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30 QUILOS PM apreende maconha em casa 
de traficante durante patrulhamento.    Pág.A4
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Mirassol joga contra 
Ituano hoje à noite 

para continuar 
com chances de 

classificação
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O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou nesta sexta-feira (27) 
as estimativas de populações 
residentes nos 5.570 municí-
pios brasileiros em 2021. São 
José do Rio Preto, que apre-
sentou 464.983 habitantes 
na pesquisa do ano passado, 
teve um crescimento de 0,9% 
e chegou a 469.173 morado-
res.    Pág.A2

Censo do IBGE diz que Ruio Preto ultrapassou marca de 469 mil habitantes

Escolas da 
região vão ter
R$ 56 milhões 

do Estado
Escolas da rede estadual da 

região de Rio Preto receberão 
mais de R$ 56,9 milhões em 
repasses via Programa Dinhei-
ro Direto na Escola Paulista.
Serão R$ 19 milhões para 
manutenção, R$ 3,4 milhões 
para ciências, R$ 5,7 mi-
lhões para o Ensino Médio SP, 
R$ 1,6 milhão para o PDDE 
Maker, R$ 26,8 milhões para 
climatização e R$ 230 mil para 
os polos do CMSP.      Pág.A3

Rio Preto 
atinge 90 mil 
curados da 
Covid-19

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto registrou nes-
ta sexta-feira (27) mais 
816 pessoas curadas da 
Covid-19 no município. Só 
nesta semana (segunda a 
sexta), o número de recupe-
rados aumentou em 3.162.
Com isso, a cidade chegou a 
marca de 90.343 curados, 
número equivalente a 94,3% 
dos casos diagnosticados 
durante a pandemia. Pág.A5

TJ suspende parte 
de lei que obriga 

ações contra 
suicídio e depressão 

nas escolas
Pág. A3

Polícia prende 7º membro de 
quadrilha que assaltou prédio

Na tarde de quinta-feira (26) 
policiais civis da Divisão Especia-
lizada em Investigações Criminais 
(DEIC) prenderam um homem de 
40 anos suspeito de ser o sétimo 
integrante da quadrilha que no 

dia 3 de julho de 2020 assaltou 
dois apartamentos do edifício Ulis-
ses Jamil Cury, no centro de Rio 
Preto. O homem já estava preso 
em São Paulo pelo crime de fal-
sificação de documento. Pág.A4

PRF entrega 750 quilos de 
alimentos arrecadados ao HB

Alimentos foram arrecadados na base da PRF em Rio Preto

Veja população 
de outras 15 

cidades da região
Pág. A2

OURO
 O paraibano Petrú-
cio Ferreira é o bi-
campeão paralímpi-
co na prova dos 100 

metros rasos da 
classe T47 
(de� ciência 

nos membros 
superiores). 
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ENTENDA A RELEVÂNCIA 
DA PROTEÇÃO DE 

DADOS PESSOAIS NOS 
TRIBUNAIS BRASILEIROS
Com o início de vigência 

da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD), o 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) implantou diretrizes para 
impulsionar a adequação dos 
tribunais brasileiros às regras 
da nova lei e evitar aplicação de 
sanções pelo seu descumpri-
mento. As providências adota-
das resultaram na Resolução nº 
363/2021 do CNJ, que consiste 
em propostas de adequação 
dos tribunais brasileiros às exi-
gências da LGPD.

À vista disso, subsiste o 
interesse em se verificar se os tribunais de justiça estaduais 
com despesas entre 2 e 3 bilhões de reais iniciaram sua 
adequação à LGPD, atendendo à Resolução nº 363/2021 
do CNJ. E, sendo afirmativa, averiguar o que foi realizado 
por cada tribunal tendo como parâmetro as determinações 
contidas na Resolução. 

A escolha pelos tribunais estaduais com despesas entre 
2 e 3 bilhões, segundo classificação fornecida pelo relatório 
Justiça em Números 2020, que são Paraná (TJPR), Santa 
Catarina (TJSC), Goiás (TJGO) e Distrito Federal e Territórios 
(TJDFT), decorreu da sua relevância econômica, despesa total, 
que representa 18% do total gastos pelos tribunais estaduais 
brasileiros, ultrapassando cinquenta e sete bilhões de reais. 

A importância da adequação decorre tanto da LGPD como 
do meio pelo qual se efetivam os serviços prestados pelos 
tribunais, haja vista que estes últimos funcionam para resol-
ver conflitos levados pela sociedade por meio de processos, 
utilizando-se de dados para cadastro de partes, advogados, 
servidores, juízes, como para instrução processual e outras 
medidas, relevante é a quantidade de dados tratados por 
essas cortes, isso considerando que atos como “coleta”, 
“acesso” e “armazenamento”, já se enquadram como trata-
mento de dados. 

Assim, levando-se em conta as disposições mínimas de 
adequação e as classificações dos tribunais, depreende-se 
que apenas dois dos quatro tribunais estudados estão em 
nível adequado de proteção, que são TJSC e TJDFT, pois 
já cumpriram com quesitos mínimos aceitáveis da imple-
mentação da proteção de dados, tendo já disponibilizado à 
coletividade questões básicas que envolvam o tratamento e 
proporcionado ao público real conhecimento sobre a utilização 
de dados pelos tribunais.

Para consulta do artigo completo, “PROTEÇÃO DE DA-
DOS PESSOAIS NOS TRIBUNAIS BRASILEIROS: ANÁLISE 
DA INFLUÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 363/2021 DO CNJ NO 
TJPR, TJSC, TJGO E TJDFT”, publicado na Revista de Política 
Judiciária, Gestão e Administração da Justiça, acesse: https://
www.indexlaw.org/index.php/revistapoliticiajudiciaria/article/
view/7853

CAROLINA LOPES SCODRO. Mestranda em Direito 
pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto – USP. Es-
pecialista em Direito Processual Civil pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Pesquisadora nas áreas: Ges-
tão e informatização da Justiça e LGPD. Advogada Plena 
do escritório Vicente Romero Advogados.

ARTIGO 
Rio Preto atinge 469.173 
habitantes, segundo IBGE

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou nesta sexta-feira (27) 
as estimativas de populações 
residentes nos 5.570 municí-
pios brasileiros em 2021. São 
José do Rio Preto, que apre-
sentou 464.983 habitantes 
na pesquisa do ano passa-
do, teve um crescimento de 
0,9% e chegou a 469.173 
moradores.

O DHoje analisou ainda 
outras 15 cidades da re-
gião: Bady Bassitt, Bálsamo, 
Cedral, Guapiaçu, Ipiguá, 
Mendonça, Mirassol, Miras-
solândia, Monte Aprazível, 
Nova Granada, Olímpia, Po-
tirendaba, Tanabi, Ubarana e 
Uchoa. Todas essas cidades, 
mais Rio Preto, somam agora 
768.350 habitantes, um au-
mento de 0,88%.

Ipiguá (1,47%), Guapia-
çu (1,43%) e Bady Bassitt 
(1,41%) foram os municípios 
que apresentaram os maio-
res crescimentos na região. 
Já Uchoa (0,39%), Tanabi 
(0,49%), Olímpia (0,62%) e 
Mirassol (0,62%) foram as 
que tiveram os menores au-
mentos na população.

Segundo o IBGE, essas 
estimativas populacionais 

não incorporam os efeitos da 
pandemia. De acordo com o 
gerente de Estimativas e Pro-
jeções de População do IBGE, 
Márcio Mitsuo Minamiguchi, 
dados preliminares do Registro 
Civil e do Ministério da Saúde 
apontam para um excesso de 
mortes, principalmente entre 
idosos, e uma diminuição dos 
nascimentos. É possível que 
também tenham ocorrido alte-
rações nos fluxos migratórios. 
As implicações disso no tama-
nho da população, contudo, 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br
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serão verificadas a partir do 
próximo Censo Demográfico, 
previsto para 2022.

“Como a pandemia ainda 
está em curso e devido à 
ausência de novos dados a 
respeito da migração, que 
juntamente com a mortalidade 
e fecundidade constituem as 
chamadas componentes da 
dinâmica demográfica, ainda 
não foi elaborada uma pro-
jeção da população para os 
estados e o Distrito Federal 
que incorpore os efeitos do 
contexto sanitário atual na 
população”, explicou Mina-
miguchi.

Outros dados - O 
número de habitantes no país 
chegou a 213,3 milhões em 
2021. O município de São 
Paulo continua sendo o mais 
populoso do país, com 12,4 
milhões de habitantes, se-
guido por Rio de Janeiro (6,8 
milhões), Brasília (3,1 mi-
lhões), Salvador (2,9 milhões) 
e Fortaleza (2,7 milhões). 
Dos 17 municípios do país 

com população superior a um 
milhão de habitantes, 14 são 
capitais. Esse grupo concen-
tra 21,9% da população ou 
46,7 milhões de pessoas.

Com apenas 771 habitan-
tes, Serra da Saudade (MG) 
é a cidade brasileira com 
menor população. Outras três 
também têm menos de mil 
habitantes: Borá (SP), com 
839 habitantes, Araguainha 
(MT), com 909, e Engenho 
Velho (RS), com 932 mora-
dores.

Entre as unidades da fede-
ração, São Paulo segue como 
o estado mais populoso, com 
46,6 milhões de habitantes, 
concentrando 21,9% da po-
pulação total do país, seguido 
de Minas Gerais, com 21,4 
milhões de habitantes, e do 
Rio de Janeiro, com 17,5 
milhões de habitantes. Os 
cinco estados menos popu-
losos somam cerca de 5,8 
milhões de pessoas e estão 
na região Norte, nos estados 
de Roraima, Amapá, Acre, 
Tocantins e Rondônia.

COLABORE

Grupo promove feijoada em prol da Vila Itália
Neste domingo (29) será 

realizada a 1ª Feijoada da 
Escola da Favela da Vila Itália, 
um trabalho coletivo entre 
moradores do local e alguns 
voluntários, que visa arreca-
dar recursos para proporcio-
nar melhorias na escola da 
favela.

A feijoada, que tem valor 
unitário de R$60,00 e opções 
com carne ou vegana, será 
produzida no Centro Cultural 
Vasco, local onde os com-
pradores poderão retirá-la, 
ou caso preferirem, poderão 
receber em casa pelo va-
lor de R$10,00 da entrega. 
Os interessados entrar em 
contato pelo WhatsApp (17) 
99752-3079.

Todo o valor arrecadado 
será revertido para o de-
senvolvimento de atividades 
pedagógicas e o aperfeiço-
amento da estrutura física 
da escola, que atualmente 
atende não só as crianças, 
mas também adultos em 
processo de alfabetização. 

Além disso, o espaço também 
conta com uma biblioteca e 
programações culturais. Até o 
momento, já foram vendidas 
55 feijoadas, com porções 
para duas pessoas.

Outras ações devem ocor-
rer em prol da escola ao longo 

roeste Paulista, já arrecadou 
R$ 4,2 milhões em doações 
para o Favela 3D (Digna, 
Digital e Desenvolvida), que 
prevê a urbanização da Fave-
la da Vila Itália. Além disso, 
pouco mais de uma tonelada 
de alimentos também foram 
arrecados. A meta do grupo 
empresarial é arrecadar R$ 6 
milhões em doações.

Para chegar à meta do 
Noroeste do Bem, jovens 
empreendedores ligados ao 
LIDE Futuro Noroeste Paulista 
iniciaram uma gincana em 
busca de doações no dia 15 
de junho. Divididos em seis 
grupos, de 15 a 20 pessoas 
cada, os filiados estão convi-
dando empresários da região a 
doar R$ 694,45 mensalmente 
pelos próximos três anos. O 
valor corresponde a parte dos 
recursos necessários para a 
construção de casas para as 
famílias que vivem no local.

As doações serão destina-
das a ONG Gerando Falcões, 
responsável pelo recebimento 
dos recursos e pelo projeto 
Favela 3D.

Da REDAÇÃO 

do ano. A ideia é tornar a 
feijoada uma campanha anual 
para auxiliar na autonomia 
financeira e no funcionamento 
do local.

Favela 3D - O projeto 
Noroeste do Bem, do Lide No-

Divulgação
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DESNÍVEL

VEREADOR

TJ derruba parte de lei 
que obriga prevenção a 
depressão e suicídios 

O Tribunal de Justiça (TJ) 
julgou procedente em parte a 
Adin (Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade) da Prefeitura de 
Rio Preto contra o Projeto de 
Lei (PL) da vereadora Karina 
Caroline.

O PL tem o objetivo de 
dispor sobre 
as ações pre-
vent i vas  de 
c o m b a t e  à 
depressão e 
ao suicídio em 
crianças e adolescentes 
nas escolas públicas e privadas 
de Rio Preto. No entanto, na 
época o PL foi aprovado pela 
Câmara e teve veto parcial do 
Executivo, em relação ao artigo 
3, alegando que essa autori-
zação não cabe ao Legislativo 
proceder, já que tal propositura 
se insere no assunto relativo ao 
feixe de competências conce-
didas constitucionalmente aos 
Poderes da República, cada 
qual na sua esfera de compe-
tência ou atribuições.

No artigo 3 o texto diz que 
“As escolas poderão fomentar 
ou fazer parcerias com insti-
tuições públicas, privadas e 
religiosas para promoção de 

palestras, workshops, apre-
sentações culturais, dentre 
outros instrumentos alusivos 
ao assunto”.

O veto foi rejeitado pela 
Câmara, promulgando assim, 
a propositura como Lei.

A Prefeitura entrou com Adin 
sob o argumento de vício de 
iniciativa e invasão dos juízos. O 
TJ julgou procedente em parte, 
porque se baseou somente na 
questão das escolas públicas. 
“Declaração de Inconstituciona-
lidade do artigo 3 em relação à 
rede pública, com interpretação 
conforme a Constituição em re-
lação às escolas particulares”, 
escreveram os magistrados na 
decisão.

 Andressa ZAFALON 

NOTAS VERBA

NAS ESCOLAS

EDUCAÇÃO

O cálculo do 
valor individual 
a ser transferido 
para as escolas 
será feito pela 
Secretaria de 
Estado da 
Educação

Arquivo DHOJE

Empresa Amiga dos Animais
Entra para última votação nesta terça-feira (31), o Projeto 

de Lri (PL) da vereadora Cláudia de Giuli para alterar a lei que 
criou a Empresa Amiga dos Animais de Rio Preto, para possi-
bilitar a concessão do título às empresas sediadas em outras 
cidades também, desde que viabilize projetos de benefícios à 
causa animal em Rio Preto. Segundo Cláudia, “é de conheci-
mento 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 em-
presas 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”. 

Utilidade Pública
O vereador Jean Charles apresentou três Projetos de Lei 

para declarar de utilidade pública três entidades de Rio Preto. 
O Hospital Estadual João Paulo II foi o primeiro e já foi votado 
na sessão anterior quanto à legalidade, sendo votado agora 
pelo mérito. Já a Casa de Cirineu Irmã Tereza na Providência 
de Deus e o Restaurante Popular Bom Prato na Providência 
de Deus, terão seus PLs votados em primeira discussão, ou 
seja, somente legalidade, voltando à pauta na sessão seguinte. 

Escolas estaduais da região terão 
investimentos de R$ 56,9 milhões
Escolas da rede estadual 

da região de Rio Preto recebe-
rão mais de R$ 56,9 milhões 
em repasses via Programa Di-
nheiro Direto na Escola Paulis-
ta, para o período 2021/2022.  
O anúncio de R$ 1,2 bilhão 
para as 5,1 mil escolas da rede 
foi feito pelo Governador João 
Doria na última quinta-feira 
(26) junto ao lançamento do 
site oficial do PDDE-Paulista, 
que contará com informações 
detalhadas sobre o funciona-
mento do programa e ainda 
disponibilizará uma área de 
transparência para livre con-
sulta dos valores destinados 
a cada uma das unidades 
escolares.

Na região de Rio Preto, 
serão R$ 19 milhões para ma-
nutenção, R$ 3,4 milhões para 
ciências, R$ 5,7 milhões para 
o Ensino Médio SP, R$ 1,6 
milhão para o PDDE Maker, 
R$ 26,8 milhões para clima-
tização e R$ 230 mil para os 
polos do CMSP.

Para receber os recursos, 
as escolas deverão elaborar 
um Plano de Aplicação Fi-
nanceira, com a previsão das 
quantias a serem destinada a 
cada uma das ações e inves-
timentos. O cálculo do valor 
individual a ser transferido 
para as escolas será feito 
pela Secretaria de Estado da 
Educação, sendo que agora a 
divisão ficará mais equânime, 
a partir de novos critérios es-
tabelecidos pela pasta.

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Por Andressa ZAFALON 

Executivo
Em primeira discussão, será votado o PL do Executivo 

para a concessão de uso do imóvel público para a Fraterna 
(Associação Educacional do Espírito pela Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade). O imóvel fica no Residencial Santa Ana, com 
uma área de 1.500 metros quadrados e edificações existentes, 
realizadas na vigência da concessão autorizada anteriormente. 
O Termo de Concessão terá vigência de cinco anos, prorro-
gáveis, sendo que, ao término do prazo a entidade não terá 
qualquer direito à retenção de benfeitorias ou indenização por 
obras que, eventualmente, tenham sido realizadas no local. 

Após vídeo com acidentes, vereadores 
pedem obras em asfalto de avenida

Um vídeo que circula nas 
redes sociais mostra a situa-
ção da Avenida Ernani Pires 
Domingues, em Rio Preto. A 
avenida fica na região norte 
da cidade e é muito movi-
mentada.

Pelo vídeo, pode-se obser-
var grandes desníveis no as-
falto o que acaba provocando 
vários acidentes por se juntar 
os problemas na via com a 
alta velocidade em que os 
carros passam.

No final das imagens, gra-
vadas por câmeras de se-
gurança dos comércios que 
ficam em frente, dá para ver 
alguns veículos perdendo o 
controle da direção e sempre 
partindo do mesmo ponto 
onde está o desnível asfáltico.

Essa situação fez com que 
os vereadores Jorge Mene-
zes e Bruno Marinho proto-
colassem indicações nesta 
sexta-feira (27) cobrando a 
Prefeitura por uma melhora e 
solução dos problemas.

Jorge pede que seja feito o 
reparo do desnível no asfalto 
e Marinho, uma solução para 
conter alta velocidade dos 

veículos que passam pela 
avenida.

Ambos os vereadores ale-
gam que foram procurados 
por munícipes em seus ga-
binetes, que reclamaram 
do problema  e explicam no 

 Andressa ZAFALON 

depressão e suicídios 

O Tribunal de Justiça (TJ) 
julgou procedente em parte a 
Adin (Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade) da Prefeitura de 
Rio Preto contra o Projeto de 
Lei (PL) da vereadora Karina 

O PL tem o objetivo de 

ao suicídio em 

 ZAFALON 

documento que “é dever do 
município zelas pelas vias pú-
blicas, ordenação e segurança 
no trânsito e bem-estar da 
população, devendo a pre-
venção ser paradigma dessa 
administração”.

Arquivo DHOJE

Pelo vídeo, pode-se 
observar grandes 
desníveis no asfalto 
o que acaba provo-
cando vários aciden-
tes

Indicação pede fiscalização 
para escapamentos 

barulhentos de motos

O vereador do Republica-
nos, Robson Ricci, protocolou 
nesta quinta-feira (26) uma 
indicação ao Executivo para 
que, por meio da GCM (Guarda 
Civil Municipal), intensifique a 
fiscalização contra os escapa-
mentos esportivos (barulhen-
tos) de motos em Rio Preto.

Ricci explica que muitos 
motoqueiros trocam os esca-
pamentos das motos para ter 
um outro tipo de barulho e, 
assim, ocasionando o aumento 
dos decibéis permitidos.

“Com inúmeros casos de 
Covid-19 passamos a receber 
reclamações a respeito do ba-
rulho ensurdecedor das motos, 
pessoas que contraíram o vírus 
passaram a sofrer de proble-
mas de audição”, ressalta o 
parlamentar.

Além disso, Ricci ainda 
frisa a situação de pessoas 
que possuem TDAH (Transtor-
no do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade). “Atualmente, 
a cidade tem muitos idosos, 

hospitais, asilos de idosos e 
crianças com TDAH, essas 
são as principais pessoas que 
sofrem com esse problema”, 
comenta.

Como prazo legal, o Execu-
tivo tem até 30 dias para res-
ponder a indicação do vereador.

A GCM, a pedido do DHoje, 
se manifestou sobre a indica-
ção e disse que “esse tipo de 
infração, segundo o código de 
trânsito brasileiro, é de com-
petência estadual e rodoviária. 
A GCM é impedida de autuar, 
a não ser que o estado firme 
convênio com o município”.

 Andressa ZAFALON 

Cabo Júlio anuncia 
conquista de R$ 400 mil 

para Rio Preto

O vereador Cabo Júlio Do-
nizete anunciou, nesta sexta-
-feira (27), verba de R$400 
mil para Rio Preto, sendo 
R$300 mil para o Hospital 
de Base (HB) e R$100 mil 
para a Assistência Social de 
Rio Preto.

Júlio esteve no gabinete da 
deputada estadual Damares 
Moura, onde agradeceu o re-
curso destinado ao munícipio 
e pediu mais R$300 mil à uma 
Casa de Caridade. “Essa verba 

de R$400 mil já está liberada, 
já foi paga e foi um pedido 
meu feito no início deste ano”, 
disse o parlamentar.

Com o pedido dos R$300 
mil é a terceira emenda que 
o vereador consegue para 
a cidade em 2021, sendo 
R$450 mil no início do ano, 
R$400 mil agora em agosto e 
o pedido dos R$300 mil para a 
Casa de Caridade. “Os R$300 
mil ainda não foram liberadas, 
mas a deputada se compro-
meteu a lutar para conseguir”, 
ressalta o vereador.

 Andressa ZAFALON 

Divulgação
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SOLIDARIEDADE PRF entrega 750 quilos de alimentos 
para o HB de Rio Preto

Na manhã desta quinta-fei-
ra (26), a Polícia Rodoviária 
Federal entregou 750 quilos 
de alimentos não perecíveis ao 
Hospital de Base de Rio Preto. 
Os alimentos foram arrecada-
dos pelos policiais durante a 
Campanha Estrada Solidária.

Diante das necessidades 
causadas pela pandemia do 
coronavírus, a PRF, através da 
campanha Estrada Solidária, 
formou uma rede de apoio em 
todo o Brasil para arrecadar 
alimentos.

A ação foi realizada de 30 de 
junho a 18 de agosto, quando 
a PRF arrecadou alimentos não 
perecíveis para serem doados 
aos mais necessitados.

Os alimentos arrecadados 
em todo o Brasil foram entre-
gues para as instituições ca-

Da REDAÇÃO

PRF doou 750 quilos de 
alimentos ao HB de Rio 
Preto

dastradas no programa Pátria 
Voluntária. Capitaneado pela 
primeira-dama Michelle Bolso-
naro, com o objetivo de benefi-
ciar centenas de entidades em 
todo o Brasil.

Em São José do Rio Preto, 
a instituição que apresentou 
a habilitação dentro do prazo 
para participar do programa foi 
o Hospital de Base, que rece-
beu os 750 quilos de alimentos 
arrecadados pela PRF na base 
operacional localizada no km 69 
da BR 153.

Divulgação

Polícia prende sétimo integrante 
de quadrilha que assaltou edifício

Na tarde da última quin-
ta-feira (26) policiais civis 
da Divisão Especializada em 
Investigações Criminais (DEIC) 
prenderam um homem de 40 
anos suspeito de ser o sétimo 
integrante da quadrilha que 
no dia 3 de julho de 2020 
assaltou dois apartamentos do 
edifício Ulisses Jamil Cury, no 
centro de Rio Preto.

O homem já estava preso 
em São Paulo pelo crime de 
falsificação de documento e 
foi trazido para Rio Preto, onde 
permanecerá à disposição da 
justiça. Ele vai responder pelo 
crime de organização criminosa 
e roubo triplamente qualifica-
do junto com os outros seis 
integrantes que foram presos 
no dia 13 de agosto de 2020.

Segundo o delegado Paulo 
Buchala Júnior, o sétimo inte-
grante foi o responsável pela 
locação de um apartamento 
do edifício que possibilitou 
que o restante dos criminosos 
entrasse no edifício.

“O que chamou a atenção 
é que a pessoa que se passava 
como inquilino e foi gravado 
pelas câmeras do local sem 
o uso da máscara não havia 
sido preso, então durante as 
investigações nós obtivemos a 

informação de que ele atuava 
com produção e utilização de 
documentação falsa em São 
Paulo e a partir daí nós co-
meçamos a analisar todos os 
registros com esta natureza na 
região central de São Paulo”, 
explicou o delegado.

Buchala informou que há 
cerca de 15 dias os policiais 

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

EM RIO PRETO MORTE

Uma equipe da Polícia Mili-
tar de Rio Preto foi acionada na 
manhã desta sexta-feira (27) 
para atender uma denúncia de 
encontro do corpo carbonizado 
de um homem no bairro Jardim 
Santo Antônio às 11h15.

De acordo com as infor-
mações da PM, no local os 
policiais foram informados por 
populares que possivelmente a 
vítima seria um morador de rua 
que era usuário de drogas. Fora 
a carbonização o corpo ainda 
apresentou duas perfurações 
nas costas.

No local ainda se fez pre-
sente o delegado de plantão 
Jonatham Marcondes Stopa e 
a perícia técnica. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Corpo 
carbonizado é 
encontrado no 
Santo Antônio
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de Rio Preto foram notificados 
sobre uma pessoa que estava 
presa na CDP da capital com 
características semelhantes ao 
suspeito flagrado sem máscara.

Já em São Paulo os policiais 
rio-pretenses confirmaram que 
o homem que já estava preso 
era quem auxiliou a quadrilha 
nos assaltos.

Para os policiais o suspeito 
confessou o crime e acrescen-
tou que foi chamado para furtar 
os apartamentos e não roubar, 
porém sem mais detalhes.

Modus - Durante as inves-
tigações os policiais apuraram 
que a organização criminosa 
agia em todo o estado paulista, 

sendo que foram constatados 
mais cinco casos em São Paulo 
e na Baixada Santista.

“Eles identificavam prédios 
que tinham alto valor econô-
mico e verificavam se tinham 
apartamentos para alugar. Uma 
pessoa produzia documenta-
ções falsas e entregava para 
outro integrante que se disfar-
çava de inquilino, sendo que 
uma vez que esta pessoa esta-
va dentro do imóvel locado ele 
informava para os funcionários 
do edifício que iria levar pres-
tadores de serviço para realizar 
a adequação do apartamento. 
Essas pessoas eram os outros 
integrantes da quadrilha”, co-
mentou Paulo Buchala.

Em Rio Preto os criminosos 
invadiram dois apartamentos, 
onde eles renderam os mo-
radores e após guardarem os 
pertences de valores dentro de 
caixas de papelão eles fugiram 
em um carro prata.

Todos os criminosos foram 
identificados e segundo as 
informações fornecidas cada in-
tegrante tinha uma função para 
cumprir. Os seis criminosos que 
foram presos em agosto do ano 
passado passarão por audiên-
cia na semana do dia 29 de 
agosto ao dia 4 de setembro. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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ROSELI ALVES TEIXEIRA DURAN, 
natural de Colina/SP, faleceu aos 56 anos 
de idade. Era casada com Clovis Rezende 
Duran e deixou sua fi lha Nicole. Foi sepul-
tada no dia 27/08/2021 às 17:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

ZÉLIA RIBEIRO DE SOUZA, natural 
de Marcolino Moura/BA, faleceu aos 80 
anos de idade. Era casada com Alfeu 
Marciano de Souza e deixou seus fi lhos 
Laudelino, Aurizélia, Zeneide, Valtécio, 
Aécio (falecido). Foi sepultada no dia 
26/08/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

DALTON DOMINGOS PELLEGRINI 
DA SILVA, natural de São José do Rio 
Preto/SP, faleceu aos 35 anos de idade. 
Era casado com Andressa Duarte Braga 
Domingos e deixou sua filha Maria 
Laura. Foi sepultado no dia 27/08/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

MARIA IVANOVITI ESTEVO, natural 
de Taquara/RS, faleceu aos 77 anos 
de idade. Era viúva e deixou sua fi lha 
Bianca. Foi sepultada no dia 27/08/2021 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

  FALECIMENTOS

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Na tarde da última quinta-feira 
(26) policiais militares do Bata-
lhão de Ações Especiais de Polícia 
(BAEP) apreenderam às 14h30 
porções de cocaína e maconha que 
estavam na casa de um adolescente 
de 15 anos. A residência esta loca-
lizada no bairro Vila Cristina.

Os policiais estavam em pa-
trulhamento quando observaram 
o adolescente, já conhecido nos 
meios policiais por seu envolvimento 
em tráfico de drogas, sendo que ao 
notar a presença dos policiais ele 
tentou fugir para o interior de sua 
casa, mas acabou sendo abordado.

Foi feita uma revista pessoal e 
nada de ilícito foi encontrado, porém 
ao questionarem o adolescente 
sobre o tráfico ele acabou confes-
sando que em sua casa estavam 
escondidas porções que mais tarde 
seriam comercializadas.

No imóvel os policiais foram 
recebidos pela mãe do garoto que 
acompanhou a busca dos militares, 
que encontraram no quarto 11 
porções de cocaína, no quintal da 
casa 15 porções de maconha e uma 
balança de precisão e embaixo da 
máquina de lavar R$389, lucro das 
vendas dos entorpecentes.

O adolescente foi levado para 
a Central de Flagrantes, onde mais 
tarde foi liberado na presença da 
mãe. O caso foi registrado como 
drogas sem autorização e encami-
nhado para o 7º Distrito Policial. 
(Colaborou – Bruna MARQUES)

Jovem de 15 
anos é detido 
com cocaína e 

maconha em casa
Da REDAÇÃO

CALIBRE 32
PM apreende arma 
que jovem exibia na 
rua e redes sociais

Policiais Militares apreen-
deram às 17h30 da última 
quinta-feira (26) um revolver 
que estava sendo exposto nas 
ruas do bairro Lealdade e nas 
redes sociais por um rapaz de 
24 anos.

Segundo as informações, 
os policiais estavam em pa-
trulhamento de rotina quando 
foram informados que o con-
dutor de um carro modelo Golf 
estava na posse de uma arma 
de fogo e ficava mostrando às 
pessoas nas ruas. Após uma 
ronda abordaram o rapaz.

Ele foi questionado sobre 
a arma, momento em que 
confessou que seu pai é o pro-
prietário do revólver, sendo que 
devido uma briga entre bairros 
o suspeito decidiu expor o 
objeto nas redes sociais e nas 

ruas na intenção de intimidar 
pessoas que futuramente pos-
sam ameaçá-lo.

Em seguida os policiais 
se dirigiram para a residência 
do rapaz, onde no armário da 
cozinha dentro de uma caixa 
de papelão apreenderam o 
revólver calibre 32 municiado 
com quatro cartuchos íntegros 
e dois deflagrados. Para os 
militares o rapaz informou que 
a arma é antiga e por isso não 
possui registro.

O rapaz foi levado para a 
Central de Flagrantes, onde o 
delegado plantonista arbitrou 
uma fiança no valor de R$3 mil 
que foi paga e ele liberado. O 
caso que foi registrado como 
posse irregular de arma de foto 
em seguida foi encaminhado 
para 3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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PM atende pedido de socorro e prende agressor de mulher

No inicio da noite da última 
quinta-feira (26) policiais mili-
tares prenderam no bairro Boa 
Vista um homem de 43 anos 
que agrediu e ameaçou sua 
ex-companheira de 23 anos por 
volta das 18h40.

Os policiais estavam em 
patrulhamento quando foram 

acionados por um pedido de so-
corro da vítima, que apresentou 
ferimentos visíveis.

Para os militares a vítima 
relatou que teve uma relação 
com o agressor e que na data da 
quinta-feira ele tentou entrar em 
sua residência sem permissão, 
momento em que portando um 
pedaço de pau e um bloco o 
homem proferiu ameaças que 

evoluíram para uma discussão.
Sobre os ferimentos a jovem 

disse que ocorreu durante a briga, 
momento em que seu ex-compa-
nheiro atirou o bloco em direção 
da vítima que acabou tendo 
lesões em uma de suas pernas.

Após o depoimento os po-
liciais tentaram conversar com 
o agressor, que ainda estava 
no local, porém devido às falas 

desconexas eles preferiram levar 
os envolvidos para a Central de 
Flagrantes, onde a vítima repre-
sentou criminalmente contra seu 
ex-companheiro que em seguida 
foi preso.

O caso registrado como vio-
lência doméstica, lesão corporal, 
ameaça e injúria foi encaminhado 
para o 2º Distrito Policial. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)
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Preto/SP, faleceu aos 35 anos de idade. 
Era casado com Andressa Duarte Braga 
Domingos e deixou sua filha Maria 
Laura. Foi sepultado no dia 27/08/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

MARIA IVANOVITI ESTEVO, natural 
de Taquara/RS, faleceu aos 77 anos 
de idade. Era viúva e deixou sua fi lha 
Bianca. Foi sepultada no dia 27/08/2021 
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

TRÁFICO

DROGAS
Baep localiza mais de 30 quilos de 

maconha em casa de traficante

Policiais militares do BAEP 
prenderam às 19h25 desta 
quinta-feira (26), no bairro 
Nova Esperança, um homem 
de 38 anos acusado de tráfico 
de drogas.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrên-
cia, os militares estavam em 
patrulhamento pela a Avenida 
Domingos Falavina quando se 
aproximaram de uma moto, 
no qual o condutor ao notar a 
presença da viatura demonstrou 
nervosismo e tentou fugir, porém 
perdeu o equilíbrio e caiu.

Na revista pessoal os po-
liciais apreenderam R$49 e 
um celular. No baú da moto 
foram encontrados dois tijolos 
de maconha. Na abordagem o 
homem confessou ainda estar 
escondendo mais entorpecentes 
em sua residência.

Na casa os militares apreen-
deram três balanças, diversas 
embalagens plásticas, uma 
faca com resquício de drogas, 

duas tesouras, um rolo de 
plástico filme, durex, uma folha 
com contabilidade de tráfico, 
duas máscaras, duas porções 
de Skank e algumas pequenas 
porções de maconha.

Ainda encontraram no free-
zer 59 tijolos de maconha e mais 
embalagens plásticas.

Da REDAÇÃO

O acusado foi levado para a 
Central de Flagrantes e preso. 
O caso registrado como drogas 
sem autorização foi encaminha-
do para o 4º Distrito Policial. 
Os tijolos foram pesados e 
equivalem a aproximadamente 
30 quilos. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Dores musculares 
(mialgia )- “condições 

pós covid -19”

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

A síndrome pós ou “condições pós-covid”, que consistem em 
problemas de saúde manifestados a partir de quatro semanas 
após a primeira infecção reúne uma série de sintomas físicos 
como cefaleia, falta de ar, arritmia cardíacas, dor no peito, 
dor intensa nas costas, dor sem local específico, dormência 
ou fraqueza em braços ou pernas, Algumas pessoas relatam 
sensações estranhas ou alteradas, como dormência ou como 
se tivesse alfinetes e agulhas esperando e fraqueza nos braços 
e pernas e após a cura da COVID-19 ainda continuam com 
sintomas musculares diversas, inespecíficos e generalizados, 
que podem durar 3,6 meses ou não passar.

Estudo publicado no periódico JAMA Neurology no início de 
junho avaliou as amostras do músculo esquelético de 43 pes-
soas que morreram por complicações da Covid-19, e as com-
parou com 11 amostras de pessoas que morreram por outras 
doenças. Além de terem um grau significativamente maior de 
adoecimento, o grupo da Covid-19 apresentou também mais 
sinais de degeneração das fibras musculares. 

Além disso, este grupo também tiveram mais sinais de 
miosite, ou a inflamação dos músculos.

Uma explicação baseada na literatura indica que as articu-
lações e os músculos precisam de movimentos regulares para 
manter o equilíbrio saudável. Quando estão na fase inflamatória 
da COVID, as pessoas ficam menos ativas do que o normal. 
Isso pode causar dores, rigidez e fraqueza muscular. A fraqueza 
muscular pode causar dificuldades em atividades como ficar em 
pé, subir escadas, agarrar objetos com as mãos ou levantar os 
braços acima da cabeça. Pode também haver formigamento 
(parestesias) em algumas regiões do corpo que estão ligadas 
ao sedentarismo e a inervação corrompida por alguma falha 
mecânica ou mesmo inflamação.

 Tem sido comum ver pacientes pós-Covid-19 que buscam 
orientação por não conseguirem levantar as mãos, os dedos, 
o punho ou mesmo os pés. “A Covid grave pode ter manifesta-
ções neuromusculares, e elas se apresentam como fraquezas 
ou falta de força em algum segmento do corpo. Por exemplo, 
uma fraqueza da mão, do pé, dificuldade para caminhar ou 
subir escada”.

Se as sequelas incapacitar alguma atividade do dia a dia, 
deve procurar orientação. 

Um paciente que fica com déficit de força, alongamento e 
não faz uma fisioterapia adequada pode ter uma atrofia mus-
cular que pode ser difícil recuperar tardiamente. Quanto mais 
cedo perceber a sequela motora da Covid, é importante buscar 
pelo menos uma avaliação da fisioterapia que é indicada para 
reabilitação e tratamento dos problemas musculares e respi-
ratórios e neurológicos. Também fazer um check-up cardíaco, 
neurológico e procurar um pneumologista. Em alguns casos, 
há intervenção medicamentosa.

Nessa linha de cuidados, também são importantes as 
avaliações de psicólogos, psiquiatras e de um geriatra para os 
pacientes idosos.

O PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DA FISIOTERAPIA DEVE 
INCLUIR:

a) Exercícios aeróbicos para pacientes com acometimento 
cardiopulmonar e que apresentem descondicionamento físico;

b) Exercícios de fortalecimento para pacientes que apresen-
tem fraqueza muscular periférica;

c) Exercícios de flexibilidade;

d) Exercícios respiratórios;

e) Treino de força e/ou resistência da musculatura respi-
ratória; 

f) Exercícios de equilíbrio e controle neuromuscular;

g) Aconselhar acompanhamento e suporte de equipe de 
saúde mental quando for necessário.

    A prescrição de exercícios deve ser individualizada, tendo 
como base as alterações físicas funcionais identificadas na 
avaliação, respeitando as possíveis comorbidades e sequelas 
decorrentes da COVID-19.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, espe-
cialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low carb 
nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do método 
3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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Rio Preto atinge marca 
de 90 mil curados

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto registrou nesta sex-
ta-feira (27) mais 816 pes-
soas curadas da Covid-19 no 
município. Só nesta semana 
(segunda a sexta), o número 
de recuperados aumentou 
em 3.162.

Vale ressaltar que nem 
todos necessariamente se 
recuperaram nesta semana, 
apenas foram inseridos no 
sistema de dados. Com isso, 
a cidade chegou a marca de 
90.343 curados, número 
equivalente a 94,3% dos 
casos.

A Saúde ainda confirmou 
mais 57 casos de Covid-19, 
sendo 42 diagnosticados 
por exame PCR, 13 por TR 
antígeno e dois por TR soro-
lógico. No total são 95.800 
casos, com uma média mó-
vel de 75 casos leves e 
quatro casos graves por dia. 
A cidade soma 316.422 no-

tificações de pacientes gripais 
e 284.181 testes realizados. 
O coeficiente de incidência é 
de 20.602 casos a cada 100 
mil habitantes.

Também foram registrados 
mais três óbitos por Covid-19, 
sendo todos notificados na 
quinta-feira (26). Desde o 
início da pandemia são 2.740 
mortes, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%. Consi-
derando apenas os dados de 
2021 são 61.037 casos e 
1.818 óbitos.

Atualmente Rio Preto con-
tabiliza 372 pacientes inter-
nados com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 
com 178 na UTI e 194 na 
enfermaria, sendo 170 resi-
dentes de Rio Preto e 202 de 
outros municípios da região. 
Dentre os casos confirmados 
com Covid-19 são 227 inter-
nações, com 119 na UTI e 
108 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
cidade é de 41% e na região 
é de 44,7%.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

COVID

Nesta sexta-feira teve registro de mais 816 pessoas curadas
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Monte Aprazível e Tanabi 
fazem vacinação hoje

A Prefeitura de Monte Apra-
zível, por meio da Vigilância 
Epidemiológica, realizará neste 
sábado (28) o Plantão de Vaci-
nação contra a Covid-19 para 
os maiores de 18 anos que 
ainda não receberam a dose 
do imunizante.  A vacinação 
será realizada no Centro Cul-
tural Ana Maria Ceneviva Be-
rardo das 13h30 até as 17h. 
O centro Cultural fica na Rua 
Tiradentes, 1124, no Centro 
de Monte Aprazível.

Para se vacinar é necessá-
rio apresentar o RG, CPF, jun-
tamente com o comprovante 
de residência. Gestantes e 
puérperas também deverão 
apresentar cópia da carteira de 
gestante ou a cópia da certi-
dão de nascimento da criança.

Já para os aprazivelenses 
que irão tomar a segunda 
dose da vacina é necessário 
apresentar a carteira de vacina 
da primeira dose.

Dados da Vigilância Epide-
miológica de Monte Aprazível 
mostram que ao menos 350 
pessoas que deveriam ter re-

tornado para tomar a segunda 
dose da vacina  não compare-
ceram dentro do prazo estipu-
lado e devem se dirigir até o 
Centro Cultural para completar 
o ciclo da vacina.

Tanabi - A Secretária 
de Saúde de Tanabi também 
realiza neste sábado (28) a 
campanha de vacinação para 
todas as pessoas que tenham 
18 anos de idade e ou mais, 
além da segunda dose da 

“A antecipação está sendo 
possível porque nossa cidade 
recebeu as vacinas para as 
pessoas que estão agenda-
das até dia 31 de agosto e 
o intervalo mínimo entre as 
doses pode ser de 60 dias 
e vamos vacinar também na 
segunda-feira (30), todos os 
adolescentes que tenham de 
15, 16 e 17 anos de idade, 
sem comorbidades”, explicou 
a secretária de saúde Soraya 
Carvalho.

Vinicius LIMA 

vacina contra a Covid-19, das 
8h as 13h.

A partir desta segunda-feira 
(30) Tanabi antecipa a vacina-
ção dos adolescentes que tem 
entre 15 e 17 anos de idade, 
além da segunda dose do imu-
nizante AstraZeneca para os 
munícipes agendados até dia 
31/08. A vacina será aplicada 
nos seguintes locais: Posto de 
Saúde da Zona Norte e Posto 
de Saúde próximo a rodoviária: 
das 8h às 16h.

Divulgação

REFORÇO

PANDEMIA
Metade da população adulta de Olímpia 

está com esquema vacinal completo

O avanço da vacinação 
contra a Covid-19 em Olímpia 
chegou a uma nova marca 
importante. Agora, 50% da 
população adulta já está com 
o esquema vacinal completo, o 
que representa que 1 a cada 
2 olimpienses com 18 anos ou 
mais já tomou as duas doses 
da vacina ou a dose única.

Segundo a última atualiza-
ção da plataforma VaciVida do 
Governo do Estado, o município 
aplicou 19.719 vacinas de 
segunda dose e 1.383 doses 
únicas, totalizando 21.102 
pessoas com esquema vacinal 
completo.

Os números gerais ainda 
mostram que Olímpia conta 
com 62.045 doses aplicadas, 
ao todo, sendo 40.943 de 1ª 
dose. Com isso, a cobertura 
vacinal da cidade é de 97,18% 
da população adulta e 74,3% 
da geral.

Nesta semana, o muni-
cípio iniciou a vacinação de 

adolescentes de 12 a 17 anos 
com comorbidades, gestantes 
e puérperas. Para se imunizar, 
o grupo deve apresentar o ter-
mo de autorização dos pais ou 
responsáveis legais e o ates-
tado padrão preenchido pelo 
médico, que estão disponíveis 
no site da Prefeitura (bit.ly/
DocumentosVacinação), além 
dos documentos pessoais. Para 
o público com 18 anos ou mais, 
que não tomou a 1ª dose, o 
município está fazendo cadastro 
para a xepa, tendo em vista que 
aguarda o recebimento de mais 
doses do Governo do Estado.

Já a segunda dose segue 
disponível para os moradores 
com comorbidades que toma-
ram AstraZeneca, bem como 
para o público jovem com 29 
anos ou mais que foi imuniza-
do com Coronavac, devendo o 
cidadão comparecer na data 
marcada no cartão. A vacinação 
de 1ª e 2ª doses está disponível 
no Salão da Fenossa e no Re-
cinto, de segunda a sexta, das 
8h às 16h.

Da REPORTAGEM
Divulgação

Para se vacinar é 
necessário 
apresentar o 
RG, CPF, 
juntamente 
com o 
comprovante 
de residência
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Mirassol faz jogo decisivo 
contra Ituano hoje

O Mirassol visita o Itu-
ano, atual 4º co-
locado no grupo B 

da Série C do Campeonato 
Brasileiro, na noite deste 
sábado (28) para fazer um 
confronto direto pela disputa 
do G4. O Leão, em 7º lugar, 
pode reduzir a diferença para a 
zona de classificação para três 
pontos caso consiga vencer 
fora de casa.

Já se perder a equipe 
ainda terá chances matemá-
ticas de se classificar, mas 
terá que tirar uma diferença 
de nove pontos em apenas 
quatro jogos, além de torcer 
por diversas combinações de 
resultados.

O Ituano vai para o jogo de-
pois ter empatado nas últimas 
três rodadas, enquanto o Leão 
foi superado pelo Figueirense 
por um a zero no Maião no 
último fim de semana. Para o 
confronto, Eduardo Baptista 
descartou uma mudança de 
estilo ou de postura do Mi-
rassol.

“Todos os jogos que nós 
fizemos, a postura foi sempre 
a mesma postura, de ir bus-
car o resultado. As equipes 
que tem jogado contra nós 
tem baixado muito as linhas 
e dado a bola para a gente e 
nós temos que aproveitar isso.  

Não vejo nenhum tudo ou 
nada, é simplesmente manter 
a filosofia implantada aqui no 
Mirassol”, afirmou o treinador.

Com apenas um gol mar-
cado nos últimos três jogos, 
o Mirassol tenta vencer o 
Ituano pela primeira vez na 
temporada. No Paulistão, as 
equipes empataram em um 
a um jogando em Itu. Já no 
primeiro turno da Série C, o 
Ituano levou a melhor jogando 
no Maião e ganhou por dois 
a um.

“É um time que se reforçou 
bastante, com jogadores ex-
perientes. É um time que não 
tem pressa de fazer o gol, al-
gumas vezes durante o jogo dá 
a bola para o adversário para 
esperar um contra-ataque. A 
gente tem estudado bastante 
para chegar lá e conseguir 
vencer a partida, que é o que 
interessa para gente”, comen-
tou Baptista.

Vinicius LIMA 

SÉRIE C

ITUANO X MIRASSOL
SÉRIE C DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO
DIA: 28/08
HORÁRIO: 21H
LOCAL: ESTÁDIO NOVELLI JÚ-
NIOR – ITU
TRANSMISSÃO: TV NSPORTS

Ficha técnica

Leo ROVERONI

BEZINHA

América quer superar 
turbulência em campo 

contra Catanduva

Em situação complica-
da na Segunda Divi-
são do Campeonato 
Paulista, o América 

visita neste sábado (28) o Ca-
tanduva tentando buscar a 
primeira vitória para sair da 
lanterna do grupo 1. O Rubro 
vem de duas derrotas seguidas 
contra Inter de Bebedouro e 
Matonense.

Além dos problemas dentro 
de campo, o América teve uma 
semana agitada nos bastidores. 
Na terça-feira (24), Justiça 
determinou que o clube con-
voque novas eleições. Já nesta 
quinta-feira (26), o presidente 
Luís Donizette Prieto, o Italia-
no, registrou um boletim de 
ocorrência alegando suspeita 
de manipulação de resultado 
no confronto contra a Inter de 
Bebedouro.

O técnico Jorge Saran afir-
mou que não acredita que o 
América tenha entregado o 
jogo. “Eu tenho que me preo-
cupar com o time em campo. 
Particularmente não acredito 
que tenha ocorrido manipula-
ção de resultado. A gente sabe 
que isso existe na Bezinha, mas 
não podemos apontar o dedo e 
acusar de forma errada. Temos 
que assumir a responsabilidade 
pela derrota e buscar reagir na 
competição”, comentou.

Para o treinador, a virada 

ainda no primeiro tempo de-
sestabilizou o Rubro. “Até os 
30 minutos, tivemos muitas 
chances de gol para até matar 
a partida, mas levamos a virada 
em um momento em que o jogo 
estava controlado. Acredito que 
isso tenha afetado o psicológico 
do time, que é bastante jovem.”, 
afirmou.

Para o jogo contra o Catan-
duva, o América não Terá Paulo 
Victor, que foi expulso no último 
jogo. Já os meio-campistas 

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

Gabriel Oliveira e Yuri são dú-
vidas e terão a condição física 
avaliada. O zagueiro Alex, que 
teve Covid-19, passará por um 
novo teste para saber se estará 
apto para estrear. Por fim, Rafael 
Carvalho, que foi expulso contra 
a Matonense, já cumpriu sus-
pensão e retorna ao time titular.

“O Catanduva utiliza vários 
jogadores que eram da base do 
Novorizontino. Vai ser um jogo 
difícil e bastante equilibrado”, 
afirmou Saran.

Vinicius LIMA

CATANDUVA X AMÉRICA

SEGUNDA DIVISÃO DO CAMPE-
ONATO PAULISTA

DIA: 28/08
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO SILVIO SALLES 
– CATANDUVA

TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

BOLA DE OURO
Manchester United contrata Cristiano Ronaldo por 2 anos

O Manchester United, da 
Inglaterra, fechou um acor-
do para contratar o atacante 
Cristiano Ronaldo da Juventus 
da Itália, informou o clube da 
Premier League nesta sexta-
-feira (27), com a transferência 
sujeita a termos pessoais, visto 
de trabalho e exame médico.

O português retorna ao time 
onde conquistou oito grandes 

troféus entre os anos de 2003 
a 2009.

Os detalhes financeiros da 
transferência não foram divulga-
dos, mas as imprensas britânica 
e italiana noticiaram que o Uni-
ted pagou 25 milhões de euros 
para contratar Cristiano Ronaldo 
de volta por dois anos.

Cristiano Ronaldo, que dei-
xou o Real Madrid para jogar 
pela Juve em 2018 em uma 
transferência de 100 milhões 

de euros na esperança de levar 
o time italiano ao título da Liga 
dos Campeões, deixará o clube 
com 101 gols, dois títulos ita-
lianos e uma conquista da Copa 
da Itália.

O jogador, de 36 anos, ven-
ceu a Bola de Ouro de melhor 
jogador do mundo em 2008 
pelo United, antes de ser nego-
ciado pelo valor então recorde 
mundial de 80 milhões de libras 
para o Real Madrid.

Depois de expressar ao téc-
nico da Juventus, Massimiliano 
Allegri, na quinta-feira(26), 
seu desejo de deixar Turim, a 
imprensa divulgou que o agen-
te de Ronaldo, Jorge Mendes, 
havia chegado a um acordo 
com o Manchester City, rival 
do United.

Mas, depois que o City mu-
dou de opinião sobre o acordo, 
o United conseguiu acertar a 
transferência.

Agência BRASIL

PARALÍMPIADAS

Petrúcio Ferreira é bicampeão nos 
100m e quebra recorde em Tóquio 

O paraibano Petrúcio 
Ferreira é o bicam-
peão paralímpico na 

prova dos 100 metros rasos da 
classe T47 (deficiência nos 
membros superiores). O 
primeiro ouro do brasi-
leiro foi conquistado 
na Rio 2016. Além 
disso, Petrúcio, de 
26 anos, bateu o 
recorde paralímpico 
na manhã desta sex-
ta-feira (27), ao completar a 
prova em 10s53, no Estádio 
Olímpico de Tóquio, na capital 
japonesa.

O pódio teve ainda o ca-
rioca Washington Júnior, de 
24 anos, que conquistou a 
medalha de bronze, com o 
tempo de 10s68. A prata ficou 
com o polonês Michal Darua 
(10s61). O paulista Lucas de 
Sousa Lima também competiu 
nos 100m rasos da classe T47, 
terminando em sexto lugar, 
com o tempo de 11s14.

Petrúcio coleciona quatro 
medalhas em paralimpíadas. 
Além dos dois ouros, o parai-
bano conquistou duas pratas 
na Rio 2016: nos 400 metros 
raso (T47) e no revezamento 
4x100m (T42-47).

Resultados - O paulis-
ta Christian Gabriel da Costa e 

Agência BRASIL

100m e quebra recorde em Tóquio 
paraibano Petrúcio 
Ferreira é o bicam-
peão paralímpico na 

prova dos 100 metros rasos da 
classe T47 (deficiência nos 
membros superiores). O 
primeiro ouro do brasi-
leiro foi conquistado 

recorde paralímpico 
na manhã desta sex-
ta-feira (27), ao completar a 
prova em 10s53, no Estádio 
Olímpico de Tóquio, na capital 

O pódio teve ainda o ca-
o fluminense Ricardo Gomes 
Mendonça disputaram a prova 
de 100 m rasos da classe T37 
(atletas com paralisia cerebral 
andantes). Mendonça foi o bra-
sileiro mais bem colocado, ten-
do encerrado sua participação 
em quinto lugar, com o tempo 
de 11s52. Já Costa terminou 
na sétima posição, com 11s55.

Wallace Santos é ouro, com recorde 
mundial no arremesso de peso

O arremesso de peso 
brasileiro conquistou 
duas medalhas, um 

ouro e um bronze, nesta sex-
ta-feira (27) na Paralimpíada 
de Tóquio. O carioca Wallace 
Santos se sagrou campeão 
em Tóquio 2020 na classe 
F55 (cadeirante). O brasileiro 
fez ainda mais, bateu o recor-
de mundial com a marca de 
12,63 metros. As competições 
de atletismo estão sendo dis-
putadas no Estádio Olímpico 
de Tóquio, na capital japonesa.

A outra medalha do país 
veio do arremesso do carioca 
João Victor Silva. Ele garantiu o 
bronze na classe F37 (paralisia 
cerebral andante). O brasileiro, 
de 27 anos, atingiu a marca 
de 14,45 m em sua quinta 
tentativa e garantiu o bronze 
na competição. São as primei-
ras medalhas paralímpicas na 
carreira dos brasileiros.

O outro brasileiro na final 
foi o fluminense Emanoel de 

Oliveira, de 29 anos, que 
terminou na sétima posição. 
Ele obteve a marca de 13,63 
metros.

O medalhista de prata no 
arremesso de peso classe 
F55 foi o búlgaro Ruzhdi, com 
12,23 metros, e o bronze ficou 
com o polonês Lech Stoltman 
(12,15 m). Já na prova da 
classe F37, o campeão, com 
marca de 15,78 m, foi Albert 

Khinchagov, do Comitê Para-
límpico Russo (CPR, sigla em 
inglês). A prata ficou com o 
tunisiano Ahmed Ben Moslah 
(14,50 m).

Resultados  - No salto 
em distância, Ricardo Costa, 
natural de Três Lagoas (MS), 
encerrou sua participação na 
classe T11 (cegueira) em sexto 
lugar, com a marca de 5,89 
metros.

Agência BRASIL Divulgação
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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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Abandono de Emprego

A empresa Leandro dos santos pastelaria me ,iscrita no 
CNPJ sob o n 10696991/0001-42.com sede a av dr fernan-
do costa 1384,solicita o comparecimento do funcionario, 
YURI AUGUSTO 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,ali-
ne "i" da CLT.

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgi-
cas, Mecânicas, Materiais Elétricos, Eletrônicos, Esqua-
drias Metálicas, Equipamentos Rodoviários, Ferroviá-
rios, Serralheria e de Móveis de Metal de São José do 

Rio Preto.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO.

  Pelo presente Edital, fi cam convocados 
todos os trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecâni-
cas, Materiais Elétricos, Eletrônicos, Esquadrias Metálicas, 
Equipamentos Rodoviários, Ferroviários, Serralheria e de 
Móveis de Metal de São José do Rio Preto, para se reunirem 
em Assembleias Gerais Extraordinárias, na forma Estatutária 
e da Legislação Vigente, a saber:
 - PRIMEIRA ASSEMBLEIA: será realizada no próxi-
mo dia 03 do mês de setembro do ano 2021, às 14:00 horas, 
em 1º convocação e, não havendo número legal, às16:00 
horas, em segunda convocação, na sede social da entidade 
sita à Rua Atílio Nicoleti, nº52 – Jardim Conceição na cidade 
de São José do Rio Preto. 
 - SEGUNDA ASSEMBLEIA: será realizada no 
próximo dia 08. do mês de setembro do ano 2021, às 09:00 
horas, em 1º convocação e, não havendo número legal, às 
11:00 horas, em segunda convocação, na Rodovia BR 153 
km 104 s/n – Zona Rural, na cidade de José Bonifácio/SP. 
 Nas referidas assembleias, os trabalhadores sócios/
sindicalizados ou não, deverão deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:
 A) Leitura, discussão e aprovação da ATA da assem-
bléia anterior;
 B) Discussão, apreciação e deliberação da Pauta 
para a Negociação Coletiva a ser realizada com os Sindica-
tos de Categoria Econômica, FIESP, SINREVAPAS ou dire-
tamente com as empresas da base territorial, para a fi xação 
do percentual de reajuste salarial e demais reivindicações de 
natureza econômica, social, sindical e jurídica, bem como, 
das condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da categoria 
profi ssional representada por este Sindicato ou instauração 
de Dissídio Coletivo referente a data base 1º de novembro.
 C) Fixação da forma de custeio, do percentual e 
autorização de desconto da contribuição de assistência e 
negociação coletiva por todos os integrantes da categoria 
profi ssional, sócios ou não sócios do Sindicato, bem como 
o percentual de repasse as entidades de grau superior na 
forma a ser aprovada e convencionada.
 D) Deliberação sobre a concessão de autorização e 
outorga de poderes especiais à diretoria da Federação dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico do Estado de São Paulo e do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, 
Materiais Elétricos, Eletrônicos, Esquadrias Metálicas, Equi-
pamentos Rodoviários, Ferroviários, Serralheria e de Móveis 
de Metal de São José do Rio Preto para, em conjunto ou 
separadamente, promoverem entendimentos, objetivando a 
celebração de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho, 
junto aos Sindicatos Patronais, FIESP, SINREVAPAS ou 
com as empresas da base territorial, instauração de Dissídio 
Coletivo de interesse da categoria ou Acordo Judicial.

    São José do Rio Preto, 28 
de Agosto de 2021.

Marcos Donizete de Souza.
Presidente

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 51/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 76/2021
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME e EPP.
OBJETO: Aquisição de televisor, ar condicionado e forno 
elétrico para o sorteio Show de Prêmios.
Data da realização da Sessão Pública: 15/09/2021
Horário: 11h00min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - 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, 27 de agosto de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 52/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 77/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 38/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reali-

zação de exames laboratoriais de analises clinicas.
Data da realização da Sessão Pública: 16/09/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - 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, 27 de agosto de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. HIGOR AMBROSIO MEDRADO e KEMILY DOS 
SANTOS PEDROSO, sendo ELE fi lho de JOSÉ CARLOS 
SILVA MEDRADO e de LOURDES AMBROSIO e ELA fi lha 
de LAERCIO PEDROSO e de KELY DOS SANTOS PE-
DROSO;
2. GUILHERME DELGADO MARTINS e FRAN-
CIELLY CRISTINA MACHADO, sendo ELE fi lho de RENA-
TO CELSO COLTURATO MARTINS e de REGINA CELIA 
COLTURATO MARTINS e ELA fi lha de CELSO ALVES 
MACHADO e de MEIRE CRISTINA PEDRAZZA MACHADO;
3. CAIUBI ANDREAS BORIN e ÉRIKA KARINA DE 
MIRA, sendo ELE fi lho de JAIME BORIN e de ODETE BO-
CALON BORIN e ELA fi lha de MAURO CASTRO DE MIRA 
e de FLORISBELA DE JESUS SILVA DE MIRA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 27/08/2021.
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São José do Rio Preto, sábado

Roberto
 Toledo

NÃO ANDE ATRAS DE MIM, TALVEZ EU NÃO SAIBA LIDERAR. NÃO 
ANDE NA MINHA FRENTE, TALVEZ EU NÃO QUEIRA SEGUÍ-LO.  ANDE 

AO MEU LADO PARA PODERMOS CAMINHAR JUNTOS. Sorria, beba 
muita água e seja feliz!

DiáriodoBob
Conceito de ética. Pra quem não sabe é parte da filosofia 

responsável pela investigação dos princípios que motivam, distor-
cem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Por ex-
tensão é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e 
moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. 
Tudo isso para perguntar: O Conselho de Ética da Câmara de 
Rio Preto não está cozinhando em “Banho Maria” uma definição 
sobre a acusação que recai sobre o vereador Anderson Branco, 
investigado por homofobia? Vocês que lêem este Diário do 
Bob, tanto como os envolvidos e juízes, não admitem que esta 
batata está demorando muito para assar? Se está claro que 
“Consummatum est” é só concluir a apuração e pronto. Agora 
ou nunca. O prefeito Edinho Araújo, num gesto de administrador 
competente e solidário, prorrogou para até 17 de setembro, o 
Programa de Pagamento Incentivado do SEMAE. A concessão 
oferece um desconto de 100% de desconto dos juros e multas 
se os pagamentos foram à vista. Ato que só vale para quem 
está devedor de água e esgoto. Cartas e telegramas. Para 
que não fique nenhuma dúvida a Câmara Federal aprovou a PL 
que permite a privatização dos Correios. A matéria segue para o 
Senado . Só faltava essa. Mandar para o fim da fila quem quer 
escolher a marca da vacina que quer tomar precisa ser adotada 
aqui também para os casos congêneres (similar, igual, análogo, 
aparente, assemelhado. Como o ato está virando lei porque não 
aplicá-la aqui também? Matéria para prova. Lição de todos 
os dias para os alunos de todas as idades: escrevam na lousa 
das escolas e não apaguem nem nos fins de semana: Na volta 
às aulas o cuidado é matéria obrigatória.  Higienize as mãos, 
use mascaras e evite aglomeração. Depois não fale que eu não 
avisei! Aventuras autoritárias. O Brasil terá eleições e seus 
resultados serão respeitados. A sociedade brasileira é garantidora 
da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias”. Mais de 
200 empresários, economistas e intelectuais, alguns de Rio 
Preto com prestigio nacional, também subscreveram o manifesto 
de apoio ao processo eleitoral brasileiro. Situação periclitante. 
Com um miserável salário mínimo, não vai dar pra pagar neste 
mês as contas de energia elétrica e o boleto de gás. Se sobrar 
algum miúdo o caminho desenhada será o dos SACOLÕES. A 
bandeira sinaliza cor vermelha. Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

Comemorar à vida, mais um aniversário, 
muito bem vividos, é divino e maravilhoso, 
principalmente com pessoas queridas e 
amadas da família.  Assim, foi a data de 
aniversário, dia 15 de agosto, de Ana Paula 
Jalles, filha do empresário, engenheiro e 
sócio-proprietário do Rio Preto Shopping 
Center, Luiz Fernando Jalles e da médica 
Radiologista Dra. Ângela Cristina Jalles, na 
bonita mansão que ficou toda iluminada 
durante a noite festiva. O big jantar, tudo 
como manda o figurino, decoração assinada 
pela aniversariante e sua mamãe, com 
arranjos de flores variadas brancas, pratarias, 
cristais, porcelana francesa que veio da 
cidade de Limoges, entre outros lindos 
acessórios, enfeitavam a mesa do jantar, 
reservada para 8 integrantes da família, 
devido o distanciamento social por causa da 
pandemia. Ana Paula Jalles cursa faculdade 
de administração, último ano, excelente 
aluna, em sua futura profissão. Os anos 
passam, mas muito mais que idade você Ana 
Paula vai ganhando sabedoria e experiência. 
Que sua luz interior brilhe cada vez mais, 
e que o bem e a felicidade sejam atraídos 
como ímas para sua vida. Da coluna, nossos 
parabéns!   

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

... EMPONDERADAS
As convidadas são, Claudia Cristina Paschoaletti, Mirian Bellon, 
Policiana Risso, Adriana Neves, Cida Caran, Mariana Mayara de 
Souza Costa e Maria Edith dos Santos. O 2º Fórum Mulheres 
Tecnológicas Empreendedoras será às 19h, nos dias 1 e 2 de 
setembro, com realização Sociedade dos Engenheiros, CREA-
SP e Mútua -SP. O público pode se inscrever gratuitamente e 
acompanhar tudo através do canal da Associação dos Engenheiros 
no youtube ou pelo Facebook. Qualquer dúvida ligar para 3225-
6770.

MULHERES... 
Como o mês de agosto é de 31 dias, portanto na próxima quarta 
feira, dia 1º de setembro, na Sociedade dos Engenheiros, 
presidido por Cesar Vessani, será realizado o encontro com 
“Mulheres Emponderadas”, que deveria ter acontecido em Março. 

C/ Luizinho BUENO 

Ana Paula Jalles durante o
 corte do bolo

Bonita decoração da mesa de 
jantar, com porcelana francesa, 

arrasouuu...

Mario Francisco e Nair Picolo Martins e a neta Ana 
Paula Jalles festejando a data

A médica Dra. Ângela Cristina Jalles com 
as fi lhotas Ana Carolina e Ana Paula Jalles, 

elegantes, em close especial

As irmãs, Ana Carolina e Ana 
Paula Jalles, aniversariante

Comme il faut “Como manda o figurino”  

 A bonita família, Ana Carolina Jalles, Luiz Fernando Jalles, a médica Dra. 
Ângela Cristina Jalles e Ana Paula Jalles, aniversariante


