estimado de R$ 
17.124,00 (dezessete mil, cento e vinte e quatro reais). SJRP, 17/08/2021. Ver. 
PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal.  
 
 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 30/08/2021 às 11:10h 2º Leilão: dia 31/08/2021 às 11:10h

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em 
exercício), devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário BANCO RODOBENS S/A, inscrito no CNPJ/MF sob 
nº 33.603.457/0001-40, 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 30 de Agosto de 2021 às 11:10 horas. Segundo Leilão: dia 31 de 
Agosto de 2021 às 11:10 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 10, da quadra “Z6”, 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 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 20; do direito, de quem da rua olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 09; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 11; e  finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 16; encerrando uma área superficial de 200,00 m², distante 21,81m 
da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.495 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio 
Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 95.100,00. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 138.771,70. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem 
será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 31 de Agosto de 2021, às 11:10 horas, no mesmo local, pelo maior 
lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, dos débitos de IPTU, Condomínio, 
Encargos Legais e Contratuais, Prêmios de Seguros 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 questiona-
mentos 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 responsabilidades 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 

RODOBENS
BANCO

Abandono de Emprego

A empresa Leandro dos santos pastelaria me ,iscrita no CNPJ 
sob o n 10696991/0001-42.com sede a av dr fernando costa 
1384,solicita o comparecimento do funcionario, YURI AUGUS-
TO MACHADO DA SILVA, CTPS N 00074390-00415/SP, para 
prestar esclarecimentos sobre sua auséncia que ocorre desde 
09/05/2021.Seu não comparecimento caracterizará abandono 
de emprego,conforme artigo 482,aline "i" da CLT.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 50/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 75/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 37/2021
OBJETO: Contratação de serviço de locação de concentrados 
de O2 e recargas de oxigênio medicinal destinado a usuários da 
saúde.
Data da realização da Sessão Pública: 15/09/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 26 de agosto de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
ADM. Nº 75/2019
TOMADA DE PREÇO Nº 10/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2019
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: RAZAN METALÚRGICA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI
CNPJ/MF sob o nº 20.164.657/0001-00
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorro-
gação do prazo de vigência do contrato e da realização da obra 
de construção de imóvel destinado a academia da saúde, nos 
termos da planilha orçamentária, memorial descritivo, cronogra-
ma físico-fi nanceiro e projeto básico, com base no art. 57, ¬§1º, 
II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais alterações posteriores.
VIGÊNCIA: O prazo para realização de obra fi ca prorrogado até 
16 setembro de 2021, e a vigência do contrato fi ca prorrogada 
pelo período de 12 meses ou seja, até 16 de julho de 2022, com 
base no §1º, II  do art. 57, da Lei Federal n.º 8.666/93 e demais 
alterações posteriores.
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato a que 
se refere o presente Termo Aditivo e reger-se-á pela Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Faz parte integrante 
deste Termo Aditivo o Processo Administrativo nº 93/2019, cor-
respondente a Tomada de Preços nº 10/2019, Contrato Adminis-
trativo nº 75/2019.
Monte Aprazível, 16 de julho de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. EVANDRO DOMINGOS SATURNINO e PATRÍCIA DE 
LIMA DAVID, sendo ELE fi lho de SIGMAR DOMINGOS SATUR-
NINO e de LUCIMARA NISI SATURNINO e ELA fi lha de JOSÉ 
ROBERTO DAVID e de ROSIMERE ALVES DE LIMA;
2. WALTER BENEDITO SOARES MONTEIRO JUNIOR e 
ANA PAULA PEREIRA BENEVIDE, sendo ELE fi lho de WAL-
TER BENEDITO SOARES MONTEIRO JUNIOR e de ANTO-
NIA FERREIRA TIRIBA e ELA fi lha de VERA LUCIA PEREIRA 
BENEVIDE;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 26/08/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro. - Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
THIAGO VINÍCIUS CESAR e VIVIANE GLASS DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, contador, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 19 de fevereiro de 1989, fi lho de  
e de RAQUEL CRISTINA CESAR. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, secretária escolar, solteira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia 01 de março de 1985, fi lha de BENEDITO GLASS DA SILVA 
e de MARIA FERREIRA GLASS DA SILVA. 
PEDRO FILIPE NOBRE MONTEIRO ARAÚJO e PATRICIA 
OSTI SAKAGUCHI. Ele, de nacionalidade brasileira, analista, 
solteiro, nascido em Natal, RN, no dia 01 de julho de 1991, fi lho 
de LÁZARO ROGÉRIO DAMASCENO ARAÚJO e de NERINEI-
DE NOBRE MONTEIRO DE ARAÚJO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, engenheira química, solteira, nascida em Ilha Sol-
teira, SP, no dia 03 de agosto de 1988, fi lha de SERGIO TAIDI 
SAKAGUCHI e de WALDIZIA MARQUES OSTI SAKAGUCHI. 
RODRIGO MORAES PINTO e ARIEL MALAGÓ SUETUGO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 10 de 
outubro de 1985, fi lho de GILBERTO FONSECA PINTO e de 

RAQUEL DE OLIVEIRA MORAES. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, publicitária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 23 
de dezembro de 1992, fi lha de NILTON ZENHITI SUETUGO e 
de MARY NUNCIA MALAGÓ. 
LUIS CARLOS PEREIRA e ROBERTA DA SILVA BRASIL. Ele, 
de nacionalidade brasileira, analista de laboratório, divorciado, 
nascido em Olímpia, SP, no dia 24 de novembro de 1983, fi lho 
de ADÃO APARECIDO PEREIRA e de VERA LUCIA MANOEL. 
Ela, de nacionalidade brasileira, assitente administrativo, soltei-
ra, nascida em MACATUBA, SP, no dia 11 de abril de 1982, fi lha 
de JOSÉ RUBENS DA SILVA e de THEREZINHA DE LOURDES 
DAMICO DA SILVA. 
APARECIDO PITARO e MARIA JOSENEIDE CORREIA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, aposentado, divorciado, nascido em 
Santa Fé do Sul, SP, no dia 20 de setembro de 1960, fi lho de 
JOSÉ PITARO e de AMÉLIA MODESTO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, esteticista, divorciada, nascida em Entre Rios, BA, no 
dia 02 de fevereiro de 1964, fi lha de MANOEL MESSIAS COR-
REIA e de MARIA DE LOURDES CORREIA. 
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES e NATÁLIA MOLINA DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, ourives, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de dezembro 
de 1986, fi lho de DAVI ANTONIO RODRIGUES e de MARTA 
JUSTINO DOS SANTOS RODRIGUES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, enfermeira, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 19 de setembro de 1987, fi lha de SANTINO 
CARMELINO DE SOUZA e de RITA APARECIDA MOLINA DE 
SOUZA. 
JESSE BRANDON WHITE e VANESSA PENHA GARRUCHO. 
Ele, de nacionalidade Americana, analista de dados, divorcia-
do, nascido em Saint Joseph, Missouri, no dia 30 de março de 
1979, fi lho de CARL HOUSTON WHITE e de KAREN SUE WHI-
TE. Ela, de nacionalidade brasileira, biologa, solteira, nascida 
em Rio de Janeiro, RJ, no dia 16 de dezembro de 1979, fi lha 
de PAULO ROBERTO MARQUES GARRUCHO e de SUELY 
PENHA GARRUCHO. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro.  - Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:
PAULO CESAR RODRIGUES e CARINA APARECIDA LAUER. 
Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 31 de março de 1985, fi lho 
de DIONISIO RODRIGUES FILHO e de MARIA DELMA MAR-
QUES RODRIGUES. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em Tanabi, SP, no dia 07 de maio de 1979, fi lha 
de EDMUR LAUER e de ANA MARIA VILCHES LAUER. 
ADILSON RONALDO BERTUCI e ROSEMEIRE APARECIDA 
TEIXEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, garçom, divorcia-
do, nascido em Ariranha, SP, no dia 11 de maio de 1977, fi lho 
de ALCIDES BERTUCI e de ANTONIA APARECIDA POPOLI 
BERTUCI. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 14 de maio de 1982, fi lha de 
MARCILIO TEIXEIRA e de MARIA APARECIDA FELICIANO 
TEIXEIRA. 
MATHEUS RENAN ALVES e KIMBERLI ROBERTA PEREIRA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de abril de 
1994, fi lho de NILSON ALVES e de MARCIA CRISTINA RA-
MOS. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica em patologia, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de 
setembro de 1994, fi lha de JULIO CESAR LACERDA DA SILVA 
e de MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA. 
VÍTOR DE AZEVEDO CARARETO e CAROLINE FIDELIS DE 
CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de 
setembro de 1993, fi lho de JOSÉ ROBERTO CARARETO e de 
SANDRA APARECIDA NOGUEIRA DE AZEVEDO CARARETO. 
Ela, de nacionalidade , engenheira civil, solteira, nascida em , 
SP, no dia 20 de setembro de 1993, fi lha de SILVIO CALOCHI 
CARDOSO DE CARVALHO e de MARIA HELENA FIDELIS DE 
CARVALHO. 
RUBENS CORDEIRO VIANNA JUNIOR e FERNANDA APA-
RECIDA GOMES. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 
de junho de 1988, fi lho de RUBENS CORDEIRO VIANNA e de 
MARIA JOSÉ DA SILVA VIANNA. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, fi nanceiro, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 15 de outubro de 1985, fi lha de CASSIO JORGE GOMES 
e de DOLORES GOMES DE MIRANDA. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado 
pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 26 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355, 

Centro.  Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que apresentaram ao Ofi cial do Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Guapiaçu, deste Estado os documentos 
exigidos no Código Civil Brasileiro para habilitação de casamen-
to:
FELISBERTO MENDES CARVALHO  e  MARIA LEONOR 
TEIXEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, divorciado, 
nascido em Araripina, PE, no dia 31 de outubro de 1971, resi-
dente e domiciliado a Vergilio Negrelli, Nº 152, Jardim Alvorada, 
Guapiaçu, SP, fi lho de ADEDITO MARTINS DE CARVALHO e 
de NARCISA MARIA MENDES CARVALHO.
Ela, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, solteira, nascida 
em Mombaça, CE, no dia 04 de julho de 1972, residente e do-
miciliada a Dr. Mauricio Goulart, Nº 486, Cristo Rei, São José do 
Rio Preto, SP, fi lha de LUIZ MORAIS TEIXEIRA e de MARLENE 
LIMA TEIXEIRA. 
Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma 
da lei.
São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.



SOCIAL Jornal

VIAGEM 

Horácia Garutti embarca dia 
19 de setembro para o Egito, 
integrando o grupo Rodojet, cujo 
passeio inclui Cairo, o Vale dos 
Reis em Tebas e mais quatro 
noites num navio singrando as 
águas Nilo, rio que disputa com 
o Amazonas, a hegemonia como 
maior rio do mundo. Mariana, 
filha de Horácia, que mora em 
Orlando, vai direto dos Estados 
Unidos para encontrá-la no 
Cairo e fazerem juntas a viagem.

JANTAR    
Poty Peloso Jorge será o 
próximo anfitrião do consórcio 
de Reinaldo Lobanco. Ele recebe 
dia 30 de setembro, uma quinta-
feira. 

ANIVERSÁRIOS 
Esses, os aniversariantes da semana; 27, sexta-feira: Dia do Corretor de Imóveis, Dia do 
Fisioterapeuta, Dia do Psicólogo, nasceu em 1910 em Escópia, na Macedônia, a albanesa Madre 
Teresa de Calcutá, Prêmio Nobel da Paz, que morreu em Calcutá, na Índia em1997 aos 87 anos. 
Vera Lígia Vetorasso, Priscila Locatelli Procópio Alves, João Antonio Dosualdo, promotor de Justiça, 
Sergio Clementino, Theóphilo Geraldo Mansur Júnior, Rosa Semedo, Marcello Pinhel, Marianita 
Cione, Ceres Lourdes Martins, Rosaly Mano Ramos Júnia. Merce Meire Jammal Caran, Sandra de 
Sá, cantor Peppino di Capri (Giuseppe Faiella). 1974 - morreu o compositor gaúcho de Porto Alegre, 
Lupiscínio Rodrigues. 28, sábado: Dia do Bancário, Dia da Avicultura, Paulo Togni Filho, Camila Togni, 
Fauad Miguel Pacha Junior, Carlos Francisco Alves Filho, Mariô Menezes, Nasceu no Rio em 1946 
e morreu no Rio em 2019 aos 73 anos, a cantora e compositora Beth Carvalho, Lujan De Pizzol. 
Nasceu em 1932 o ator e diretor Raul Cortez, que morreu em 2oo6 aos 74 anos. 29, domingo: 
Dia Nacional do Combate do Fumo, nasceu Michael Jackson, Aline Cruz Girardi, Augusto Pasqueto, 
Camila Goulart, Cássio Gabus Mendes, Luana Piovani, Pedro Cezar Curti Filho1982- morreu a atriz 
sueca Ingrid Begman aos 67 anos. 30, segunda-feira: Marcelo Pinheiro Targas, Reasilvia Simardi 
Toscano, Edu Lobo, Luciano Hayasaki, Lisandro Piloni, Adriana Neves, Fernanda Ribeiro Funes. 31, 
terça-feira: Dia do Nutricionista, nasceu Emilinha Borba, promotor de justiça Fernando Fukasawa, 
Vislei Bassan, Paulo Roberto Dodi, Alexia Deschamps, Francis Hime, Richard Gere 1997-morreu em 
Paris,aos 36 anos, Princesa Diana, que foi casada com o Príncipe Charles, Marcelo Paranhos de 
Moraes, Maria Gracinda Sidericoudes. 1, quarta-feira: Início da Semana da Pátria, Dráuzio Medina 
Estrella, provedor da Santa Casa, Nadim Cury, Regina Célia Marilhano Teixeira da Costa, Lélia Grisi 
Cavalheiro, Maria Laura Lourenço de Arnaldo Silva, Roberto Eladio Di Lorenzo Arroyo, Gilda Lorencin, 
Alex Vaz de Lima, Flavio Cêntola, Jorge Abdanur, Claudio Antonio Tarraf Filho. 2, quinta-feira: Dia do 
Repórter Fotográfico, Dia Internacional do Livro Infantil, Gisele Floriano Xavier, Arthur Xavier, Heloisa 
Serrano Correa, Keanu Reeves, Arnaldo Luiz Cherubini, Aldir Blanc, Arnaldo Antunes, Ricardo Carlini, 
Sting, Agnes Fett Conte, Gisela Safadi Alves, Maria da Graça Verdi, Roberto Lopes da Silva, Vanessa 
Fumagali, José Roberto Lalibera, Marly Mei. 

ALELUIA!
Jesus Martin Neto, o presidente 
do Automóvel Clube, comemora. 
De todas as dívidas que o 
clube tinha, resta apenas uma 
execução de honorários herdada 
da gestão anterior, de R$ 58 mil. 
O resto é só alegria. 

ENDEREÇO I 
Quando deixar a Rua Raul Silva, na Redentora, onde está 
instalado, o restaurante Don León passará a ter dois endereços na 
cidade. Um deles, vocês já foram informados aqui com primazia: é 
o Restaurante Panorâmico, no andar superior do Automóvel Clube, 
para o qual a chef Mari vai desenhar um cardápio internacional e 
a partir de sua reabertura, em novembro, deverá também oferecer 
um cardápio executivo para almoços com a presença permitida 
até a não sócios da entidade, que se valerão de uma entrada 
separada dos associados. 

EQUIPE VISITA HILTON 

O hotel  com a bandeira 
H i l t o n ,  em  con s t r u ção 
no  Comp l e x o  Geo r g i n a 
Business Park, está com as 
obras avançadas. Na última 
semana, o empreendimento 
recebeu uma comitiva de 
profissionais responsáveis 
pela decoração de interiores 
e implantação do projeto 
hoteleiro. Além da equipe do 
Hilton, que veio dos Estados 
Unidos especialmente para a 
visita, estavam profissionais 
da operadora Atlântica e da 
Hamam Development. Juntos 
com Hdauff Empreendimentos 
Imobiliários, eles já fizeram a 
vistoria do quarto modelo, onde 
ficarão, no futuro, os hóspedes 
do hotel. O Hilton Garden Inn 
São José do Rio Preto fará parte 
da segunda fase do Complexo 
Georgina Business Park, um 
projeto multiuso inovador que 
une apartamentos residenciais 
e um open mall com 25 lojas O 
investimento nesta nova fase é 
de R$ 120 milhões.

DATA

Reinaldo Lobanco não 
brinca em serviço. Já está 
na organização de mais 
uma viagem da Confraria da 
Pesca, que realiza todos os 
anos com a Pedrinho Pesca.  
A viagem será a partir de 
4 de fevereiro com retorno 
dia 10.

PERTO DO FOGO    

Craque no preparo de linguiças 
cuiabanas, pancetas e delícias 
suínas, especia l i zado na 
gastronomia perto do fogo, 
no est i lo do chef Fel ipe 
Bronze, Procopinho Ribeiro 
tem reunido amigos em sua 
chácara no Condomínio Cortina 
D’Ampezzo, para happy hours, 
considerando as necessidades 
protocolares do Coronavirus. 
Daí pede reservas prévias 
porque o Plano São Paulo 
impõe limite por enquanto é de 
dez pessoas. 

São José do Rio Preto, sexta-feira
27 de agosto de 2021A-8

ALMOÇO FESTIVO   

Castor e Fátima Verdi programam 
receber o Clube do Koxixo em sua 
chácara, em Bady Bassitt, para 
um almoço, em comemoração 
aos 50 anos daquele clube, 
que terá capeletti in brodo como 
plât-de-résistence. Como o prato 
é reconfortante no inverno, os 
anfitriões esperam o frio voltar 
para marcar a data.

O cirurgião plástico Luiz Fernando Fascino,um dos mais 
incensados e festejados cirurgiões plásticos de Rio Preto,-
que com frequência ministra cursos no Rome Breast Sym-
posium, na capital italiana, sobre cirurgia no seio. É pai de 

três filhos: Luca, Franco e Giulia.

Dono da Condomínium, uma das empresas de maior 
prestígio no setor imobiliário, Hamilton Ferreira  e sua mu-
lher, Maria Helena, são pais de João Pedro que, além de 

pâtissier, anda fazendo sucesso trabalhando com o pai e a 
decoradora e artista plástica Maria Fernanda.

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

O cirurgião dentista Dr. João Antonio Dosualdo, casado com 
Denise Domingos Dosualdo, tem três filhos:Natalia Domingos 
Dosualdo, que pretende seguir a carreira do pai e cursa Odon-
tologia em Araraquara;Guilherme que cursa Ciência da Com-
putação em São Paulo e Bárbara que é jornalista e mora na 

Alemanha.Dr João Antonio Dosualdo é aniversariante de hoje.

LANÇAMENTO 

O acadêmico da ARLEC, Pérsio 
Luis Marconi, espera apenas 
baixar a poeira da pandemia, 
para marcar o lançamento 
da terceira edição atualizada 
do “Dicionário de Expressões 
Idiomáticas Inglesas”, que 
escreveu a quatro mãos com 
o saudoso prof. Alfredo Leme 
Coelho de Carvalho, nosso 
colega de Academia de Letras 
e Cultura.

PRINTEMPS
Em contraponto com o cinza 
e preto dos dias sombrios 
de inverno, a Primavera que 
se aproxima a partir de 22 
de setembro, vai trazer uma 
moda colorida, com toques de 
liberdade.

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

ALMOÇO

A maravilhosa soprano italiana 
Maria Sole Gallevi, o excelente 
pianista Flávio Lago e o diretor 
artístico Paulo Abrão Esper, 
almoçaram domingo com a 
equipe que mais tarde se 
apresentou no Concerto 
Napoletano promovido pelo 
Consolato Generale d’Itália 
São Paolo, comemorando 
também os 12 anos da 
ARLEC, foram recepcionados 
domingo com um almoço pela 
Castellana Steak House. À 
coté, a presidente da Comites 
e ex-presidente da ARLEC, 
Rosalie Gallo.

ENDEREÇO II  

O outro endereço é o próprio Don Leon, de incensada cozinha 
espanhola, filial de Monte Aprazível com tentáculos abrangendo 
também a Capital Federal, que poderá ser aberto na rua Generosa, 
atrás da igreja da Redentora, no espaço que já abrigou o Flor de Sal.

PAIS NOSSOS 

PAIS NOSSOS 

O médico Sérgio Munia e a mulher Zenitth, com os filhos 
Sergio Munia Jr, a dermatologista Luciana Munia e 

Domingos Munia Neto.

PAIS NOSSOS 

PAIS NOSSOS 


