
Taxa de ocupação de UTIs fica abaixo 
de 40% pela primeira vez na pandemia

REGIÃO DE RIO PRETO

Por um centésimo
Vinícius perde 

o ouro nos 
100 metros rasos 

Divulgação

Vinicius LIMA

Em uma corrida de recupe-
ração, o velocista Vinícius Ro-
drigues conquistou na manhã 
desta segunda-feira (30) a me-
dalha de prata na corrida dos 
100 metros T63 (amputados de 
membros inferiores).  Pág.B1

SEM MEDALHA Rio-pretense Antônio Tenório saiu da  Paralim-
píadas sem uma medalha após 25 anos de conquistas. Pág.B1

BICAMPEÃO Com um lançamento de 45m59, o paratleta rio-
-pretense Claudiney Batista do Santos conquistou ouro. Pág.B1

América decidiu trocar o treinador após sequência de derrotas

Na lanterna, 
América troca 

técnico e demite 
quatro jogadores

Com três derrotas na Segunda 
Divisão do Paulista e na lanterna 
do grupo a diretoria do América 
decidiu mudar o comando da 
equipe. O técnico Jorge Saran 
deixou de treinar a equipe desde 
esta segunda-feira (30). Pág.B1

Pela primeira vez desde 
que os dados de ocupação 
de leitos de UTI Covid come-
çaram a ser divulgados pelo 
Seade, a região de São José 
do Rio Preto atingiu um índice 
inferior a 40% de ocupação. 
Nesta segunda-feira (30), a 
taxa chegou a 39,9%. Atual-
mente Rio Preto registra 320 
pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 166 na UTI 
e 154 na enfermaria, sendo 
146 residentes de Rio Preto e 
174 de outros municípios da 
região.   Pág.A5

Unesp recebe pedido de isenção para inscrição de vestibular
A Unesp recebe a partir desta terça-feira (31) os requerimentos dos interessados nas isenções para o Vestibular 2022. Também 
estará aberto o período para solicitação de redução de 50% do valor da taxa de R$ 180. O exame oferece 7.690 vagas em 24 
cidades. Para pedir isenção, os candidatos deverão preencher até 8 de setembro o formulário.     Pág.A2

Saúde começa 
vacinar jovens 
de 16 anos a 
partir de hoje
Rio Preto inicia nesta terça-

-feira (31) a vacinação contra 
a Covid-19 em adolescentes 
de 16 anos. O público de 
17 anos já começou a ser 
imunizado nesta segunda e 
os adolescentes de 15 anos 
serão incluídos na quarta-feira 
(1) As vacinas serão aplicadas 
nos seguintes locais: Swift 
(das 8h às 16h); Shopping 
Cidade Norte (das 8h às 14h) 
e Unidades de Saúde (das 8h 
às 14h.   Pág.A5

Parceria busca 
novos cadastros 
para doadores 

de medula
O Hemocentro e a Secretaria 

de Saúde de Rio Preto realizam 
uma campanha conjunta para 
captar novos cadastrados para 
o Registro Nacional de Doado-
res de Medula Óssea. A ação 
aconteceu nesta segunda-feira 
(30) e também será realizada 
na terça-feira (31) no Complexo 
Swift, durante a vacinação con-
tra a Covid-19. Colaboradores 
abordarão as pessoas enquanto 
elas aguardam a vez de serem 
vacinadas.   Pág.A5

Parlamento 
Regional discute 

retomada do 
turismo

Pág. A3

Branco é 
absolvido pelo 

Conselho de Ética 
da Câmara

Pág. A3

MUAMBA
PM apreendeu 

mercadorias 
vindas do Pa-

raguai durante 
uma aborda-

gem nas ruas 
de Rio Preto, 
após veículo 

passar em 
sinal verme-
lho; quatro 

pessoas serão 
inverstigads 

pelo crime de 
descaminho. 

Pág.A4

BRASIL
Sesi de Rio Preto recebe 
exposição que reúne diver-
sas obras de artes da tra-
dição e cultura brasileiras 
como peças indígenas.
Pág.B2
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de 40% pela primeira vez na pandemia
que os dados de ocupação 
de leitos de UTI Covid come-
çaram a ser divulgados pelo 
Seade, a região de São José 
do Rio Preto atingiu um índice 
inferior a 40% de ocupação. 
Nesta segunda-feira (30), a 
taxa chegou a 39,9%. Atual-
mente Rio Preto registra 320 
pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 166 na UTI 
e 154 na enfermaria, sendo 
146 residentes de Rio Preto e 

turismo
Pág. A3Pág. A3

Sesi de Rio Preto recebe 
exposição que reúne diver-
sas obras de artes da tra-
dição e cultura brasileiras 
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Mais água, menos guerra
Embora já tenha trazido, há 

alguns anos, em meus livros, 
artigos e palestras, exemplos 
citados pela mídia acerca da 
tragédia da guerra pela água — 
lutas sangrentas que se arrastam 
pelo globo terrestre por séculos 
—, é válido reproduzir o que disse 
o professor de Economia Jeffrey 
Sachs ao jornal The Guardian, 
em 26 de abril de 2009, e que 
publiquei em minha obra Jesus, 
a Dor e a origem de Sua Auto-
ridade — O Poder do Cristo em 
nós (2014):

No texto, intitulado “Stem-
ming the water wars” (Guerras 
hídricas), o diretor do Instituto Terra, da Universidade de Colum-
bia, relata: “Muitos conflitos são provocados ou inflamados por 
escassez de água. Conflitos — do Chade a Darfur, ao Sudão, ao 
deserto Ogaden, na Etiópia, à Somália e seus piratas, bem como 
no Iêmen, Iraque, Paquistão e Afeganistão — acontecem em 
um grande arco de terras áridas onde a escassez de água está 
provocando colapso de colheitas, morte de rebanhos, extrema 
pobreza e desespero”.

O conselheiro especial do secretário-geral da ONU para os 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio faz grave advertência ao 
narrar que governos perdem legitimidade perante as populações 
ao não serem capazes de atender às necessidades mais básicas 
de sua gente. Ele conta que políticos, diplomatas e generais 
tratam dessas crises como se fossem problemas comuns no 
campo administrativo ou militar. No entanto, as medidas de 
arregimentação de exércitos, organização de facções políticas, 
de combate a líderes guerreiros locais ou enfrentamento a 
extremismos religiosos não atingem o resultado de suprir as 
comunidades com água, alimento e meios de subsistência — 
que são demandas urgentes —, pois o desafio estrutural não 
é resolvido. O economista norte-americano ainda avisa: “(...) 
Os problemas da água não evaporarão por si mesmos. Pelo 
contrário, se agravarão, a menos que nós, como comunidade 
mundial, implementemos uma reação. Uma série de estudos 
recentes mostra quão frágil é o equilíbrio hídrico para muitas 
regiões pobres e instáveis do mundo”.

Eis o sério alerta do professor Sachs. É mais que inadiável o 
empenho conjunto em torno da resolução de problemas como 
esse, conforme observamos ocorrer no Estado de São Paulo, 
Brasil, em 2014. A água é um bem básico, sem o qual não 
pode existir vida. A sua justa distribuição precisa estar acima 
de interesses políticos, religiosos, econômicos e militares. Só 
uma mobilização internacional pode pôr fim ao drama vivido 
pelos nossos Irmãos em humanidade e, daqui a pouco, por nós 
próprios, em grande extensão.

Convém contritamente pedirmos a intuição de Deus, do Cristo 
e do Espírito Santo na tomada de decisões a fim de que, com 
maior eficácia, encaminhemos providências corretas, de modo 
que alcancemos bom desfecho para tão grave problema, que 
assola multidões. Com muito acerto, o saudoso fundador da 
Legião da Boa Vontade, Alziro Zarur (1914-1979), ensinou que 
“o segredo do governo dos povos é unir a humanidade da Terra 
à Humanidade do Céu [Espiritual Elevado]”. Isto é, precisamos 
ouvir os componentes do Mundo (ainda) Invisível, por meio da 
prece, da invocação direta, da meditação ou da intuição, para 
ganharmos força e serenidade.

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

ARTIGO 
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Balcão abre semana com 
512 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta segunda-feira 
(30) está oferecendo 512 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ven-
dedor (52), atendente (16), 
consultor de vendas (10), 
motorista de transporte escolar 
(15), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (61), vendas (13), 
ensino médio (10), pedagogia 
(3),ciências contábeis (3),  
direito (1), jornalismo (3), auxi-
liar de cobrança (1), auxiliar de 
escritório (1), desenvolvimento 
de software (1), mecatrônica 
(1).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 

www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa da 
Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico é que a demanda 
por novos postos de trabalho 
no setor continue crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 
fazer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo.

 (Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)
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Unesp abre cadastro para 
pedir isenção em vestibular

A Unesp recebe a partir 
desta terça-feira (31) os re-
querimentos dos interessados 
nas isenções para o Vestibular 
2022. Também estará aberto 
o período para solicitação de 
redução de 50% do valor da 
taxa de R$ 180. O exame 
oferece 7.690 vagas em 24 
cidades.

Para pedir isenção, os can-
didatos deverão preencher até 
8 de setembro o formulário de 
inscrição, disponível na pá-
gina www.vunesp.com.br. Os 
pedidos de isenção podem ser 
feitos de duas formas. Podem 
pedir isenção vestibulandos 
cadastrados no CadÚNICO, 
ou seja, os que têm renda 
familiar mensal per capita de 
até meio salário mínimo ou 
que possuam renda familiar 
mensal de até três salários 
mínimos. Estes estudantes 
preencherão o Número de 
Identificação Social (NIS) no 
requerimento de isenção.

Também têm direito a 
pedir isenção os candidatos 
que concluíram ou concluirão 
este ano o ensino médio com 
todo o currículo cumprido em 
escola pública, na Educação 
de Jovens e Adultos (EJA) ou 
com bolsa de estudo integral, 
se o curso for de instituição 
particular. Estes vestibulan-
dos precisam ainda ter renda 
familiar bruta mensal igual ou 
inferior a um salário mínimo 
e meio por pessoa, além de 
residir no Estado de São Paulo 
ou estar vinculado a uma ins-
tituição de ensino localizada 
em território paulista.

O resultado da solicitação 
de isenção será divulgado em 
27 de setembro, no site da 
Vunesp. Os pedidos deferidos 
já significarão a efetivação da 
inscrição do solicitante.

O pedido de redução de 
50% do valor da taxa destina-
-se a candidatos matriculados 
no ensino médio ou em curso 
pré-vestibular e que recebam 
remuneração mensal inferior a 
dois salários mínimos ou este-
jam desempregados. O prazo 
é semelhante ao do pedido de 
isenção, até 8 de setembro. O 
resultado dos pedidos de re-

Da REDAÇÃO  
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dução também será divulgado 
em 27 de setembro.

A Unesp oferece ainda 
redução de 75% aos cerca de 
400 mil alunos matriculados 
no último ano do ensino médio 
da rede pública estadual pau-
lista. O período para cadas-
tramento destes candidatos 
é o mesmo da inscrição dos 
pagantes de taxa integral, de 
8 de setembro a 7 de outubro.

O Sistema de Reserva de 
Vagas para Educação Básica 
Pública (SRVEBP) destina 
50% das vagas de cada curso 
de graduação da Unesp para 

A Unesp oferece ain-
da redução de 75% 
aos cerca de 400 
mil alunos matricu-
lados no último ano 
do ensino médio da 
rede pública estadual 
paulista

alunos que tenham cursado 
integralmente o ensino médio 
em escola pública, sendo que 
35% das vagas desse sistema 
são destinadas aos candida-
tos que se autodeclararem 
pretos, pardos ou indígenas.

RIBEIRÃO PRETO

Justiça mantém multa a moradora 
de prédio por falta de máscara

O caso aconteceu em 
Ribeirão Preto, onde a juíza 
Carina Roselino Biagi, da 
8ª Vara Cível, validou uma 
multa aplicada por um con-
domínio a uma moradora 
flagrada, por duas vezes, 
sem máscara nas depen-
dências e áreas comuns 
do prédio, mesmo sendo 
advertida por funcionários 
sobre o uso obrigatório da 
proteção facial.

Segundo a juíza, a multa 
de R$ 1.662,98 é “razoá-
vel, proporcional e exigível”, 
conforme determinação da 
assembleia-geral do con-
domínio e das autoridades 
competentes. A moradora 
acionou o Judiciário e pediu 
a declaração de nulidade da 
multa e a condenação do 
condomínio a pagar inde-
nização por danos morais.

“A conduta faltosa perpe-
trada pela requerente é gra-
ve, pois atenta contra direi-
tos fundamentais coletivos 
de elevada envergadura, a 
saber: a vida, a integridade 
física e a saúde. O ato em 

si aparenta ser inofensivo e 
banal, todavia as repercus-
sões geradas poderão ser 
irremediáveis, uma vez que 
a não utilização de máscara 
é capaz de culminar na con-

Estadual 10.083/98 e do 
Código Civil, ressaltando 
que este prevê deveres do 
condômino no artigo 1.336, 
entre eles, a necessidade de 
observância do sossego, da 
salubridade e da segurança 
coletivos.

“É de notório conheci-
mento popular as graves 
consequências causadas 
pela moléstia em voga (Co-
vid-19), tais como: sequelas 
respiratórias permanentes, 
deficiências mentais, falên-
cia de órgãos e, inclusive, a 
morte. Portanto, o ato ilícito 
praticado pela autora é gra-
ve e passível de punição”, 
completou a juíza.

Ela também negou o 
pedido da moradora por 
indenização por danos mo-
rais: “Os argumentos acerca 
da necessidade de inde-
nização por danos morais 
não merecem acolhimento, 
pois a requerente praticou 
conduta ilícita, logo, não 
poderá se beneficiar da 
própria torpeza. Ademais, 
não experimentou quaisquer 
violações aos seus direitos 
de personalidade”.

Andressa ZAFALON

taminação, por Covid-19, 
dos demais condôminos”, 
disse a magistrada ao julgar 
a ação improcedente.

Biagi também citou, na 
sentença, trechos da Lei 
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Marcia Caldas deixa 
o governo Edinho

A Secretária do Trabalho 
de Rio Preto, Márcia Caldas, 
pediu exoneração do cargo 
nesta segunda-feira (30), du-
rante reunião com o Prefeito 
Edinho Araújo.

Márcia confirmou o pe-
dido ao DHoje e disse que 
continuará trabalhando por 
Rio Preto. “Sim, pedi a minha 
exoneração por motivos parti-
culares. Foi um momento de 
aprendizado e desejo suces-
so ao governo. Continuarei 
trabalhando em prol a nossa 
cidade”.

Por nota, a assessoria do 
Prefeito Edinho Araújo ressal-
tou o agradecimento ao tra-
balho executado por Márcia, 

até aqui. “O prefeito Edinho 
Araújo esteve reunido na tar-
de desta segunda-feira (30) 
com a secretária do Trabalho, 
Márcia Caldas, que entregou 
pedido de demissão. Edinho 
aceitou o pedido e agradeceu 
o trabalho de Márcia à frente 
da secretaria nestes últimos 
oito meses. Ainda não decidiu 
quem vai indicar para assumir 
a Pasta, o que deve ocorrer 
nos próximos dias”.

Márcia Caldas foi vereado-
ra de 2016 a 2019, tentou 
reeleição para 2020, mas 
ficou como suplente. Além da 
Secretaria do Trabalho, Márcia 
também é presidente do Sin-
comerciários, Sindicato dos 
Trabalhadores do Comércio 
de Rio Preto.

Andressa ZAFALON

PEDIU DEMISSÃO

CPI

BRANCO

Estado anuncia R$ 1 bilhão para programa Desenvolve Municípios
Nesta segunda-feira (30), 

no Palácio dos Bandeirantes, 
o Governador João Doria e o 
Secretário de Desenvolvimento 
Regional, Marco Vinholi, lança-
ram as primeiras ações do Pro-
grama Desenvolve Municípios, 
parceria entre a Secretaria 
de Desenvolvimento Regional 
(SDR), Secretaria da Fazenda e 
o banco Desenvolve SP, que in-
cluem obras de pavimentação, 
recapeamento e iluminação 
pública, entre outras, em prol 
das cidades paulistas. Será 
disponibilizado R$1 bilhão, 
com juros equalizados.

As linhas de financiamento 

a serem disponibilizadas pelo 
Desenvolve SP – o Banco do 
Empreendedor oferecerão aos 
municípios taxas reduzidas e 
prazos longos, apoiando, desta 
forma, as Prefeituras com recur-
sos para aprimorar a infraestru-
tura urbana, sem prejudicar as 
finanças locais. As condições 
financeiras do Programa in-
cluem 96 meses de prazo, com 
24 meses de carência e juros 
3% ao ano + Selic. Outros 3% 
serão equalizados pelo Governo 
do Estado, as Prefeituras terão 
acesso a uma linha com os me-
lhores juros do mercado.

“O Governo de SP vai investir 
R$ 100 milhões em subsídios, 

Da REDAÇÃO
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ou seja, a fundo perdido, para 
que a gente consiga ter a menor 
taxa do Brasil. São Paulo ofere-
ce então dinheiro a juro barato 
para infraestrutura nas médias 
e grandes cidades, comple-
tando assim um ciclo no apoio 
às demandas colocadas pelos 
municípios”, afirmou Rodrigo 
Garcia.

“Impulsionar o desenvolvi-
mento municipal faz parte do 
DNA do Governo do Estado. 
Este Programa inclui diversas 
iniciativas de interesse muni-
cipal, que poderão aderir a um 
financiamento sem juros, com 
carência e longo prazo para 
pagamento. Além de acelerar 
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a economia, gera emprego e 
renda”, completou o Secretário 
Marco Vinholi.

Diferentemente de outras 
modalidades de investimentos 
da SDR em infraestrutura, o 
Programa Desenvolve Muni-
cípios contará com a análise 
prévia da SDR nas demandas 
das Prefeituras e repassará para 
o Desenvolve SP fazer a análise 
de crédito e recebimento da 
documentação. Aprovado, o 
crédito será repassado para a 
obra ou intervenção pretendida. 
Para participar as Prefeituras 
devem se inscrever no site da 
Desenvolve SP até 20 de se-
tembro.

Secretário diz que passageiros ficaram 
no ponto para evitar superlotação

O Secretário de Trânsito, 
Amaury Hernandes, foi ouvido 
nesta segunda-feira (30) pela 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) formada pelos 
vereadores Robson Ricci (pre-
sidente), Cabo Júlio Donizete 
e Francisco Júnior (membros).

A Comissão tem o objetivo 
de investigar as denúncias de 
superlotação durante a pande-
mia e a renovação (ou não) do 
contrato de concessão do trans-
porte público à Riopretrans (Ita-
marati e Circular Santa Luzia).

Questionado pelo presi-
dente Robson Ricci do por quê 
passageiros foram deixados nos 
pontos durante a pandemia, 
Amaury disse que “para não ter 
superlotação nos ônibus teve 
que deixar os passageiros nos 
pontos”.

Durante a oitiva a Comissão 
também mostrou um vídeo com 
imagens de superlotação nos 

ônibus e outra imagem onde 
o Secretário, em oportunidade 
anterior, disse que não há super-
lotação no transporte público. 
“Essa frase ‘superlotação’ não 
existe, não houve superlotação 
em momento algum, eu afirmo 
e provo. Continuo dizendo: não 
houve superlotação perante o 
contrato. Nenhuma empresa an-
dou com ônibus acima de 70 ou 
90 pessoas. Isso não ocorreu”, 
disse o Secretário.

Segundo o Secretário, o 
setor de ouvidoria da Riopre-
trans registrou cerca de 10 
reclamações de superlotação 
por mês, dados esses que serão 
solicitados pela Comissão para 
posterior análise.

Em relação à declaração do 
Secretário de que seria a favor 
da prorrogação do contrato 
com a Circular Santa Luzia e 
a Itamarati, Amaury disse que 
“distorceram o que foi dito”. 
“Eu disse que a prorrogação do 
contrato de concessão é uma 
das hipóteses, se não for ela, 

Andressa ZAFALON
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será a licitação”, afirmou.
Amaury também explicou 

que, caso a prorrogação não 
seja feita, poderá ser feito um 
contrato emergencial, até que 
se prepare o processo licita-
tório. “A quantidade hoje de 

passageiros não é atrativa, as 
empresas não querem investir. 
Não há interesse econômico 
neste momento, porque a de-
manda de passageiro é baixa e 
a receita pequena. Se fizermos 
uma licitação, corremos o risco 

de nenhuma empresa querer 
participar como já aconteceu em 
24 cidades do Brasil, por isso, a 
prorrogação do contrato é uma 
hipótese para que não haja pa-
ralisação no transporte público”.

Os membros da Comissão 

analisaram respostas sobre 
questões contratuais e possíveis 
descumprimentos, como, por 
exemplo, em relação ao número 
de ônibus que o contrato prevê 
240. “Atualmente temos, no to-
tal, 229 ônibus. Não tem ônibus 
para ser comprado e, mesmo 
que as empresas comprem, o in-
vestimento vai ser repassado na 
tarifa, ou seja, vai ficar mais caro 
para o usuário”, disse Amaury.

Segundo o Secretário, na 
gestão do Prefeito Edinho Araújo 
não há nenhuma dívida passiva. 
Em 2020 as empresas trans-
portaram menos passageiros do 
que está previsto em contrato, 
com isso, a Prefeitura já está 
equalizando essa diferença 
econômica. “Em relação ao ano 
passado já foi paga a dívida. As 
empresas, neste contrato atual, 
não terão prejuízo”, afirmou 
Amaury.

Novas oitivas serão mar-
cadas após a análise de mais 
documentos e testemunhas que 
serão ouvidas pela Comissão.

O Parlamento Regional rea-
lizou reunião nesta sexta-feira 
(27) no Plenário da Câmara de 
Rio Preto para debater a reto-
mada e expansão do turismo re-
gional. Participaram vereadores 
e assessores de toda a região, 
além de profissionais ligados ao 
setor do turismo.

Célia Gomes, presidente 
do Conselho Municipal de Tu-
rismo (Comtur), falou sobre a 
retomada do turismo regional 
com a diminuição dos casos de 
Covid-19. “A crise política, eco-
nômica e ambiental nos deixa 
sem perspectivas de melhora. 
Falar em Região Metropolitana 
nos dá uma esperança sobre a 
retomada”, declarou.

As características do interior 
paulista, com altas temperaturas 
e povo caloroso, foram comenta-
das pela presidente do Comtur. 

“Precisamos unir as atrativida-
des turísticas de cada município 
para atrair um público maior e 
conseguirmos desenvolver rotas 
de turismo regional”.

Célia apontou os cafés colo-
niais e propriedades rurais, entre 
outros pontos turísticos, como 
atrativos para a rota de turismo 
com potencial na região. “Fize-
mos a identificação e avaliação 
dos atrativos de cada município 
para a elaboração de um roteiro, 
que mostra a diversidade de nos-
sa região, que é justamente o 
que a torna atrativa”. O Caminho 
da Fé também foi identificado 
como potencial para os turistas 
que vêm à região.

A diretora de turismo da 
Acirp, Gislaine Galvez,  reforçou 
a importância do turismo para 
a geração de emprego e renda. 
“Temos que potencializar os pon-
tos fortes e fazer um plano para 

levar Rio Preto para todo o Brasil, 
mostrar que aqui temos acolhi-
mento, boas rodovias e custo 
baixo nos produtos e serviços”.

As representantes do setor 
demonstraram os projetos de 
rotas e programas que estão 
sendo criados para a atração dos 
turistas, como a “Rota Caipira” e 
“Visite Rio Preto”. Outro projeto 
em andamento é o do cicloturis-
mo, que leva em consideração o 
crescente interesse pela prática 
do ciclismo aliado à busca pelo 
turismo ambiental.

“Quanto mais vocês, do Par-
lamento Regional, puderem nos 
apoiar para potencializar essas 
rotas, mais poderemos avançar 
com o turismo na região, valori-
zando os pequenos empresários, 
artesãos, descobrir o que cada 
cidade tem e impulsionar a 
economia local”, declarou Gis-
laine. O Sebrae irá disponibilizar 

orientações para todos os que 
necessitarem.

O presidente do Parlamento 
Regional, vereador Pedro Ro-
berto, lembrou que o papel do 
Poder Legislativo é fomentar o 
debate e incentivar os órgãos 
ligados ao setor a aprimorar os 
projetos e serviços. Sugeriu a 
criação de um site para divul-
gação das rotas e colocou-se à 
disposição para dialogar com a 
secretaria municipal de Turismo.

Vereadores de municípios 
que são importantes referências 
turísticas da região, como o pre-
sidente da Câmara de Olímpia, 
José Kokão, falaram sobre os 
investimentos e reestruturação 
feitos para a consolidação e 
expansão do turismo regional. 
“Vamos inaugurar em breve o 
maior resort do Brasil e temos 
boas perspectivas para essa 
ampliação”.

Da REDAÇÃO

Parlamento Regional discute 
investimentos e aporte ao turismo 
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balho executado por Márcia, 

Conselho de Ética absolve vereador 
acusado de postagem  homofóbica 

A Comissão do Conselho de 
Ética da Câmara de Rio Preto 
se reuniu nesta segunda-feira 
(30) e definiu que o vereador 
Anderson Branco está absolvi-
do das denúncias de possível 
homofobia em uma postagem 
nas suas redes sociais.

O relator da Comissão, vere-
ador Cabo Júlio Donizete, disse 
ao DHoje que no ponto de 
vista da Comissão, Branco tem 
imunidade parlamentar. “Ele 
(Branco) tem livre manifestação 
e opinião e tem liberdade de ex-
pressão. No nosso entendimen-
to não houve direcionamento 
de conduta, ele não causou 
risco social ou dano à honra 
de ninguém, fez a postagem na 
sua casa, não utilizou a parte da 
Câmara Municipal e se houver 

algum crime que, seja punido 
pela justiça. Da nossa parte 
nós decidimos que não houve 
infringência da lei em relação à 
postagem”, declarou Júlio.

O vereador absolvido, Ander-
son Branco, também conversou 
com a reportagem e agradeceu 
a Deus, em primeiro lugar. 
“Houve uma imparcialidade do 
Conselho de Ética, todos sabem 
que uma das minhas principais 
bandeiras de trabalho, desde o 
início do meu primeiro mandato, 
sempre foi a defesa das crianças 
e da família contra a ideologia 
de gênero, sem nenhum inte-
resse de ofender ninguém. Sou 
cristão e conservador, ninguém 
vai me constranger e tirar o meu 
direito constitucional de liber-
dade de expressão”, ressaltou 
Branco.

A postagem foi feita no dia 

20 de julho e repercutiu rapida-
mente na sociedade. A imagem 
compartilhada pelo vereador dá 
a alusão de que o “diabo” - que 
está com vestes das cores da 
comunidade LGBTQIA+ e tem 
a cor da pele negra - estaria 
tentando “pegar” uma família 
representada por bonequinhos, 
quando uma mão branca, segu-
rando bem forte, estaria “puxan-
do” a mão do “diabo” para que 
a família não fosse atingida. Na 
imagem também está escrito 
“Na minha família não”.

Na época, o vereador autor 
da postagem disse não estar ar-
rependido e que não iria apagar 
a postagem, porém, no dia se-
guinte (21/07) fez uma nota de 
esclarecimento e apagou o post.

Branco continua sendo in-
vestigado pela Delegacia Sec-
cional de Polícia por possível 

crime de homofobia e injúria 
racial. O delegado que cuida 
do caso, Alexandre Arid, ainda 
não concluiu o inquérito policial 
e pediu mais prazo à Justiça. 
Várias pessoas já prestaram 
depoimentos ao delegado em 
relação às denúncias contra a 
postagem.

A Secretaria da Justiça e 
Cidadania do Estado de SP 
também recebeu denúncias 
contra o vereador Anderson 
Branco e disse que, por meio da 
Coordenação de Políticas para 
a Diversidade Sexual (CPAS), 
iria instaurar um inquérito ad-
ministrativo para investigar o 
parlamentar.

O DHoje questionou a Se-
cretaria para saber o andamento 
deste inquérito, mas até o fecha-
mento da matéria não obtivemos 
resposta.

Andressa ZAFALON
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Rio Preto tem duas tentativas de homicídio 
em menos de duas horas no domingo

Durante a noite de domin-
go (29) a Polícia Militar de Rio 
Preto foi acionada em menos 
de duas horas para atender 
duas ocorrências de tentativa 
de homicídio. Apenas uma das 
vítimas teve ferimentos e foi 
hospitalizada.

Inicialmente a PM foi acio-
nada por volta das 20h10 
para atender a primeira ocor-
rência na estrada municipal 
030 de Rio Preto. No local 
eles conversaram com a víti-
ma de 47 anos que disse que 
estava trabalhando na fabrica 
de triturar quando foi chama-
do pelo autor dos disparos, 
que estava do lado de fora 
do imóvel.

Ao sair a vítima observou o 
homem pegando algo em sua 

cintura e saiu correndo para se 
esconder no interior da fábrica 
e acionar a PM. Para os poli-
ciais ainda informou que ouviu 
três disparos da arma, porém 
não estava ferido apenas as-
sustado.

A perícia técnica foi acio-
nada, onde foram apreendi-
dos dois estojos de projéteis 
deflagrados. Na Central de 
Flagrantes o caso foi registrado 
como tentativa de homicídio 
simples, encaminhado ao 3º 
Distrito Policial.

Já às 21h55 uma equipe da 
PM foi até o bairro Eldorado, 
mas quando os policiais che-
garam a vítima, um homem de 
26 anos, já tinha sido levada 
para o UPA Norte, e depois 
para o Hospital de Base para 
realizar cirurgia.

Em contato com a esposa 
da vítima, uma mulher de 25 

Da REDAÇÃO   
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Arquivo DHOJEanos, os policiais foram infor-
mados de que o casal estava 
na sala da casa quando ouviu 
um barulho vindo do portão 
e em seguida um homem 
armado entrou na residência 
apontando uma arma.

Para os policiais a esposa 
informou que sabe quem é o 
autor, porém não quis iden-
tificá-lo. O homem disse que 
“queria apenas a vítima” e em 
seguida efetuou um disparo 
que o atingiu na região do ab-
dômen, depois fugiu de moto.

O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio simples, 
encaminhado para o 4º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Polícia registra duas tentativas 
de homicídio em menos de duas 
horas no domingo

POTIRENDABA
Polícia procura acusado de 
torturar cães até a morte
Um morador de Potiren-

daba esta sendo acusado de 
maltratar dois cachorros ainda 
vivo. Ele teria introduzido um 
pedaço de madeira no ânus 
dos animais. O caso ocorreu no 
último domingo (29).

Após a identificação do 
autor a Polícia Civil junto com 
a Polícia Militar Ambiental ini-

ciaram as diligências no intuito 
de localizar o suspeito que já é 
conhecido por ter atirado nos 
testículos de um boi pelo fato 
de que o animal invadiu sua 
propriedade.

Segundo as informações 
fornecidas, os dois cachorros 
morreram agonizando devido 
às dores causadas pelo o ho-
mem. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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ANTONIO CUCOLO FILHO, na-
tural de Palestina/SP, faleceu aos 
74 anos de idade. Era casado com 
Teresa Nadal Cucolo e deixou seus 
fi lhos Newton Cesar, Maria Estela e 
Diego Fernando. Foi sepultado no dia 
30/08/2021 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS
CLOVIS SANFELICE, natural de 

São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
85 anos de idade. Era casado com 
Maria Aparecida Gubolin Sanfelice e 
deixou seus fi lhos Glauber e Glaucio. 
Foi sepultado no dia 30/08/2021 às 
17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

SEPARADOS
Pai acusa ex-mulher de 

maltratar filho de 8 anos
Um homem de 31 anos 

procurou a Central de Flagrantes 
na noite do último domingo (29) 
alegando que seu filho de oito 
anos foi maltratado pela sua 
ex-esposa, mãe da criança, na 
tarde do mesmo dia.

Em seu depoimento o ho-
mem informou que ele se se-
parou da mãe de seu filho 
quando a criança tinha apro-
ximadamente 10 meses e que 
por certo tempo o garoto ficou 
aos cuidados da mãe, mas que 
a guarda acabou sendo passada 
para a avó paterna da criança.

Assim na última quinta-feira 
(26) sua ex-esposa passou na 
casa da avó para buscar o ga-
roto, sendo que ao retornar para 
casa no domingo o filho disse 
que a mãe teria lhe agredido e 
em seguida mostrou as marcas 
deixadas em suas costas.

O homem procurou sua 
ex-esposa para entender o que 
havia ocorrido, porém nada foi 
esclarecido devido uma discus-
são entre os dois e seus atuais 
companheiros amorosos.

Na central o caso foi regis-
trado como maus-tratos e em 
seguida foi encaminhado para o 
7º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

49 ANOS

PM apreende 
mercadorias do Paraguai 

durante abordagem 

Três homens de 48 anos, 
42 anos e 33 anos e uma 
mulher de 38 anos serão 
investigados por descaminho 
após serem flagrados com 
mercadorias no interior de 
um carro modelo Virtus por 
volta das 23h30 do último 
domingo (29).

Segundo o boletim de 
ocorrência, policiais militares 
que estavam em patrulha-
mento quando observaram 
o carro sendo conduzido na 
Rua Rubião Junior em alta 
velocidade passando em um 
semáforo com sinal vermelho 
e por isso abordaram o con-

dutor.
Na vistoria no carro os 

policiais encontraram diversas 
malas. O condutor do veículo 
disse que as bagagens eram 
das três pessoas que tinham 
viajado para Foz do Iguaçu/PR.

Os quatro suspeitos foram 
levados para a Central de 
Flagrantes. Forma apreen-
didos quatro aparelhos de 
som, nove fones de ouvido, 
33 caixas de linha de lã, 18 
garrafas de espumante, nove 
equipamentos de pesca, 13 
conversores de canais, três 
vidros de azeite, três CPU, 31 
celulares de marcas diversas, 
dois relógios de pulso e dez 
acessórios de cabelo.

Após os depoimentos o 
delegado de plantão decidiu 
liberar os suspeitos. Eles serão 
investigados pelo 2º Distrito 
Policial, que recebeu um bo-
letim de ocorrência registrado 
como descaminho. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Homem morre atropelado por moto
Um homem de 49 anos 

morreu na noite deste do-
mingo (29) após se envolver 
em um acidente de trânsito 
enquanto atravessava a rua no 
bairro Santa Ana por volta das 
19h50. O jovem de 23 anos 
que conduzia a moto envolvida 
no acidente foi hospitalizado.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
no local os policiais foram 
informados de que o rapaz 
estava conduzindo a moto 
quando ao passar por uma 
rotatória se deparou com a ví-
tima atravessando a rua e não 
conseguiu desviar causando o 
atropelamento.

O condutor da moto teve 

apenas lesões leves enquanto 
a vítima ficou inconsciente 
com o impacto. Populares que 
estavam no local acionaram o 
SAMU que constatou a morte 
do homem às 20h35, ainda 
no local.

O rapaz foi levado para o 
UPA Norte onde permaneceu 
sob cuidados médicos.

Em conversa com popu-

lares os policiais ainda foram 
informados de que a vítima 
possuía problemas psicológicos 
e era alcoólatra.

O caso foi registrado como 
homicídio culposo na direção 
de veículo automotor, que mais 
tarde foi encaminhado para o 3º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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DESCAMINHO

PM apreende mercadorias do 
Paraguai durante abordagem 

RIO PRETO

Jovem sem CNH provoca danos em casa em 
condomínio de luxo com carro desgovernado

A Polícia Militar de Rio Preto 
foi acionada pela proprietária de 
46 anos de uma residência no 
Damha I na tarde deste domin-
go (29) após um casal de ado-
lescente sem CNH que estava 
conduzindo um carro modelo 
Volvo colidir com o imóvel às 
23h do sábado (28).

Segundo a vítima, a mãe do 
jovem de 17 anos que estava no 
carro acionou o guincho para 
retirar o veículo, porém seu filho 
proibiu a retirada até que pres-
tadores de serviços qualificados 
comparecessem ao local.

Os policiais procuraram os 
pais dos adolescentes. Na 
Central de Flagrantes compa-
receram o garoto e sua mãe, 
que negou ter autorizado o filho 
pegar o veículo.

Já o adolescente confirmou 
que pegou o carro escondido de 

sua mãe para ir com a namora-
da de 16 anos ao aniversário de 
um amigo dentro do condomí-
nio. No retorno ela teria voltado 
dirigindo, quando ao passar 
numa curva perdeu o controle e 
colidiu com a residência.

Em seguida, com ajuda dos 
moradores eles conseguiram 
sair do carro e ficaram na casa 
do amigo aniversariante.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência 
a garota não compareceu ao 
plantão policial, pois estava 
realizando exames devido uma 
dor de cabeça.

Os policiais registraram o 
caso como permitir direção de 
veículo a pessoa não habili-
tada, mais tarde a ocorrência 
foi encaminhada ao 7º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Arquivo DHOJE

Arquivo DHOJE



A-5Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
31 de agosto de 2021COTIDIANO

Pela primeira vez desde 
que os dados de ocupação 
de leitos de UTI Covid co-
meçaram a ser divulgados 
pelo Seade, a região de São 
José do Rio Preto atingiu 
um índice inferior a 40% de 
ocupação. Nesta segunda-
-feira (30), a taxa chegou a 
39,9%.

Atualmente Rio Preto 
registra 320 pacientes inter-
nados com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 
com 166 na UTI e 154 na 
enfermaria, sendo 146 resi-
dentes de Rio Preto e 174 de 
outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirma-
dos com Covid-19 são 207 
internações, com 118 na UTI 
e 89 na enfermaria.

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
segunda-feira (30) mais 
102 casos de Covid-19 no 
município, sendo 53 diag-
nosticados por exame PCR, 
49 por TR antígeno e sete 
por TR sorológico. No total 
são 95.974 casos, com uma 
média móvel de 65 casos 
leves e três casos graves 

Taxa de ocupação de 
UTIs na região fica 

abaixo de 40% 
Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

1ª VEZ NA PANDEMIA

por dia.
Também foram registrados 

mais três óbitos, sendo um 
notificado no domingo (29), 
um nesta segunda-feira (30) 

e um que ocorreu no mês 
de julho. Desde o início da 
pandemia são 2.745 mortes, 
com uma taxa de letalida-
de de 2,8%. Considerando 

apenas os dados de 2021 
são 61.211 casos e 1.823 
óbitos.

O número de curados che-
gou a 90.670, o equivalente 
a 94,4% dos casos. A cidade 
soma 316.997 notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais e 284.752 testes 
realizados. O coeficiente de 
incidência é de 20.640 casos 
a cada 100 mil habitantes.
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Atualmente Rio Preto registra 320 pacientes 
internados com síndrome respiratória aguda 

grave (SRAG), com 166 na UTI e 154 na 
enfermaria

“
”

Endodontia

*O que é?
Para entender a especialidade, vamos pela etimologia da 

palavra. “Endo” significa “dentro ou interno”, “odóntos” quer 
dizer “dente”, e “ia” significa ação. Ou seja, a endodontia é uma 
especialidade destinada ao diagnóstico, tratamento e prevenção 
das doenças que atingem a parte interna do dente: a polpa, a 
raiz e os tecidos periapicais, que envolvem a raiz.

*Quem é o profissional especialista em Endodontia?
O dentista que se especializa nessa área é chamado de en-

dodontista. Além de adquirir conhecimento sobre a formação e o 
tratamento de cáries dentárias profundas, esse profissional atua 
na correção de trincas, fraturas e outros traumas que venham 
a comprometer a estrutura interior do dente.

De uma maneira geral, a intervenção do endodontista é 
necessária para prevenir a ocorrência de infecções graves e 
para evitar a necrose completa, levando a perda dentária. 
Nesse sentimento, é preciso identificar as situações nas quais 
o tratamento endodôntico é recomendado.

*Em quais casos o tratamento Endodôntico é indicado?
A endodontia é a especialidade da odontologia que faz diag-

nóstico, a terapêutica e a profilaxia das doenças que atingem 
a parte interna do dente (polpa), da raiz e dos tecidos em volta 
dele (tecido periapical). 

As causas mais comuns dos problemas que afetam a estru-
tura interna dos dentes são as cáries profundas ou as fraturas. 
Nesses casos, as bactérias encontram um caminho livre para 
contaminar a polpa e a raiz, causando uma infecção que, caso 
não seja tratada, pode piorar.

O tratamento endodôntico é indicado para pacientes nos 
quais a cárie chega até a polpa do dente, que acaba compro-
metendo a raiz. Sendo assim, a necessidade de tratar o canal 
deve ser avaliada nos seguintes casos:

*cáries profundas;
*dentes quebrados ou trincados;
*sensibilidade intensa, especialmente a alimentos frios e 

quentes;
*traumas com indicação de tratamento protético.

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

Conselho Afro elege 
membros da sociedade

A Secretaria dos Direitos 
e Políticas para Mulheres, 
Pessoa com Deficiência, Raça 
e Etnia realizou as eleições do 
Conselho Municipal Afro (CMA) 
de Rio Preto neste sábado 
(28), em formato on-line. A 
mesa diretora será eleita na 
próxima reunião do CMA, a úl-
tima deste mandato e primeira 
do novo, marcada para a se-
gunda quinzena de setembro.

Conforme as atribuições 
legais conferidas ao Conselho 
pelo Artigo 3° § 1º do decreto 
18.190/2018: “o mandato 
dos integrantes do CMA será 
de dois anos”. E preservando 
este período de biênio, o edital 
n° 5329 (publicado no dia 31 
de julho de 2021) trouxe a 
convocação para eleição dos 
representantes da sociedade 
civil.

Mais de 162 pessoas 
acompanharam a live trans-
mitida, além das 85 pessoas 
que acompanharam a trans-
missão via youtube. Tinham 
direito a voto maiores de 16 
anos e entre titulares e suplen-
tes havia dez vagas abertas à 
sociedade civil. Também ocor-
reu prestação de contas do 
biênio anterior, apresentação 
artística, tempo de fala para 
conhecimento dos candidatos 
concorrentes. Número de elei-

tores: 106 pessoas.
“Desde que assumi a ges-

tão desta Secretaria, um dos 
principais compromissos foi a 
estruturação do setor de Raça 
e Etnia, tendo em vista a im-
portância das ações de enfren-
tamento, combate ao racismo 
e a injúria racial. Designei o 
assessor Rodrigo Silva para a 
coordenação deste projeto e 
junto com o Conselho Afro es-
tamos avançando dia a dia sem 
medir esforços. Nesta última 
quinta-feira, assinamos o termo 
de colaboração com a OSC e no 
dia 1º de setembro já teremos 
uma psicóloga atendendo no 
departamento. Essa é apenas 
mais uma conquista histórica 
de muitas outras que virão”, 
afirmou a titular da pasta Maria 
Cristina Augusto.

Conferindo os 
resultados:
Setor Juventude - Ariane 

Antonio dos Santos
Setor Trabalhadores - 

Cláudia Regina dos Santos 
Prestes

Setor Mulheres - Maria 
Alice Alves Barreiro

Organização Geral do Mo-
vimento Negro - Lila Santiago

Setor Ensino e Pesquisa 
- Juliana Costa

Setor Personalidades - 
Monica Galindo, Beta Cunha, 
Altair Pereira e Robson Toledo

Da REDAÇÃO

COVID

Rio Preto começa vacinar hoje 
adolescentes de 16 anos

Rio Preto inicia nesta ter-
ça-feira (31) a vacinação 
contra a Covid-19 em adoles-
centes de 16 anos. O público 
de 17 anos já começou a ser 
imunizado nesta segunda e 
os adolescentes de 15 anos 
serão incluídos na quarta-feira 
(1) As vacinas serão aplicadas 
nos seguintes locais: Swift 
(das 8h às 16h); Shopping 
Cidade Norte (das 8h às 14h) 
e Unidades de Saúde (das 8h 
às 14h).

Para ser vacinado, o ado-
lescente deve apresentar 
documento com foto e CPF 
e comprovante de residência 
de Rio Preto em nome dos 
pais e/ou responsáveis. O 
público poderá se vacinar 
sem a presença de um adul-
to, no entanto, o responsável 
deverá assinar um termo de 
responsabilidade, que deve 

ser apresentado na sala de 
vacina. O termo está disponí-
vel para impressão no Portal 
da Prefeitura e também nas 
unidades de saúde (Termo de 
Assentimento Livre e Escla-
recido).

Para esta etapa, o municí-
pio recebeu 12.066 doses da 

mana passada um cadastro 
para adolescentes de 12 anos 
ou mais para disponibilizar aos 
adolescentes doses remanes-
centes provenientes da vaci-
nação de segunda dose. Para 
se cadastrar, o munícipe deve 
acessar o Portal da Prefeitura: 
https://www.riopreto.sp.gov.br/
vacinacovid/.

A vacinação de segunda 
dose continua sendo reali-
zada, com a segunda dose 
de Coronavac disponível nas 
unidades de saúde, das 8h às 
14h, Shopping Cidade Norte, 
das 8h às 14h e Swift, das 8h 
às 16h.

Já a AstraZeneca estará 
disponível nas unidades de 
saúde apenas nas unidades 
de saúde. A vacinação de 
segunda dose do imunizante 
continua antecipada para to-
dos que receberam a primeira 
dose em Rio Preto até o dia 
15 de junho.

Vinicius LIMA  

vacina Pfizer, exclusivamente 
para adolescentes de 15 a 17 
anos. Na etapa anterior, que 
incluiu adolescentes de 12 a 
17 anos com comorbidades, 
deficiência, gestantes e puér-
peras, 919 foram vacinados 
(até 26 de agosto).

A Prefeitura abriu na se-

Divulgação 

REDOME
Parceria incentiva novos cadastros 
de doadores de medula ósseaO Hemocentro e a Secreta-

ria Municipal de Saúde de Rio 
Preto realizaram uma campa-
nha conjunta para captar novos 
cadastrados para o Registro 
Nacional de Doadores de Me-
dula Óssea (Redome). A ação 
aconteceu nesta segunda-feira 
(30) e também será realizada 
na terça-feira (31) no Comple-
xo Swift, durante a vacinação 
contra a Covid-19.

“É uma parceria muito im-
portante, principalmente neste 
período de pandemia. Antes, 
percorríamos as faculdades 
e empresas com ações para 
cadastrar novos voluntários. 
Com a suspensão das aulas, 
perdemos este importante 
aliado. Com esta iniciativa 
conseguimos elevar o número 
de voluntários, pois na Swift 
estão vacinando uma parcela 
do nosso público alvo”, explicou 
a enfermeira Bárbara Cabrera, 
responsável pela captação do 
Hemocentro.

Colaboradores do Hemo-

centro abordarão as pessoas 
enquanto elas aguardam a vez 
de serem vacinadas. A ação 
segue todos os protocolos de 
higienização e distanciamento 
social. “O voluntário não precisa 
ir até o Hemocentro, a unidade 

veio até ele, isso possibilita que 
as pessoas façam seu cadastro 
no local da vacinação”, afirmou 
Bárbara.

O processo é bastante sim-
ples, o voluntário preencherá 
um cadastro com seus dados 

pessoais e depois é coletada 
uma amostra de sangue para 
realização dos testes genéticos.

A chance de encontrar do-
ador compatível é pequena, 
aproximadamente um em cada 
cem mil, por isso a importân-
cia de aumentar o número de 
voluntários cadastrados. Em 
2020, o Hemocentro de Rio 
Preto registrou 3.358 novos 
cadastros, já neste ano, no 
mesmo período, foram 1.333 
novos cadastros.

Para se tornar um doador 
de medula óssea é necessá-
rio: ter entre 18 e 35 anos de 
idade; Não ter doença infeccio-
sa transmissível pelo sangue 
(como infecção pelo HIV ou he-
patite) e não apresentar história 
de doença neoplásica (câncer), 
hematológica ou autoimune 
(como lúpus eritematoso sistê-
mico e artrite reumatoide).

Vinicius LIMA  

Divulgação 
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Roberto
 Toledo

O TEMPO COLOCA CADA REI NO SEU TRONO E CADA PALHAÇO NO 
SEU CIRCO. Sorria, beba muita água e seja feliz!OS IRMÃOS GÊMEOS, o 

requisitado arquiteto Fabiano 
Hayasaki e Luciano, foram 
os aniversariantes de ontem, 
recebendo muitos cumpri-
mentos da galera de amigos.

MULHERES. Nesta quarta-
-feira, dia 1º de setembro, na 
Sociedade dos Engenheiros, 
presidido por Cesar Vessani, 
será realizado o encontro 
com “Mulheres Empondera-
das”, que deveria ter aconte-
cido em Março.

EMPONDERADAS. O 2º 
Fórum Mulheres Tecnológi-
cas Empreendedoras será 
às 19h, nos dias 1 e 2 de 
setembro, com realização 
Sociedade dos Engenhei-
ros, CREA-SP e Mútua -SP. 
As convidadas são, Claudia 
Cristina Paschoaletti, Mirian 
Delbem Bellon, Policiana 
Risso, Adriana Neves, Cida 
Caran, Mariana Mayara de 
Souza Costa e Maria Edith 
dos Santos. 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.

 O MÉDICO DR. Geovanne 
Furtado Souza participou de 
mais um curso de Laparos-
copía & Robótica do IRCAD 
– América Latina (Unidade 
Barretos), com outros reno-
mados médicos convidados, 
no fi nal de semana.

ZÉ NETO, cantor sertanejo 
rio-pretense, levou sua espo-
sa Nathália Toscano, mais os 
fi lhotes, para temporada de 
férias e relax total curtindo 
sol e as ondas do mar em 
Cancún. México.

QUER SE CUIDAR sem 
sair de casa? LUZK – leva 
o salão de beleza até você.   
Tenha acesso a serviços de 
manicure, depilação, cabe-
leireiro, esteticista... Baixe o 
App LUZK e agenda o dia, 
hora e local que deseja ser 
atendido.

Detalhes
não tão pequenos...

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Xô Agosto! Até que enfim o fim do mês. Bem Vindo SETEM-

BRO e chegue com ares de primavera. Parece que estamos 
voltando ao normal e já podemos começar a pensar que o novo 
normal vai nos presentear com um bom final de ano (faltam ape-
nas 122 dias para um novo tempo). Presidente competente. 
Jesus Martim conseguiu o que queria para reabrir com grife o 
Restaurante do Automóvel Clube. A parceria com DON LEON 
deu certo e a reforma do Panorâmico já começou. Liberdade de 
escolha.  No futuro o trabalho será em qualquer lugar, mas não 
em lugar qualquer. Quarto minguante. Se de fato, o Promotor 
Dr. Sergio Clementino partir pra cima para tentar desvendar a 
tal “rachadinha”, em pauta de discussão na Câmara Municipal, 
tendo como “Estrelas Cadentes” a maioria de seus vereado-
res, a vaca vai para o brejo. O Ministério Público não tem nada 
a ver com os Ministérios da Fé, afinal os pecadores que não 
cumprem o 7º Mandamento não basta o arrependimento e 
nem podem pedir perdão para absolvição do pecado. É dou-
trina comum da Teologia que, no caso de roubo, não basta o 
arrependimento. É preciso devolver o que foi usurpado, pois, do 
contrário, não há perdão. Que fique bem claro: policial militar 
não pode participar de atos políticos mesmo que aparecerem a 
protestos à paisana e desarmado. A afirmação é do Ministério 
Público que qualifica o ato como ilegal. Posso perguntar? 
Quando voltarmos de fato ao novo  normal, as diretorias dos 
clubes e gerentes dos cinemas, vão permitir aceso de seus 
frequentadores sem comprovar que estão em dia com suas 
vacinações? Desculpe a intromissão! Anote aí. A noite, PIX, 
cartão de débito e TED terão limite de R$ 1 mil e nada mais. 
Bola em jogo. O time de futebol do América, presidido por Luiz 
Donizete Prieto, o Italiano, está no fundo do poço e sem ganhar 
nenhuma partida até agora pode morrer afogado e secar o poço 
da confiança. O clima por lá é dos “diabos”. Só faltava essa. 
Mesmo pagando os seus impostos em dia, agora para o seu 
carro ficar na rua, principalmente no entorno do Hospital de 
Base, os “flanelinhas” estão cobrando pedágio e a polícia não 
está dando conta. Se é uma cobrança ilegal é preciso consultar 
o Código Penal. Ponto e basta!

...Trio Campeão 2021
O s  j o v e n s  p e c u a r i s t a s 
competidores rio-pretenses 
Bruno Valêncio, Alisson Azevedo 
e Fabrício Istuque, foram “Trio 
Campeão 2021, na prova 
“Team Penning – Categoria 
Profissional”, faturando o 1º 
lugar, e mais premiação de 
R$ 30 mil, no último sábado, 
no Recinto da Festa do Peão 
de Boiadeiro de Barretos. Que 
legal!

henriforne@gmail.com

SPOTlight

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)

Edição especial...
Vários rio-pretenses, entre eles, 
Carina Ayres, Giovanni Tápparo 
e Júlia Figueiredo Tápparo, Rose 
Valêncio, Carla Valêncio, Marco 
Julião, Rafa Siriani Valêncio, 
participaram da edição especial 
virtual com rodeios e shows, 
ao vivo pelo YouTube, no último 
final de semana, no Recinto 
da Festa do Peão de Boiadeiro 
de Barretos com showzaço de 
Wesley Safadão e convidados: 
Simone & Simaria, Matheus 
& Kauan, César Menotti & 
Fabiano, tudo ao vivo, na noite 
de sábado passado, dia 28, 
além das provas Três Tambores, 
Team Penning, Etapa Nacional 
da PBR Professional Bull Riders 
e Rodeio no YouTube.

C/ Luizinho BUENO 

Os noivos, Thales Rodrigues e Bianca Zara, em café 
chique na Redentora, comemorando o casamento dos 

pombinhos, que aconteceu na semana passada 

 Dr. Nadim Cury, médico humanista que se dedica a 
saúde como um todo, aniversaria amanhã, mas começa 
a receber felicitações a partir de hoje, principalmente, 

no palco de suas atividades: na Santa Casa como 
provedor e médico e no Clube Monte Líbano como 

seu presidente. Como dirigente, Nadim, mostra suas 
habilidade no cuidado com pacientes e, quando está no 
hospital, sua competência como administrador, quando 

usa parte do seu tempo no clube modelo pelo que 
oferece aos seus associados. Parabéns NADIM, que na 
foto aparece ao lado da esposa Celia e da fi lha Natalia.

Paulo Porto, o seu locutor esportivo, 
bom de bola quando está no ar na 

Rádio Interativa, completou mais um 
ano de vida, isto é, fez mais um gol de 
letra e correu para os abraços. O Paulo 
tem muito talento porque narrar jogos 

do América e do Rio Preto deve ser uma 
tarefa muito árdua. 

Raul Miorin Borges 
comemorou seus 4 

aninhos, ao lado dos 
pais, André Pina Borges e 
Cristiane Vanessa Miorin 

Borges a irmã Luisa e 
amiguinhos. Foto Jorge 

Maluf
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RUBRO EM CRISE

Na lanterna após três derrotas 
seguidas, América troca técnicoCom uma sequência 

de três derrotas na 
Segunda Divisão 
do Campeonato 

Paulista (Bezinha) e na lanter-
na do grupo 1, a diretoria do 
América decidiu mudar o co-
mando da equipe. Com isso, 
o técnico Jorge Saran deixou 
de treinar a equipe nesta 
segunda-feira (30). Essa é a 
segunda mudança de treina-
dor no ano. O técnico Edson 
Pio chegou a assumir o time, 
mas foi demitido ainda na 
pré-temporada.

O clube espera confirmar 
um novo nome ainda nesta 
terça-feira (31) para assumir 
o cargo de treinador. Para 
o lugar de Saran, o gerente 
de futebol Antônio Lucas vai 
comandar a equipe interi-
namente nesta quarta-feira 
(1) contra o Taquaritinga em 
casa. Antônio foi o técnico do 
América em 2020, quando a 
equipe ficou em terceiro lugar 
no grupo 1 e caiu na primeira 
fase. Na ocasião foram 10 
jogos, com três vitórias, um 
empate e quatro derrotas.

“Conversamos e achamos 
melhor eu ficar no banco para 
este jogo por já ter trabalhado 
com muitos desses atletas 
no ano passado. Esperamos 
fazer os três pontos em casa 
para tirar o América dessa 
situação o mais rápido pos-
sível”, afirmou Antônio.

Embora não comande mais 
o profissional, a diretoria do 
América ainda tem planos 
para Jorge Saran. A ideia é 
que ele assuma a preparação 
do time que vai disputar a 
Copa São Paulo de Futebol 
Júnior em janeiro. O assunto 
será discutido nesta terça-fei-
ra (31) entre o treinador e os 
dirigentes.

“Recebi a notícia que ia 
ter a troca, é uma coisa nor-

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

mal no futebol, não veio os 
resultados. O investimento 
do Marcelo (Boldrin) é muito 
alto e está fazendo um bom 
trabalho na parte de estru-
tura do América, em todas 
as categorias. Ele começou 
o trabalho há pouco tempo, 
então até encaixar demora”, 
comentou Saran.

O presidente do Améri-
ca, Luíz Donizette Prietto, o 
Italiano, confirmou também 

nesta segunda-feira (30) que 
quatro jogadores não fazem 
mais parte do elenco e foram 
dispensados. São eles: o 
goleiro João Pedro; os late-
rais Bruno Maceió e Meyson 
Amaral e o atacante Juninho. 
“Infelizmente esses jogado-
res não estavam rendendo o 
esperado. Vamos em busca 
de novos reforços para repor 
essas saídas”, comentou o 
presidente.

Vinicius LIMA

Jorge Saran (direita) 
não comanda mais o 
América

PARALIMPÍADAS

Clube convoca 
associados para eleição

O América Futebol Clube, 
através do presidente Luiz 
Donizette Prieto, o Italiano, 
publicou um edital nesta ter-
ça-feira (31) convocando todos 
os associados e aptos a vota-
rem e serem votados para a 
realização de uma Assembleia 
Geral Extraordinária no dia 13 
de setembro, às 18h30, na 
sede do clube no Teixeirão.

A convocação destas elei-

ções trata-se de uma deter-
minação da 6ª Vara Cível de 
Rio Preto sobre o período 
2017/2020. Na decisão, o re-
lator Erickson Gavazza Marques 
argumentou que as eleições 
anteriores não atenderam fiel-
mente os termos.

Somente poderão concorrer 
as chapas “Sempre América” 
e “Novo América”, conforme a 
decisão da Justiça. O sistema 
de votação será através de 
células.

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

Considerado o maior 
judoca paralímpico da 
história, o rio-preten-

se Antônio Tenório, 50 anos, 
perdeu a disputa do bronze 
e deixou as Paralimpíadas 
de Tóquio sem medalha pela 
primeira vez em 25 anos. Cam-
peão quatro vezes seguidas 
nos jogos de Atlanta (1996), 
Sydnei (2000), Atenas (2004) 
e Pequim (2008), Tenório tinha 
conquistado também o bronze 
em Londres (2012) e a prata 
no Rio de Janeiro (2016).

Na edição deste ano, dis-
putando a categoria até 100 
kg, Tenorio começou a cam-
panha com vitória nas quartas 
de final contra Ion Basoc da 
Moldávia. Na sequência, ele 

foi superado pelo americano 
Ben Goodrich depois de três 
minutos de luta. Na disputa 
pelo bronze, o brasileiro foi 

prata, um bronze e agora o 
quinto lugar no Japão. E isso 
depois de ter contraído o coro-
navírus, com 85% do pulmão 
comprometido”, afirmou Te-
nório em entrevista ao SporTV. 
Em março deste ano ele foi 
diagnosticado com Covid-19 
em Rio Preto.

Aos 13 anos, Tenório brin-
cava com amigos quando seu 
olho esquerdo foi atingido por 
uma semente de mamona, o 
que causou um descolamento 
de retina e o deixou cego deste 
olho. Seis anos mais tarde, 
uma infecção no olho direito o 
deixou totalmente sem visão. 
O rio-pretense já praticava 
judô desde os 8 anos de idade 
e se adaptou para participar 
de competições nas Paralim-
píadas.

Vinicius LIMA  

superado por Sharif Khaliov do 
Uzbequistão no golden score.

“A minha história ninguém 
apaga, são cinco ouros, uma 

Judoca rio-pretense 
Antônio Tenório

Vinícius perde oportunidade 
de ouro por um centésimo

Em uma corrida de recu-
peração, o velocista Vinícius 
Rodrigues conquistou na ma-
nhã desta segunda-feira (30) 
a medalha de prata na corrida 
dos 100 metros T63 (ampu-
tados de membros inferiores), 
com o tempo de 12s05. Por 
apenas um centésimo de 
diferença o brasileiro não con-
quistou o ouro, que ficou com 
Anton Prokhorov, do Comitê 
Paralímpico Russo (CPR), com 
a marca de 12s04. O terceiro 
lugar ficou com o alemão Leon 
Schafer (12s55).

Se a largada de Vinícius 
Rodrigues tivesse sido um 
pouco melhor, ele certamente 
teria conseguido tirar a dife-
rença de um centésimo que o 
separou da medalha de ouro. 
Mas o brasileiro conseguiu se 
recuperar ainda nos primeiros 
metros, arrancando de um 
quarto lugar para o segundo, 

em final eletrizante.
Recordista mundial dos 

100m da classe T63, com 
o tempo de 11s95, Vinícius 
Rodrigues era considerado 
favorito para a prova, uma vez 
que lidera o ranking da catego-
ria. Em 2019, ele foi bronze no 
Mundial de Dubai.

Natural de Maringá (PR), 
Vinícius Rodrigues teve uma 
perna amputada em decorrên-
cia de um acidente de moto 
que teve aos 19 anos. A moti-
vação pelo atletismo veio após 
a visita que recebeu, quando 
ainda internado, da velocista 
Terezinha Guilhermina, também 
é medalhista paralímpica.

Agência BRASIL

Elizabeth também  
vence a prova

O Brasil conquistou o se-
gundo ouro no lançamento de 
disco na manhã desta segun-
da-feira (30), na Paralimpíada 
de Tóquio (Japão). Desta 
vez o feito foi de Elizabeth 
Gomes, na disputa feminina 
da classe F52 (cadeirante). A 
atleta paulista ainda quebrou 
duas vezes o próprio recorde 
mundial na modalidade.

No penúltimo lançamento 
conseguiu 17,33 metros, o 
primeiro recorde, o que já lhe 
garantiu o degrau mais alto 
do pódio, antes mesmo do 
fim da prova. No último lan-
çamento, bateu novo recorde, 
de 17,62m. Na madrugada de 
hoje, Claudiney Batista dos 
Santos também faturou ouro, 
com a marca de 45m59 na 
disputa masculina da classe 
F56 (cadeirante), com a mar-
ca de 45m59.

O lançamento de Elizabeth 
Gomes superou em mais de 
2 metros o da ucraniana Iana 

Lebiedieva, medalha de prata, 
com marca de 15m48. O bron-
ze ficou com outra ucraniana, 
Zoia Ovsii, que lançou o disco 
a 14m37.

Em 1993, quando foi diag-
nosticada com esclerose múl-
tipla, Elizabeth era jogadora 
de vôlei. O início no esporte 
paralímpico foi no basquete 
em cadeiras de rodas, em 
Santos (SP), sua cidade natal. 
Durante os treinos descobriu o 
atletismo. Em 2019, a atleta 
conquistou ouro tanto no Mun-
dial Dubai, quanto nos Jogos 
Parapan-Americanos de Lima 
(Peru).

Agência BRASIL

Rio-pretense é bicampeão 
em lançamento de disco

Com um lançamento de 
45m59, o paratleta 
rio-pretense Claudiney 

Batista do Santos conquistou 
neste domingo (29) a medalha 
de ouro no lançamento de disco 
classe F56 (cadeirantes) nos 
Jogos Paralímpico de Tóquio. É 
o segundo outro de Claudiney, 
que também foi campeão nos 
Jogos do Rio de Janeiro em 
2016.  Além das conquistas, 
Claudiney conta também com 
uma medalha de prata nas 
Paralímpiadas de Londres em 
2012.

“Estava muito bem prepara-
do e deu certo, sou bicampeão 
paralímpico. Estou muito feliz. 
Todo o trabalho desses 5 anos 
foi coroado. É algo ímpar!”, 
comentou o paratleta em en-
trevista a um canal esportivo ao 
final da prova.

Durante a prova, Claudiney 
teve os quatro melhores lan-
çamentos em seis tentativas. 
Com a marca de 45m59, ele 
bateu novamente o recorde 
paralímpico, além de deter o 

recorde mundial da modalidade 
com 46m68. O pódio do lan-
çamento de disco teve ainda o 
indiano Yogesh Kathuniya, que 
fez um lançamento de 44m38, 
medalha de pata, e o cubano 
Leonardo Aldana, que levou o 
bronze com um lançamento de 
43m36.

A classe F56 abrange atletas 
com sequelas de poliomielite, 
lesão medular e amputação. O 

Parapan-Americano de 2011, 
em Guadalajara (México), foi 
ouro no arremesso de disco e 
no lançamento de dardo e prata 
no arremesso de peso.

Repercussão - Persona-
lidades e entidades de Rio Preto 
parabenizaram a conquista de 
Claudiney. O Clube Amigos dos 
Deficientes (CAD) e a a AACD 
(Associação de Assistência à 
Criança Deficiente) postaram em 
suas páginas oficiais uma foto 
e uma mensagem. “Parabéns 
Claudiney Batista, tu nos enche 
de orgulho. Sempre represen-
tando dignamente nosso país, 
nossa cidade e nosso clube”, diz 
a postagem do CAD.

“Os cumprimentos especiais 
do povo de São José do Rio Preto 
ao atleta Claudiney Batista dos 
Santos que conquistou a medalha 
de ouro no lançamento de disco 
nas Paralimpíadas de Tóquio”, 
disse o prefeito Edinho Araújo.

“Claudiney faz história, é bi-
campeão! É gratificante celebrar 
com você esta vitória”, disse o 
secretário de esportes, Fábio 
Marcondes.

Vinicius LIMA  

paratleta representante de Rio 
Preto precisou amputar a perna 
esquerda em 2005, depois de 
sofrer um acidente de moto.

Na carreira, Claudiney pos-
sui outras conquistas, como a 
medalha de ouro no Mundial 
de Dubai em 2019. Nos Jo-
gos Parapan-Americanos Lima 
2019 (Peru), ele foi ouro no 
lançamento de disco e prata 
no lançamento de peso. Já no 

Judoca rio-pretense Antônio Tenório fica 
sem medalha pela 1ª vez em 25 anos



B-2 Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
31 de agosto de 2021 ENTRETENIMENTO

Resumos de Império do dia 30 de agosto 
ao dia 04 de setembro – Globo – 21h

Resumo de segunda-feira, 30 de agosto
Maria Marta faz um acordo com Cora para descobrir o escon-

derijo de José Alfredo. Xana aconselha Vicente a escolher entre 
Cristina e Maria Clara. Enrico vê Maurílio e Danielle juntos no hotel. 
Bruna sai do hotel sem que sua mãe a veja. Xana ouve Naná falando 
com Antônio. Danielle descobre que a filha sumiu e se desespera. 
Bruna fala para José Pedro que sua mãe está com Maurílio. Maria 
Marta manda Josué dar um recado para José Alfredo. Silviano 
avisa a Danielle que Bruna está na mansão. José Alfredo explica 
seu novo plano para Josué e manda que ele o execute o quanto 
antes. Orville fica encantado com o quadro que Salvador pinta de 
Helena. Maria Marta questiona Danielle sobre seu envolvimento 
com Maurílio. José Alfredo manda Cristina permitir que seu falso 
corpo seja exumado.

Resumo de terça-feira, 31 de agosto
José Alfredo explica por que Cristina deve concordar com a 

exumação. Danielle afirma a Maria Marta que não tem um caso 
com Maurílio. Xana sugere que Naná traga Luciano para a festa 
que fará em sua casa. Magnólia finge ser Beatriz para convidar 
celebridades para sua festa. Danielle afirma a Maurílio que pode 
controlar José Pedro. Salvador sai com Helena, e Orville pede 
para Jonas armar um leilão com seus quadros. Com a ajuda de 
Cristina, José Alfredo conhece seus netos. Josué prepara o novo 
plano do Comendador. Naná descobre que Luciano será adotado. 
Helena desconfia de Orville. Maurílio informa a Maria Marta que 
se mudará para a mansão.

Resumo de quarta-feira, 1º de setembro
Maria Clara confidencia a Vicente que acredita que seu pai 

esteja vivo. Cora decide investigar o bar de Manoel. Naná se des-
pede de Luciano e observa o menino seguir com os pais adotivos. 
Maurílio recebe um telefonema misterioso. Salvador conta para 
Vicente que fez um quadro de Helena. Téo reclama das excentrici-
dades de Magnólia e Severo. Xana desmaia ao saber que Luciano 
foi adotado. Carmem reclama por Jonas ter contratado Érika para 
divulgar o leilão de Salvador. Téo exige que Maurílio obrigue Maria 
Marta a lhe dar uma entrevista. José Pedro rouba o diamante rosa 
de João Lucas. Maria Marta vai ao cemitério. Naná tenta consolar 
Xana. Maria Ísis ouve Felipe falando com Enrico sobre a sabotagem 
feita no restaurante de Vicente. Maria Marta confirma que José 
Alfredo está enterrado.

Resumo de quinta-feira, 02 de setembro
José Alfredo pede para Maria Ísis não contar a Vicente o que 

descobriu. Manoel arma um plano para enganar Cora. Maria Marta 
entrega os fios de cabelo que pegou no cemitério para Merival. 
José Pedro comenta com Amanda sobre a chantagem de Danielle. 
Téo promete vingança contra Enrico. Cora segue Manoel e fica 
furiosa ao descobrir que foi enganada. Xana lamenta por ter per-
dido Luciano. Carmem e Orville escondem de Helena as obras de 
Salvador. Maria Marta avisa que Amanda pode desenhar a nova 
coleção para a joalheria Império. Orientada por José Alfredo, Maria 
Ísis conta para Cláudio sobre a conversa entre Felipe e Enrico. 
Cláudio cria uma armadilha para Felipe. Chega o resultado do 
exame de DNA do corpo de José Alfredo. Maurílio toma posse do 
quarto do Comendador.

Resumo de sexta-feira, 03 de setembro
Maria Clara, José Pedro e João Lucas hostilizam Maurílio. 

Maria Marta confirma a morte de José Alfredo. Cláudio e Beatriz 
ridicularizam o convite para a festa de aniversário de Magnólia 
e Severo. Enrico garante a Felipe que acabará com a reputação 
de Vicente. Manoel leva Cora para ver o depósito de bebida de 
seu bar. Jurema sonha novamente com Jairo. Leonardo convida 
Amanda para representar Maria Marta na escola de samba. Maria 
Marta conta para Cora o resultado da exumação. Orville fala mal 
de Helena para Salvador. José Pedro manipula Cora e encontra o 
diamante rosa de Cristina. Luciano foge da casa dos pais adotivos 
e vai atrás de Xana. Arnoldão aconselha Xana a devolver Luciano. 
Cristina percebe que o esconderijo de sua pedra foi alterado e 
pergunta a Cora por seu diamante.

Resumo de sábado, 04 de setembro
Cora convence Cristina de que Sirlene roubou seu diamante. 

Maurílio ordena Maria Marta a dar uma entrevista para Téo. José 
Pedro conversa com um contrabandista. Felipe acredita no suposto 
interesse de Cláudio por ele. Cristina convence Xana a devolver 
Luciano, e Juliane liga para os pais adotivos do menino. Cora 
contrata Jurema para trabalhar em sua casa. Cláudio afirma a 
Beatriz que conseguirá as provas contra Enrico. Cristina conta que 
foi roubada, e João Lucas descobre que seu diamante também 
desapareceu. Josué conta para José Alfredo que seus filhos foram 
roubados e ele desconfia de José Pedro. Xana afirma que lutará 
para adotar Luciano. Xênia e Pietro se preparam para estragar a 
festa de Juliane na quadra da escola de samba. Maurílio denuncia 
José Pedro à polícia.

Resumos de Chiquititas dia 30 e 31 de 
agosto – SBT – 20h50

Resumo de segunda-feira, 30 de agosto
As meninas deixam Pata e Duda a sós. Os dois discutem e Pata 

diz que segundo Marian ele ficava de papo com Janu enquanto 
namoravam. Duda sai irritado do orfanato e é abordado por uma 
caça talentos. A mulher diz que se ele tiver interesse deve conversar 
com os pais para poder ir até a agência. Bia conversa com Geraldo 
na praia. O homem diz que ela ainda reencontrará o seu pai e que 
não pode perder a esperança.

Resumo de terça-feira, 31 de agosto
Na TV é anunciado que as buscas pelo jatinho foram encerra-

das, pois o avião deve ter caído no mar. Todos ficam arrasados. 
Joana tem delírios no hospital e falece. Gabriela vai até o orfanato 
e pede para conversar a sós com Maria. “A sua mamãe foi morar 
no céu”, explica Gabi. Maria chora e é consolada por Gabriela. 
Gabriela leva Maria para a mansão dos Almeida Campos.

Resumos de Coração Indomável dia 30 e 
31 de agosto – SBT – 18h

Resumo de segunda-feira, 30 de agosto
Otávio faz um pouso de emergência. Miguel pensa que Otávio se 

matou. Em uma ilha deserta, Otávio caminha em busca de ajuda, 
tropeça, cai e machuca gravemente a perna. Doris diz a Mariana 
que elas devem fazer algo para encontrar Otávio.

Resumo de terça-feira, 31 de agosto
Eduardo se oferece para ajudar na expedição de busca a Otávio. 

Doris diz a Mariana que se Otávio aparecer vivo, irá se casar com 
ele. Karim diz a Eduardo que dúvida que possa encontrar Otávio 
com vida.

CULTURA

Exposição traz culturas 
tradicionais brasileiras 

para o Sesi de Rio Preto 

O Sesi São José do 
Rio Preto está re-
cebendo desde o 
dia 27 de agosto 

a exposição Criar, Fazer, Viver, 
que traz para o Espaço Galeria 
53 obras de arte indígena, 
peças da cultura caipira e 
cabocla, e de tradições de 
matrizes africanas. O público 
pode conferir a mostra até dia 
16 de outubro.

A entrada é gratuita, mas 
é necessário realizar agen-
damento prévio de visitas 
pelo sistema Meu Sesi (www.
sesisp.org.br/eventos).

“Criar, Fazer, Viver” é uma 
oportunidade de ampliar o 
acesso do público a` cultura 
popular e ao repertório visual 
tradicional de regiões distintas 
do país. Os bens culturais ex-
postos - em tela, papel, barro 
ou madeira - documentam 
poéticas das mais variadas, 
confirmando a diversidade 
de referências e a potência 
instintiva do povo brasileiro”, 
ressalta a curadora da expo-
sição Vera Cardim.

As criações selecionadas 
fazem parte do acervo do Mu-
seu das Culturas Brasileiras, 
pertencente ao Departamento 
de Museus da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura da Cidade 
de São Paulo, instituição 
referência em pesquisa e di-
fusão do patrimônio cultural, 
material e imaterial, do povo 
brasileiro.

Destaque para o módulo 
que apresenta objetos do 

universo dos povos indígenas 
do norte do Pará e do Amapá 
Wajãpi, Tiriyó, Aparaí, Waya-
ma, Palikur e Galibi Marworno, 
em especial três bonecas 
Karajá da região do Araguaia, 
no estado do Mato Grosso, 
coletadas na década de 1960 
pelo pesquisador e escritor 
José Mauro de Vasconcelos.

Outro destaque são as 
obras de nomes reconhecidos 
no mercado das artes, como 
os pernambucanos Mestre 
Galdino e Mestre Vitalino, 
nomes fundamentais para a 
história da arte popular brasi-
leira, e o mineiro José Valen-
tim Rosa, com seus trabalhos 
em madeira, além de Maria 
Lira e Ulisses, com suas peças 
de cerâmica.

Estão expostas também 
duas obras de Zé do Chalé, 
descendente do povo indígena 
Xocó, em Sergipe, as incon-
fundíveis máscaras de Ciça, 
e as cerâmicas da Mestra 
Irinéia, reconhecida em 2005 
como patrimônio vivo no esta-
do de Alagoas e de Juazeiro do 
Norte, no Ceará.

Dois artistas paulistas tam-
bém marcam presença na 
mostra: de Assis, Ranchinho, 
com suas pinturas, e de Arara-
quara, esculturas de madeira 
de Mestre Dito. “Este último, 
pouco conhecido e não cita-
do no mundo do mercado de 
arte, foi incluído na exposição 
como uma ilustração dos limi-
tes entre o reconhecimento 
público e a quase marginaliza-
ção em que o artista popular 
muitas vezes se encontra”, 
comenta a curadora.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Sesi faz parceria com empresa para ginástica laboral

O Sesi São José do Rio 
Preto firmou uma parceria 
com a Metaltec, empresa 
com mais de 30 anos de 
história que atua na produ-
ção de chapas perfuradas e 
expandidas e produtos para 
o mercado de utilidades 
domésticas, para dois pro-
gramas focados na saúde e 
qualidade de vida: o Ginás-
tica na Empresa e o serviço 
de Telemedicina e Telemoni-
toramento.

As sessões de ginástica 

laboral serão realizadas para 
os colaboradores todas as 
terças e quintas, antes de 
iniciaram a jornada de traba-
lho. A atividade na empresa 
começou no dia 24 de agosto. 
O serviço de Telemedicina e 
Telemonitoramento será utili-
zado para consultas médicas 
através de um link disponibi-
lizando exclusivamente para 
cada colaborador. Eles pode-
rão se consultar sem limite de 
utilização.

Ao todo, 47 colaboradores 
da Metaltec serão beneficia-
dos com os serviços do Sesi. 

Conheça todos os nossos 
produtos e ações para o bem-
-estar da sua empresa: www.
sesisp.org.br/para-industria. 
Para mais informações, entre 
em contato pelo telefone (17) 
3221-8600 ou por e-mail: 
diego.soares@sesisp.org.br.

SOBRE - Pensando na 
realidade atual, o SESI-SP se 
reinventa novamente e ofere-
ce o serviço de Telemedicina e 
Telemonitoramento para aten-
dimento a colaboradores das 
empresas diagnosticados com 
COVID-19 ou Doenças Crô-

nicas. Os acolhimentos são 
personalizados e conduzidos 
por profissionais altamente 
capacitados, registrados e 
habilitados a emitir atestados 
e prescrições eletrônicas.

O SESI-SP pode auxiliar os 
seus funcionários, por meio de 
uma plataforma simples e in-
tuitiva, totalmente a distância, 
acessando pelo smartphone, 
notebook, tablet ou computa-
dor, e respeitando às normas 
de armazenamento e segu-
rança de informação previstas 
pela Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais – LGPD.

Da REPORTAGEM

SETEMBRO

Confira a programação online do Sesc 24 de maio

A programação das 
atividades que irão 
movimentar as redes 

do Sesc 24 de Maio no mês 
de setembro conta com bate-
-papos ao vivo sobre escrita 
na arte e oficinas para todos 
os gostos, além de uma Web 
Série com Zé Renato.

O evento conta com o 
projeto Música no ar com 
Fernando Barros, que procura 
apresentar de forma literária 
histórias da agitada noite pau-
listana e de seus artistas entre 
os finais da década de 1950 
e 1960. Na programação, A 
Escrita em arte (re)criando 
circuitos editoriais, com Leno-
ra de Barros e Regina Melim. 
É um diálogo em que elas 
abordam como os circuitos 
editoriais ligados ao livro se 
expandem no campo da arte 
e assim experimentam novos 
suportes para a escrita.

Aos Mestres, com Carinho 
é uma websérie do evento, 
com o objetivo de estabelecer 
uma conversa direta do músi-
co Zé Renato com o público 
sobre as homenagens que ele 
desenvolveu ao longo dos úl-
timos anos em sua carreira. A 
websérie é dividida em quatro 

episódios de aproximadamente 
30 minutos cada. Sendo eles: 
“Arranha-céu”, “Natural do 
Rio de Janeiro”, “Filosofia” e 
“O Amor é um Segredo - Zé 
Renato e Paulinho da Viola”.

Sobre Literatura, a progra-
mação apresenta A Escrita em 
arte (re)criando circuitos edi-
toriais - com Lenora de Barros 
e Regina Melim. Performance 
com a poeta Tatiana Nasci-
mento. Regras e instruções 
como método livre de escrita 
- com Daniela Avelar e Zéfere. 
Performance com o poeta Ri-
cardo Aleixo. Escrita em ação: 
corpo, voz e acontecimento 
- com Raquel Stolf e Rafael 
RG. Performance com a poeta 
Erica Zingano. E Outras noções 
de “escrever” no espaço das 
artes - com Fabio Morais e 
Marilá Dardot. Performance de 
Edith Derdyk. 

Há também cursos de ofi-
cinas totalmente gratuito que 
para participar é preciso se 
inscrever pelo site https://ins-
cricoes.sescsp.org.br/. Confira 
a programação a baixo:

SERVIÇO
Música no ar: um passeio 

pelo Centro na década de 
1960

Datas: de 18/08 a 06/10, 

quartas a partir das 15h
Local: Medium e Instagram 

do Sesc 24 de Maio
Classificação: Livre
Gratuito

SERVIÇO
Aos Mestres, com Carinho
Datas: de 07/09 a 28/09, 

terças às 20h
Local: YouTube do Sesc 24 

de Maio
Classificação: a partir de 

16 anos
Gratuito

SERVIÇO
A Escrita em arte (re)crian-

do circuitos editoriais
Datas: 16/09, quinta às 

19h00
Local: YouTube e Facebook 

do Sesc 24 de Maio
Classificação: a partir de 

16 anos
Gratuito

SERVIÇO
Regras e instruções como 

método livre de escrita
Datas: 17/09, sexta às 19h
Local: YouTube e Facebook 

do Sesc 24 de Maio
Classificação: a partir de 

16 anos
Gratuito

SERVIÇO
Escrita em ação: corpo, voz 

e acontecimento
Datas: 23/09, quinta às 

19h
Local: YouTube e Facebook 

do Sesc 24 de Maio
Classificação: a partir de 

16 anos
Gratuito

SERVIÇO
Outras noções de “escre-

ver” no espaço das artes
Datas: 24/09, sexta às 19h
Local: YouTube e Facebook 

do Sesc 24 de Maio
Classificação: a partir de 

16 anos
Gratuito

SERVIÇO
Pais sem Chapéu de Dany 

Laferrière (Haiti, 1996)
Data: 29/09, quarta às 19h
Local: Encontro via plata-

forma Zoom e com inscrições 
disponíveis a partir do dia 
21/09 às 14h através do portal 
https://inscricoes.sescsp.org.br

Classificação: a partir de 
14 anos

Gratuito

Confira a programação 
completa no portal: www.dho-
jeinterior.com.br 

Da REPORTAGEM
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Editais de
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Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

B-3Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
31 de agosto de 2021

32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
31 DE AGOSTO DE 2021 –TERÇA-FEIRA – 15:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 
PROJETOS DE LEI 
 
01 – 245/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial ao Orçamento Fiscal do 
Município, no valor de R$1.250.000,00, conforme convênios celebrados com o 
Estado para aquisição de Caminhões Pipa destinados à Combate e prevenção à 
incêndio e Caminhões para coleta seletiva.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – 241/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, de imóvel 
público municipal, em favor da FRATERNA – ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 
DO ESPÍRITO PELA LIBERDADE, IGUALDADE E FRATERNIDADE. 
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
03 – 244/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e de Crédito Adicional 
Suplementar ao Orçamento Fiscal do Município, no valor de R$212.500,00. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
04 – 74/21-  VER. JEAN CHARLES O.D. SERBETO – 2ª DISC./VOT  
Declara de utilidade pública o Hospital Estadual João Paulo II. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES)  
 
05 – 72/21-  VER. JEAN CHARLES O.D. SERBETO – 1ª DISC./VOT (COM 
EMENDA) 
Declara de utilidade pública a Casa do Cireneu Irmã Tereza na Providência de Deus.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
  
06 – 75/21-  VER. JEAN CHARLES O.D. SERBETO – 1ª DISC./VOT 
Declara de utilidade pública o Restaurante Popular Bom Prato na Providência de 
Deus.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 

07 – 243/21 – VERª. CLÁUDIA DE GIULI – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade das clínicas veterinárias, Pet Shops e 
estabelecimentos assemelhados, a comunicar o agente competente os casos em que 
forem constatados indícios de maus-tratos contra animal. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
08 – 15/21 – VERª CLÁUDIA DE GIULI – 2ª DISC./VOT 
Modifica o art. 1 da Resolução n° 1.193, de 07 de junho de 2017, que dispõe sobre a 
instituição do título de Empresa Amiga dos Animais no Município de São José do 
Rio Preto.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
IV – VOTAÇÃO SECRETA 

                                                                                                      Ver. PEDRO 
ROBERTO GOMES 

 Presidente da Câmara - 
27/8/2021 

 
 
 

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 
Prezados Senhores Associados:
 
O Presidente da ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA E ADMI-
NISTRADORA ESTÂNCIA SÃO MANOEL nos termos do dis-
posto na lei nº 4591/64, convoca Vª. Sª, para ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, à se realizar no dia 03 DE OUTUBRO 
2021 (Domingo) às 8:30 horas em primeira chamada e as 
9:00 horas em segunda chamada com qualquer número de 
presença, na sede 2 dessa Associação, nesta cidade de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, para deliberarem 
exclusivamente sobre a seguinte ordem do dia:

1º Aprovação Comercio-Fabricação Tijolos concreto 
chac:280
2º Reajuste da agua;
3°-Assuntos Diversos.

- Assembleia será realizada na sede 2 – Rua das Margaridas 
nº 168 com toda regras conforme o Decreto 64.959 de 04 de 
maio de 2020, com distanciamento de 1,5 mts, uso obrigató-
rio de máscaras de proteção facial, uso de álcool gel 70%, a 
reunião será breve e objetiva.
- Caso Vª Vª, esteja com sintomas de gripe e febre NÃO 
compareça no local .
- Traga caneta de casa para assinar lista de presença .

Os proprietários que se encontrarem em débito com taxas de 
manutenção ou multas que lhes tenham sido aplicadas, po-
derão tomar parte na assembleia, contudo, não terão direitos 
a voto.

São José do Rio Preto, 25 de agosto de 2021
ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA E ADMINISTRADORA 
ESTÂNCIA SÃO MANOEL
(Estância São Manoel)

SINDICATO DO COMERCIO VAREJOSTA DE SÃO 
JOSE DO RIO PRETO, INSCRITO NO CNPJ SOB O Nº 
60.005.881/0001-65, LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO 
DE CAMPOS, 2976 – SALA 502 – CENTRO – SÃO JOSE 
DO RIO PRETO - SP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. SINDICATO DO COMÉRCIO 
VAREJISTA DE SJRPRETO convoca seus associados quites 
e em condições de voto, para Assembleia Geral Extraordiná-
ria a ser realizada dia dia 03/09/2021 na Rua Bernardino de 
Campos, 2976 – Sala B, Centro,  nesta cidade, em confor-
midade com o Estatuto Social,  às 15hs em 1ª. Convocação 
com presença de 2/3 dos sócios ou 16hs com qualquer 
número de presentes, para deliberar sobre: Venda do imóvel 
da sede social da entidade,  situado na Avenida Joaquim de 
Souza Barbeiro, 241, Chácara Municipal, nesta cidade de 
São Jose do Rio preto, SP, matriculado sob o nº 99.595 no 
2º Ofi cial de Registro de Imóveis, com área de 2.490,00 m2 
e com 1.085,68 m2 de área construída, não averbada na 
matricula mencionada e  inscrito no Cadastro Municipal sob 
o nº 0102698003. 31 de agosto de 2021, RICARDO ELADIO 
DI LORENZO ARROYO, Presidente,

 
           AVISO DE LICITAÇÃO CARTA-CONVITE Nº 14/2021
Processo SPDOC nº 3629079/2019
Processo original nº266/17ICEM
Convite nº 014/2021.
O Centro de Detenção Provisória “Marcos Amilton Raysaro” 
de Icém, através da Comissão Permanente de Licitações, 
torna público para conhecimento dos interessados que fará 
realizar licitação na modalidade Carta-Convite, que será regi-
da pela Lei nº. 8.666/93 e suas alterações, com as seguintes 
características: 
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA REFORMA 
DO PISO DOS BANHEIROS DAS CELAS DO CENTRO DE 
DETENÇÃO PROVISÓRIA “MARCOS AMILTON RAYSARO" 
DE ICÉM

 Sessão Pública: às 09h00min 
 Horário e Local: dia 09/09/2021 na sede do Centro de 
Detenção Provisória “Marcos Amilton Raysaro” de Icém, à 
Rodovia BR 153, Km 13, s/n – Zona Rural – CEP. 15460-000 
– Icém/SP.
Cópias do edital poderão ser obtidas através do e-mail 
adm@cdpicem.sap.sp.gov.br ou ainda, na sede desta Unida-
de Prisional,
Telefone (17) 3282-8402 – ramal 202

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 006/2021 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO 
– CINDESP, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ 
sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 
15.015-300, São José do Rio Preto - SP, neste ato representado 
pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei 
Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA o objeto do Pregão 
Eletrônico nº 006/2021 de acordo com a seguinte indicação: 
Lote n° 1 em favor da empresa LT GLOBAL COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
pelo valor global R$ 874.000,00 (oitocentos e setenta e quatro 
mil reais), Lote n° 2 em favor da empresa ASTRAL CIENTIFICA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA pelo valor 
global R$ 30.741.354,00 (trinta milhões setecentos e quarenta 
e um mil trezentos e cinquenta e quatro reais) e Lote n° 3 em 
favor da empresa ASTRAL CIENTIFICA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA pelo valor global R$ 
18.656.746,00 (dezoito milhões seiscentos e cinquenta e seis 
mil setecentos e quarenta e seis reais), tudo em conformidade 
com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo 
pregoeiro e Equipe de Apoio (Portaria nº 002/2021, 003/2021 e 
004/2021) em 01/03/2021 e Parecer Jurídico com data de 
19/07/2021, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 006/2021, do tipo menor 

 

preço global, cujo objeto é aquisições de móveis permanentes 
em geral, visando atender a demanda dos municípios 
consorciados ao CINDESP. 

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou 
emissão de instrumento competente. Publique-se. Registre-se. 
Cumpra-se. 

 São José do Rio Preto - SP, 27 de Agosto de 2021.  

 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

Presidente CINDESP 

 

preço global, cujo objeto é aquisições de móveis permanentes 
em geral, visando atender a demanda dos municípios 
consorciados ao CINDESP. 

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou 
emissão de instrumento competente. Publique-se. Registre-se. 
Cumpra-se. 

 São José do Rio Preto - SP, 27 de Agosto de 2021.  

 

 

JOSÉ ADALTO BORINI 

Presidente CINDESP 

Rua Nove de Julho, 1987 –  Ed. Centro Comercial de Mirassol – 7º andar – Centro -  CEP. 15130-000 
 Telefax: (17) 3242-1065 3242-3346 e-mail: simm@simm.org.br
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 
 
 
O Sindicato da Indústria do Mobiliário de Mirassol – SP, entidade 
sindical de primeiro grau, com sede em Mirassol-SP, por seu 
Presidente, abaixo assinado, vem pelo presente edital CONVOCAR 
todas as empresas associadas da categoria do mobiliário, instaladas 
em sua base territorial, constante dos municípios de Bady Bassit, 
Bálsamo, Catanduva, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Jaci, Mirassol, 
Mirassolândia, Neves Paulista, Nova Granada, Olímpia, Potirendaba, 
São José do Rio Preto e Uchoa, para realização da ASSEMBLEIA 
GERAL, no dia 09 de Setembro de 2021, às 16h00, em sua sede 
social, sito na Rua Nove de Julho, 1987, 7º andar, centro, em 
Mirassol-SP, para cumprimento ao que dispõe o artigo 524 “e” da CLT 
e de mais legislações atinentes à matéria, discutir, votar e aprovar a 
seguinte ORDEM DO DIA: 
1)- Deliberação sobre ajustes da tabela da Contribuição Assistencial 
Patronal, constante na CCT. 
2)- Outros assuntos de interesse da classe. 
Em não havendo quorum, em primeira convocação conforme 
constante dos Estatutos Sociais será em segunda convocação 
realizada a Assembleia Geral, uma hora após o horário designado. 
 
Mirassol, 31 de Agosto de 2021. 
 
 
 
Maic Roger Gonçalves Caneira 
Presidente do S.I.M.M. 
 

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, associação inscrita no CNPF/MF sob nº 59.987.651/0001-
60, com sede na Av. Engenheiro Antonio Tavares Pereira Lima, 900, Jardim Primavera,
em São José do Rio Preto-SP, neste ato através do seu presidente em exercício, Luiz
Donizette Prieto, em cumprimento ao determinado na r. sentença proferida nos autos do
processo nº 1058803-84.2017.8.26.0576 e Cumprimento de Sentença nº 0022665-
33.2020.8.26.0576, em trâmite perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível desta comarca,
e, em conformidade com os artigos 26 e 28, do Estatuto Social, CONVOCA todos os
associados aptos a votarem e serem votados para se reunirem em ASSEMBLÉIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021, ÀS
18:30 HORAS, na sede social do Clube, localizada na Av. Engenheiro Antonio Tavares
Pereira Lima, 900, Jardim Primavera, em São José do Rio Preto-SP, a fim de deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

ELEIÇÃO GERAL TRIENAL DOS MEMBROS ELETIVOS E SUPLEMENTOS DO CON-
SELHO DELIBERATIVO DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, PARA O PERÍODO 2017/
2020, em cumprimento ao determinado na r. sentença prolatada pelo Juízo de Direi-
to da 6ª Vara Cível desta comarca, nos autos do processo nº 1058803-
84.2017.8.26.0576 e cumprimento de sentença nº 0022665-33.2020.8.26.0576.

Nos termos do artigo 27 do Estatuto Social, a Assembleia Geral Extraordinária instalar-se-á:
a) As 18:30 horas, em primeira convocação, com a presença de no mínimo 1/2 (metade)
dos associados com direito a voto;
b) As 19:30 horas, em segunda convocação, sendo válidas as deliberações ali tomadas
pela maioria dos associados com direito a voto presentes.
CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS:
1) Atendendo o comando da r. sentença proferida nos autos do processo nº 1058803-
84.2017.8.26.0576 e cumprimento de sentença nº 0022665-33.2020.8.26.0576, em trâ-
mite perante o Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da comarca local, somente as chapas
“Sempre América” e “Novo América” poderão concorrer, nos critérios estabelecidos na r.
sentença, devendo obedecer rigorosamente as demais normas do Estatuto Social do
América, em estrita observância da r. sentença judicial.
2) O sistema de votação será através de cédulas, com identificação das chapas concor-
rentes, as quais serão entregues aos associados eleitores, após a comprovação da con-
dição de voto e assinatura da lista de presença;
O presente Edital será afixado na sede do América Futebol Clube e publicado em jornal
local, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social.
São José do Rio Preto-SP, 30 de agosto de 2021.

LUIZ DONIZETTE PRIETO
PRESIDENTE DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA 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:

PABLO HENRIQUE VIEIRA e LUCIANA FREITAS DA SIL-
VA. Ele, de nacionalidade brasileira, servente, solteiro, nas-
cido em PITANGUEIRAS, SP, no dia 07 de maio de 1992, 
fi lho de CLAUDINEI VIEIRA e de LÉIA DE FÁTIMA COTRIM 
VIEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nas-
cida em Castanhal, PA, no dia 22 de fevereiro de 1992, fi lha 
de  e de MARIA LUCI FREITAS DA SILVA. 

ANDERSON FERREIRA DE ANDRADE e MARLETE APA-
RECIDA DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, pintor, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de 



B-4 Jornal
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31 de agosto de 2021

janeiro de 1986, fi lho de ROBERTO FERREIRA DE ANDRA-
DE e de ROSICLER COSTA DE ANDRADE. Ela, de naciona-
lidade brasileira, doméstica, solteira, nascida em Paranaíba, 
MS, no dia 27 de setembro de 1978, fi lha de OSVALDO 
GONÇALVES DA SILVA e de RUFINA EVANGELISTA DA 
SILVA. 

DANIEL PINHEIRO e IZABEL CRISTINA FERRAZ VIANA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, serralheiro, viúvo, nascido 
em Solonópole, CE, no dia 31 de maio de 1972, fi lho de 
FRANCISCO ALDERI PINHEIRO e de MARIA ANTONIETA 
PINHEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, di-
vorciada, nascida em Andradas, MG, no dia 17 de março de 
1984, fi lha de VALDEMAR VIANA e de ONCÉLIA FERRAZ 
VIANA. 

JOEL GONÇALVES BATISTA e ÉRICA DA SILVA MEN-
DES. Ele, de nacionalidade brasileira, vigilante, divorciado, 
nascido em Votuporanga, SP, no dia 23 de dezembro de 
1975, fi lho de NALDENOR GONÇALVES BATISTA e de 
JOVELINA PEREIRA NEVES BATISTA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, serviços gerais, solteira, nascida em Fernan-
dópolis, SP, no dia 17 de julho de 1978, fi lha de OSVALDO 
MENDES e de APARECIDA MARIA DA SILVA MENDES. 

RAFAEL NUSDEO MEDEIROS DE REZENDE e CAMILA 
CRISTINA DO NASCIMENTO ALVES. Ele, de nacionalidade 
brasileira, policial militar, solteiro, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 08 de agosto de 1989, fi lho de ALVARO RUBENS 
MEDEIROS DE REZENDE e de MARIA DO CARMO NUS-
DEO REZENDE. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente 
de negociação, solteira, nascida em Ribeirão Preto, SP, no 
dia 23 de janeiro de 1997, fi lha de LINDOMAR FELICIANO 
ALVES e de WANDERLÉIA CRISTINA DO NASCIMENTO. 

BRUNO HENRIQUE DIAS DA SILVA e ISABELA GOIANO 
PEREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de ju-
nho de 1995, fi lho de EDISON LUIS DA SILVA e de SANDRA 
MOREIRA DIAS. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de 
abril de 1998, fi lha de PAULO CESAR MARQUES PEREIRA 
e de LUCILENE SILVA GOIANO PEREIRA. 

HENRIQUE TAPARO CAETANO DE MELLO e PRISCILA 
APARECIDA CAMPOS. Ele, de nacionalidade brasileira, 
médico veterinário, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 22 de maio de 1990, fi lho de PEDRO CAE-
TANO DE MELLO FILHO e de LEONICE TAPARO CAETA-
NO DE MELLO. Ela, de nacionalidade brasileira, analista de 
recebimento fi scal, solteira, nascida em Mirassol, SP, no dia 
27 de janeiro de 1983, fi lha de ADILSON DE CAMPOS e de 
SILMARA APARECIDA GONÇALVES CAMPOS. 

SILVIO LUÍS ORTOLAN e NILCÉIA DE FATIMA SAPATA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, solteiro, nas-
cido em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de dezembro 
de 1965, fi lho de JOSÉ ORTOLAN e de MARIA APARECIDA 
GONÇALVES ORTOLAN. Ela, de nacionalidade brasileira, 
diarista, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 30 de 
dezembro de 1972, fi lha de  e de MARIA DE FÁTIMA SAPA-
TA. 

IVAN DANIEL BELTRAN RICO e KARINE DE ANGELO SI-
QUEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, soltei-
ro, nascido em Santo André, SP, no dia 27 de junho de 1986, 
fi lho de IVALDO GONÇALVES RICO e de IVONE BELTRAN 
RICO. Ela, de nacionalidade brasileira, fi sioterapeuta, sol-
teira, nascida em São Paulo, SP, no dia 15 de dezembro de 
1995, fi lha de ANTONIO CARLOS SIQUEIRA e de MARISA 
DE ANGELO SIQUEIRA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 30 de agosto de 2021.
David Yamaji Valença, 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. MAICON ALEXANDRE DA SILVEIRA PEREIRA e 
BRENDA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, sendo ELE 
fi lho de ABIMAEL DE MOURA PEREIRA e de ELAINE CE-
LESTINO DA SILVEIRA e ELA fi lha de VALCINEY FERREI-
RA DE PAULA e de JAQUELINE BORGES DE SOUZA;

2. IGOR SILVA LEITE e LARISSA FERNANDA DA 
SILVA SOUZA, sendo ELE fi lho de MAURÍCIO GERALDO 
LEITE e de NILCEIA DIAS DA SILVA e ELA fi lha de EDSON 
LUIS DE SOUZA e de JOSIANE MOURA DA SILVA SOUZA;

3. GUILHERME COELHO RANULFI e LAIS MENE-
GHINI NOGUEIRA, sendo ELE fi lho de LUIZ ANTONIO 
RANULFI e de MARIA JOSÉ COELHO RANULFI e ELA fi lha 
de LUIZ CARLOS NOGUEIRA e de NELI ANTONIA MENE-
GHINI NOGUEIRA;

4. THAUAN DAVID DOS SANTOS ANTUNES e LARA 
GARDETTI SANTOS, sendo ELE fi lho de JOSÉ ROBERTO 
MESSIAS ANTUNES e de VANESSA KARINA DOS SAN-
TOS ANTUNES e ELA fi lha de MAXIMILIANO DOS SAN-
TOS e de ALESSANDRA CRISTINA GARDETTI SANTOS;

5. MAYCON FERREIRA DAS NEVES e STÉPHANIE 
PATRÍCIA DA SILVA ALVINO, sendo ELE fi lho de MOISES 
FERREIRA DAS NEVES e de HELENA APARECIDA TO-
FANELLI DAS NEVES e ELA fi lha de NELSON DA SILVA 
ALVINO e de LEOPOLDINA MARIA DA SILVA ALVINO;

6. HIGOR ROBERTO BORGES e BARBARA CRIS-
TINA PRONI, sendo ELE fi lho de NEWTON ROBERTO 
BORGES e de BRANDINA ALVES BORGES e ELA fi lha de 
FLAVIO ROGERIO PRONI e de ELIETE CRISTINA HENRI-
QUE PRONI;

7. PAULO DAMASCENO RODRIGUES e GISLAINE 
APARECIDA MARIANO, sendo ELE fi lho de DIONISIO 
DAMASCENO RODRIGUES e de MARIA FRANCISCA DOS 

SANTOS RODRIGUES e ELA fi lha de DJANIRA MARIANO;

8. MARCUS VINÍCIUS APOSTOLO e ANA CLÁUDIA 
WICHER RAYMUNDO, sendo ELE fi lho de MARCOS AU-
GUSTO APOSTOLO e de MARLENE APARECIDA DA SILVA 
APOSTOLO e ELA fi lha de CLÁUDIO RAYMUNDO e de ANA 
MARIA WICHER RAYMUNDO;

9. JOÃO PEDRO RODRIGUES SANTANA MOREIRA 
e JOSELAINE STHEFANY PITELLI MARTIM, sendo ELE 
fi lho de VLADIMIR MOREIRA e de NORMA RODRIGUES 
SANTANA e ELA fi lha de JOSÉ LUIS MARTIM e de ELAINE 
PERPETUA PITELLI MARTIM;

10. CLAITON NOGUEIRA DE FREITAS e MARIA 
SANDRA PAIVA DO NASCIMENTO, sendo ELE fi lho de 
ELMÍDIO NOGUEIRA DE SOUZA e de GEVALDA MARIA 
FREITAS DE SOUZA e ELA fi lha de FRANCISCO FELIX 
DO NASCIMENTO e de IZIDRA RODRIGUES DE PAIVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 28/08/2021.

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. ANTONIO VÍTOR CARVALHO COSTA e SARA 
MATOS DOS REIS, sendo ELE fi lho de ANTONIO DE OLI-
VEIRA COSTA e de VALDIRENE SOARES DE CARVALHO 
e ELA fi lha de ITO DOS REIS JÚNIOR e de IARA CRISTINA 
MATOS DOS REIS;

2. GILSON HENRIQUE DA SILVA e ANGELICA EDU-
ARDA JOANELLI, sendo ELE fi lho de ANTONIO DA SILVA e 
de SUELI APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA e ELA fi lha 
de CLOVIS EDUARDO JOANELLI e de SOLANGE REGINA 
DE FREITAS JOANELLI; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
30/08/2021.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

JÚLIO CÉSAR DOURADO FAGUNDES e SILVANA DAS GRAÇAS DA SILVA. Ele, brasileiro, 
natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos seis (06) de agosto de um mil novecentos e 
setenta e nove (1979), com quarenta  e dois (42) anos de idade, ajudante geral, solteiro, filho de VALDIR 
FAGUNDES e de dona HILDA FERREIRA DOURADO FAGUNDES. Ela, brasileira, natural de Curitiba, Estado 
do Paraná, nascida aos  trinta (30) de novembro de um mil novecentos e sessenta e oito (1968), com cinquenta  e 
dois (52) anos de idade, diarista, solteira, filha de SILVESTRE DA SILVA e de dona JULIA FRANCO DO 
AMARAL SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, trinta (30) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

SERGIO LUIS QUINALHA e ERIKA MARIA DE MAURO MARTINS. Ele, brasileiro, natural de 
São Paulo, Estado de São Paulo, nascido aos cinco (05) de novembro de um mil novecentos e sessenta e dois 
(1962), com cinquenta  e oito (58) anos de idade, empresário, divorciado, filho de MIGUEL QUINALHA e de 
dona YVONE BORDUCHI QUINALHA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  quatro (04) de novembro de um mil novecentos e sessenta e nove (1969), com cinquenta  e um (51) 
anos de idade, psicóloga, divorciada, filha de LUIZ CARLOS MARTINS e de dona ELIZABETH DE MAURO 
MARTINS.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e oito (28) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

JOSÉ MOREIRA DO PRADO e GABRIELA RAMOS RIBEIRO. Ele, brasileiro, natural de Mirassol, 
Estado de São Paulo, nascido aos vinte e sete (27) de novembro de um mil novecentos e oitenta e quatro (1984), 
com trinta  e seis (36) anos de idade, técnico em avaliação de carros, solteiro, filho de JOSÉ MOREIRA DO 
PRADO NETO e de dona MARIA CRISTINA BILACHI MOREIRA DO PRADO. Ela, brasileira, natural de 
Catanduva, Estado de São Paulo, nascida aos  doze (12) de agosto de um mil novecentos e noventa e um (1991), 
com trinta (30) anos de idade, jornalista, solteira, filha de RUBENS LOPES RIBEIRO e de dona VALERIA 
BENEDITA RAMOS RIBEIRO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e sete (27) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

CICERO RODRIGUES DOS SANTOS e MARILENA DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, natural de 
Valentim Gentil, Estado de São Paulo, nascido aos nove (09) de maio de um mil novecentos e cinquenta e quatro 
(1954), com sessenta  e sete (67) anos de idade, aposentado, solteiro, filho de CELSO RODRIGUES DOS 
SANTOS e de dona ENEDINA RODRIGUES DOS SANTOS. Ela, brasileira, natural de Fernandópolis, Estado de 
São Paulo, nascida aos  vinte e um (21) de setembro de um mil novecentos e sessenta e três (1963), com cinquenta  
e sete (57) anos de idade, do lar, solteira, filha de ALÍCIO OLIVEIRA e de dona QUIOMAR DOS SANTOS DE 
OLIVEIRA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, vinte e oito (28) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
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Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

DIEGO APARECIDO DA SILVA e SOLANGE LOURENÇO. Ele, brasileiro, natural de Avaré, 
Estado de São Paulo, nascido aos dezenove (19) de outubro de um mil novecentos e oitenta e cinco (1985), com 
trinta  e cinco (35) anos de idade, servidor público, solteiro, filho de ARLINDO JOSE DA SILVA e de dona 
NEIVA APARECIDA MOREIRA DA SILVA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, nascida aos  quatro (04) de agosto de um mil novecentos e noventa e um (1991), com trinta (30) anos de 
idade, assistente contábil, solteira, filha de CARLOS ALBERTO LOURENÇO e de dona LUCÉLIA VALIM 
ARZOTO.

Casamento religioso com efeito civil.
Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 

termos da lei e para fins de direito
São José do Rio Preto - SP, vinte e seis (26) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial


