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Carol Santiago
garante o ouro
na prova dos
100 metros livre
da natação

América
recebe o líder
Taquaritinga hoje
no Teixeirão e
precisa vencer
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Sesi de Rio
Preto traz novas modalidades na Academia para
quem busca
algo diferente
na hora de
se exercitar.
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Armas apreendidas em fazenda pela Polícia Ambiental

Prefeito de Mirassol e comandantes discutem novas áreas

GCM prende
Ambiental
Mirassol discute
Mulher perde
traficante
apreende armas novas áreas para R$ 9 mil em golpe
hospedado em
e ave silvestre instalar batalhões
do WhatsApp
hotel que agia no após denúncia em
da PM e dos
clonado achando
centro da cidade fazenda da região
Bombeiros
que era a filha
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Seguro-desemprego
tem 1,7 mil pedidos
no mês de julho
em Rio Preto
Rio Preto registrou leve
aumento nos pedidos de seguro-desemprego no mês de
julho. Foram 1.766 pedidos
no período, sendo 1.332 pela
internet, contra 1.608 requerimentos em junho. No Estado
de São Paulo foram registrados
135.739 pedidos de seguro-desemprego.
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COVID

Rio Preto
divulgou ontem boletim
diário da
doença sem
mortes, isso
não acontecia desde 26
de fevereiro; Mirassol
também não
contabilizou
nenhum caso
positivo no
balanço.
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Equilíbrio de caixa
de empresas de
ônibus custa
R$ 7 milhões
ao município
O secretário de Trânsito,
Amaury Hernandes, disse que
a dívida passiva em relação a
2020 foi de R$7 milhões e já
foi paga para às empresas Itamarati e Circular Santa Luzia. “O
reequilíbrio econômico do ano
passado já foi pago. Em relação
a 2021 ainda não foi pago, porém, está sendo contabilizado
mês a mês”, afirmou durante
audiência na Câmara. Pág.A3

Avança projeto
que obriga
Pet shop avisar
maus-tratos
O Projeto de Lei (PL), de
autoria da vereadora Cláudia
de Giulli, que obriga as clínicas veterinárias, pet shops e
estabelecimentos semelhantes a comunicarem ao agente
competente os casos em que
forem constatados indícios de
maus-tratos a animais foi aprovado em primeira discussão na
sessão de ontem.
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São José do Rio Preto, quarta-feira
1° de setembro de 2021

ARTIGO

Cédula de crédito bancário
inova e promove fomento e
socialização do serviço
Algumas coisas são universalmente aceitas como valores
desejáveis em qualquer relação
negocial na sociedade contemporânea - entre elas, a praticidade, economia e segurança. Se
você tivesse que escolher entre
a contratação de um produto
financeiro, um empréstimo, por
exemplo, indo à sua agência
bancária munido de uma tonelada de documentos ou a partir
do conforto de seu lar, por meio
da simples escolha de algumas
opções no seu dispositivo eletrônico preferido, qual você escolheria? Atrevo-me a perguntar
ainda qual seria a sua escolha se tivesse que decidir entre dois
produtos financeiros semelhantes, mas com o primeiro com
uma taxa de juros 50% inferior à taxa do segundo.
Todos nós escolheríamos o produto mais barato e mais
acessível na contratação, afinal, numa sociedade em que nos
é requerido atender todos os dias a tantas e cada vez mais
complexas demandas, o que desejamos em nossas relações
comerciais é praticidade, economia e segurança.
É por isso que, nos últimos anos, as instituições financeiras e o poder público têm buscado desenvolver soluções
financeiras e jurídicas que permitam a utilização dos recursos
tecnológicos para facilitar a contratação de crédito dentro de
um ambiente digital, ao mesmo tempo seguro e acessível,
tanto para o consumidor quanto para a entidade fornecedora
do crédito.
Entre essas inovações estão as Cédulas de Crédito Bancário
Eletrônicas, contratos que fundamentam diversos produtos financeiros que não dependem mais da existência em meio físico
ou da assinatura tradicional para terem validade jurídica. Tais
produtos, que se tornam cada vez mais populares, ganharam
sua validade jurídica a partir da evolução do entendimento jurisprudencial sobre o tema e do consequente avanço legislativo,
que proporcionou segurança jurídica às instituições financeiras
para trabalharem com o formato digital de contratos de crédito,
ganhando agilidade e eficiência, e diminuindo custos, o que
permite a disponibilização ao público de produtos mais acessíveis, do ponto de vista da contratação e do custo financeiro.
A segurança jurídica para o agente financeiro na emissão
de cédulas de crédito bancário em formato digital ocorreu de
forma gradual, desde a edição da MP 2.200-2/2001, que
regulamentou a validade da assinatura digital, até chegar à
Lei 13.986/2020, que alterou e acrescentou diversos artigos à Lei 10.931/2004, permitindo, de maneira expressa, a
escrituração eletrônica de diversos produtos financeiros, em
especial a Cédula de Crédito Bancário. Assim se acabou de
vez com qualquer dúvida quanto à executividade de tais títulos,
não somente aqueles que são assinados digitalmente, mas
até mesmo os que são contratados totalmente em formato
eletrônico.
Na esteira de tais avanços, o Banco Central emitiu a Circular
de Nº4.036, de 15 de julho de 2020, que, em seu art. 5º, no
parágrafo único, assevera o seguinte:
“Para fins da assinatura eletrônica da Cédula de Crédito
Bancário e da Cédula de Crédito Rural emitidas sob a forma
escritural, admite-se a utilização de certificação digital, assim
como de outros métodos seguros de identificação, como senha eletrônica, código de autenticação emitido por dispositivo
pessoal e intransferível e identificação biométrica, desde que
previamente aceitos por credor e devedor”.
Dessa forma, os benefícios de tal modalidade de produtos
financeiros se tornaram inegáveis: a) maior segurança da
assinatura eletrônica, se comparada à assinatura tradicional,
especialmente quando a assinatura eletrônica se dá por meio
de certificação digital devidamente credenciada; b) diminuição
de custos na contratação, com o aumento da eficiência dos
produtos e serviços disponibilizados aos clientes; e c) possibilidade de execução do débito pelo agente financeiro, em caso
de eventual inadimplência por parte do contratante.
Pode-se dizer que a recente evolução legislativa que concedeu definitiva força executiva, não somente aos contratos
bancários assinados digitalmente, mas também aos contratos
bancários totalmente formalizados em sistemas digitais, proporcionou às partes que compõem a relação negocial evidente
redução nos custos da transação, que resultará em benefício
para toda a sociedade, na medida em que os efeitos dessa
redução atingem os custos do negócio como um todo. Isso
facilita o fomento à concessão do crédito, que se torna mais
barato e acessível, tanto para quem o concede quanto para
quem o recebe.
E todo mundo sai ganhando: o banco, que agiliza e diminui
o custo do serviço, com maior segurança de que poderá receber, em caso de inadimplência; e o cliente, que tem acesso
ao crédito sem maiores burocracias, sem a necessidade de
comparecer à agência, e com a garantia de autenticidade do
documento por meio da certificação digital.
*Adriano Henrique Coelho é advogado-sócio e coordenador do Núcleo de recuperação de crédito do Machiavelli, Bonfá e Totino Advogados, especialista em Direito
Bancário.
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Procon fiscaliza combustíveis
em postos de Rio Preto e região

Divulgação

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O Procon, com apoio do
Batalhão de Ações Especiais
de Policia (9º BAEP), realiza
nesta terça-feira (31) e quarta-feira (1) uma operação
para combater à comercialização de combustível adulterado em postos de Rio Preto.
Os fiscais do Procon aplicarão testes preliminares
para aferição da conformidade dos produtos comercializados, álcool e gasolina,
de acordo com normas da
ANP (Agência Nacional do
Petróleo) e Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Em casos de testes positivos para adulteração, os
bicos e bombas são lacrados
e amostras são enviadas
para análise laboratorial.
Confirmada a adulteração,

os postos são multados, e
os proprietários podem responder a processos civis e
criminais.

A operação também verificará normas estabelecidas
pelo Código de Defesa do
Consumidor e pela ANP, como

informação adequada do
preço, validade de produtos,
publicidade indevida por uso
da marca, entre outras.

RIO PRETO

Julho tem 1,7 mil pedidos de seguro-desemprego
Vinicius LIMA

São José do Rio Preto registrou um leve aumento nos
pedidos de seguro-desemprego no mês de julho. Foram
1.766 pedidos no período,
sendo 1.332 pela internet,
contra 1.608 requerimentos
em junho, resultando em um
aumento de 9,8%.
Em comparação com o

mês de julho do ano passado,
o município teve uma diminuição nos pedidos, já que na
época foram 2.269 requerimentos. No total acumulado
2021, Rio Preto contabiliza
11.671 pedidos do benefício,
uma média de 1.667 por mês.
“É um resultado normal
comparado a outros anos.
Existe uma rotatividade muito grande em setores como

construção, comércio e serviços, então desligamentos
sempre vão ocorrer. O importante é que a cidade tem
registrado um número de
admissões maior do que de
demissões, o que significa
que empregos estão sendo
gerados”, afirmou o economista José Mauro da Silva.
No Estado de São Paulo
foram registrados 135.739

pedidos de seguro-desemprego em julho. Já em âmbito nacional foram 485.631
requerimentos registrados. A
maioria dos requerentes são
homens (63%) e estão na
faixa dos 30 aos 39 anos.
Todo o trabalhador com carteira assinada tem direito
a receber o benefício em
caso de dispensa sem justa
causa.

INCUBADORA

Edital do Partec encera prazo com 39
inscrições de empresas interessadas

Da REDAÇÃO

O Edital de Fluxo Contínuo, processo público para
a seleção de empresas que
serão incorporadas ao Parque
Tecnológico de Rio Preto, recebeu trinta e nove inscrições
no fim do prazo aberto em
agosto até a última segunda-feira (30).
As próximas etapas são a

análise dos planos de negócios e o perfil das empresas
pela comissão de avaliação
do Conselho Gestor do Parque
Tecnológico.
“Um número extremamente expressivo, que mostra a
força da cidade na área da
inovação e aponta para a
expansão do Parque Tecnológico, com dois processos de
seleção abertos no ano, mes-

mo com todas as dificuldades
impostas pela pandemia”,
disse o secretário de Planejamento Estratégico e presidente do Conselho Gestor do
Parque Tecnológico, Orlando
Bolçone.
No Edital aberto em janeiro, vinte e seis empresas
foram inscritas, dentre elas,
treze foram selecionadas e
estão em operação no Partec.

Divulgação

VERBA FEDERAL

Associação Renascer recebe mais de cem novos equipamentos
Divulgação

Da REDAÇÃO

Na última segunda-feira
(30), o prefeito Edinho Araújo
realizou a entrega de mais de
100 equipamentos novos à Associação Renascer, adquiridos
através de emenda parlamentar no valor de R$ 60 mil, por
meio do deputado federal Luiz
Carlos Motta.
“É com imensa alegria que
realizamos a entrega desses
equipamentos que tornarão os
ambientes ainda mais acolhedores e os serviços mais completos através dos instrumentos utilizados nas atividades”,
disse Edinho.
Atualmente, a Associação
atende 300 pessoas, entre
crianças, jovens e adultos com
deficiência intelectual e/ou física originada de lesão cerebral
ou não, síndrome de Down,
entre outros casos.
“Essa sensibilidade social

é muito importante para trazer
vida aos nossos dias através de
ações como essa, que visam
proporcionar melhor qualidade
nos serviços socioassistenciais”, comentou o presidente
da Renascer Aparecido Pacheco.
A secretária de Assistência

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
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Social Helena Marangoni, que
também participou da cerimônia, falou sobre o impacto
social da iniciativa na vida das
famílias.
“O público da Associação
Renascer exige um atendimento
de muita sensibilidade, cuidado
e amor, e também de muita de-

dicação metodológica por parte
de toda equipe. Os equipamentos vêm auxiliar o trabalho que
é desenvolvido há tantos anos e
com tanta excelência”, afirmou.
Além do prefeito Edinho,
também participaram da cerimônia o vice-prefeito Orlando
Bolçone; deputado federal Luiz
Carlos Motta; secretária Helena
Marangoni; secretária do Trabalho Marcia Caldas; e o presidente da Associação Renascer
Aparecido Ferreira Pacheco.

SERVIÇO - Foram
entregues: 1 evaporadora split
- 18.000 BTUs; 1 condensadora split - 18.000 BTUs; 1
micro-ondas; 1 cavaquinho; 1
liquidificador industrial; 1 cajon
acústico; 2 teclados musicais;
3 carros funcionais para limpeza; 5 armários de aço com 2
portas; 3 microfones com fio; 4
aparelhos de som; 84 cadeiras
sem braço – fixas.
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Projeto que obriga pet shop
avisar maus-tratos avança
Andressa ZAFALON

O Projeto de Lei (PL), de
autoria da vereadora Cláudia
de Giulli, que obriga as clínicas
veterinárias, pet shops e estabelecimentos semelhantes
a comunicarem ao agente
competente os casos em que
forem constatados indícios
de maus-tratos a animais foi
aprovado em primeira discussão na sessão desta terça-feira
(31). O PL volta à pauta para
ser votado no mérito e depois
segue para sanção ou veto do
Prefeito.
Também em primeira discussão foram aprovados os
PLs que declaram de utilidade
pública a Casa do Cirineu Irmã
Tereza na Providência de Deus
e o Restaurante Popular Bom
Prato na Providência de Deus
e, em segunda discussão, no
mesmo sentido, aprovado o
PL que declara de utilidade
pública o Hospital Estadual
João Paulo II. Todos de autoria
do vereador Jean Charles.
Do Executivo foi aprovada 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), pela legalidade.
Também do Executivo, foram
pedidos vistas de dois PLs,
sendo o primeiro referente à
abertura de crédito no valor
de R$1.250.000,00 para
aquisição de caminhões pipa e
caminhões para coleta seletiva. A vistas deste PL foi pedida
pelo vereador Odélio Chaves.
O segundo PL do Executivo,
que teve vistas aprovada, foi
para a abertura de crédito no
valor de R$212.500,00. A
vistas foi pedida pelo vereador
Francisco Júnior.
Por último, o Projeto de
Resolução (PR), de autoria
da vereadora Cláudia de Giulli
foi aprovado em segunda discussão, ou seja, no mérito, e
agora segue para sanção ou
veto do Prefeito. O PR institui
o título de “Empresa Amiga dos
Animais” para empresas privadas que realizam atividades de
defesa, proteção e bem-estar
animal, em Rio Preto, ou que
sejam de outras cidades, mas
façam as benfeitorias aqui no
município.
Divulgação

São José do Rio Preto, quarta-feira
1° de setembro de 2021
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Edinho descarta adotar
passaporte da vacinação

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

O Prefeito de Rio Preto,
Edinho Araújo, disse ao DHoje
que, ‘passaporte da vacinação’
não é prioridade no momento.
“Nossa prioridade, é ampliar o
esquema vacinal para chegar a
toda população. Só assim vamos conseguir vencer o vírus,
sempre com a colaboração
da população para cumprir
as medidas restritivas como
manter o distanciamento, usar
máscaras e álcool em gel”,
frisou o Prefeito.
O ‘passaporte da vacinação’ é uma medida que está
sendo adotada em algumas
cidades, como, por exemplo
São Paulo, Rio de Janeiro,
São José dos Campos, Rondonópolis, entre outras, onde o
Prefeito local tem prerrogativa
para editar o decreto exigindo
que o munícipe apresente a
carteirinha de vacinação completa para adentrar em eventos
e estabelecimentos. Vale ressaltar que Rio Preto, de acordo
com a última atualização, na
sexta-feira (27), tem 8.355
faltosos da segunda dose da
vacina contra Covid-19.
O questionamento ao Prefeito de Rio Preto surgiu após o
Tribunal de Justiça de SP negar
uma liminar para um grupo de

Divulgação

Prefeito Edinho
Araújo

bolsonaristas, incluindo o deputado federal Eduardo Bolsonaro,
que pedia a suspensão da obrigatoriedade da apresentação
da carteirinha de vacinação na
cidade de São Paulo, já que
o Prefeito da Capital, Ricardo
Nunes, editou o decreto e essa
medida passa a valer na cidade
a partir desta quarta-feira (1).
Segundo o decreto paulistano, fica obrigatório a apresen-

tação do cartão de vacinação
em eventos com mais de 500
pessoas e a recomendação
que demais estabelecimentos,
como bares, restaurantes, shoppings e academias, também
exijam o documento.
Contra essa medida, Eduardo Bolsonaro e outros deputados da base do governo
impetraram Habeas Corpus no
TJ-SP em nome de todos os

moradores da capital. O pedido de liminar, no entanto, foi
negado pelo desembargador
Fábio Gouvêa, que não vislumbrou motivos para suspender a
decisão do prefeito.
De acordo com o magistrado, as unidades federadas
podem adotar a vacinação
compulsória como uma das
medidas administrativas para
enfrentamento da epidemia da
Covid-19, conforme preconizado pela Lei 13.979/2020.
Assim, Gouvêa não vislumbrou, em sede de liminar, qualquer ilegalidade ou abuso na
medida anunciada pelo prefeito
Ricardo Nunes. O magistrado
disse ainda que a medida atende o interesse público de se
evitar a propagação da variante
delta na cidade.

Pesquisa - A Confederação Nacional dos Municípios
(CNM) fez uma pesquisa em
1.709 municípios para saber
quais são a favor e quais são
contras ao passaporte sanitário. Dos 1.709 ouvidos, mais
da metade, ou seja 1.046
disseram estar de acordo com
a medida, o que corresponde
a 61,2% da amostra. Outras
663 cidades (38,8%) relataram
discordância com esse condicionamento.

INTERINO

Pezzuto assume Secretaria do Trabalho

Andressa ZAFALON

Sessão da Câmara ontem

CONSELHO DE ÉTICA

O prefeito de Rio Preto,
Edinho Araújo, enviou uma
nota comunicando à imprensa
que nomeou interinamente
o Secretário de Agricultura e
Abastecimento, Pedro Pezzuto,
para ocupar o cargo de secretário do Trabalho. Pedro, por
enquanto, assume as duas secretarias. A decisão foi tomada

“Se fosse eu, seria punição
na certa”, diz Pupo sobre
EM 2020
absolvição de Branco

Andressa ZAFALON

O Conselho de Ética da
Câmara de Rio Preto absolveu
nesta segunda-feira (30), o
vereador Anderson Branco
em relação à uma postagem
supostamente homofóbica e
preconceituosa em suas redes
sociais.
Junto com essa denúncia
de homofobia, o vereador
Renato Pupo também representou contra o vereador
Anderson Branco, quando
durante a sessão do dia 25
de maio, Branco teria dito,
por duas vezes, que Pupo
“não tem vergonha na cara”.
Branco também foi absolvido
desta acusação.
“Acho muito desproporcional ao comportamento
adotado no meu caso. Mais
uma demonstração de que
o Conselho não é imparcial.
Forçaram a barra para me

aplicarem uma censura. Se
fosse eu nos casos narrados,
seria punição na certa. Sem
novidade”, disse Pupo.
Quando Pupo diz que é
“desproporcional ao comportamento adotado no meu
caso”, o parlamentar se refere
à punição que sofreu por uma
representação que Branco fez
contra ele. Na ocasião, Pupo
disse que Branco “tem lá seus
motivos para não gostar da
Polícia Civil, parece que teve
um ‘sócio’ ou desafeto lá”, se
referindo à situação em que a
esposa de Branco denunciou o
ex-delegado José Mauro Venturelli por assédio moral e sexual.
O caso foi arquivado pela corregedoria da Polícia Civil.
Por esta fala Pupo foi punido pela Comissão de Ética
com censura escrita, penalidade essa que impede o
parlamentar de participar do
colegiado.

Renato Pupo,
vereador

Divulgação

após reunião do prefeito com
o secretário nesta terça-feira
(31).
O DHoje entrou em contato com a ex-secretária, Márcia Caldas, que desejou boa
sorte à Pezzuto. “O Pezzuto
faz um trabalho muito bom
na Secretaria de Agricultura e
faz jus à nomeação, mesmo
que interina, na Secretaria do
Trabalho”.

Equilíbrio de caixa de empresas de
ônibus custa R$ 7 mi ao município
Andressa ZAFALON

Andressa ZAFALON

O Secretário de Trânsito,
Amaury Hernandes, esteve,
pela quinta vez, na Câmara
de Rio Preto, durante a sessão desta terça-feira (31),
para responder às dúvidas
dos vereadores em relação ao
transporte público.
Durante a sessão, os vereadores Anderson Branco,
Bruno Marinho, Bruno Moura,
Cláudia de Giulli, Francisco Júnior, Jean Charles e Cabo Júlio
Donizete dispensaram o questionamento ao Secretário de
Trânsito. Os vereadores João
Paulo Rillo, Karina Caroline,
Odélio Chaves, Paulo Pauléra,
Pedro Roberto, Renato Pupo,
Robson Ricci e Rossini Diniz,
usaram seus tempos para dialogar com Amaury e debateram
sobre o transporte público. O
vereador Jorge Menezes estava
ausente.
Rillo foi o primeiro parlamentar e teve cinco minutos,
já que é o autor do requerimento de convocação, e
começou perguntando sobre
a dívida passiva que o município adquiriu, já que, contratualmente, tem que cumprir
a projeção inicial do número
de passageiros, que diminuiu
consideravelmente durante o
período de pandemia.
Segundo o secretário, a
dívida passiva em relação a
2020 foi de R$7 milhões e
já foi paga pela Prefeitura de
Rio Preto às empresas Itama-

Secretário de Trânsito, Amaury Hernandes, esteve, pela
quinta vez, na Câmara de Rio Preto
rati e Circular Santa Luzia. “O
reequilíbrio econômico do ano
passado já foi pago. Em relação
a 2021 ainda não foi pago, porém, está sendo contabilizado
mês a mês e será pago em um
momento oportuno. Não temos
o valor total, por enquanto”,
afirmou Amaury.
Amaury Hernandes também
ressaltou que já uma pesquisa
nacional que diz que o transporte público perderá cerca de
20% dos passageiros, comparando com o período antes
da pandemia, no entanto, Rio
Preto trabalha com a visão
contrária.
“Eu espero que, como nas
grandes cidades, as pessoas
passem a utilizar mais o transporte coletivo e menos o individual, para que Rio Preto não
passe a ter congestionamentos
ou um trânsito insustentável”,

diz o secretário.
O município, antes da pandemia, tinha 0,79 veículo por
habitante e, atualmente, tem
0,86, ademais, o secretário
atribui esse aumento em relação às motos e bicicletas.
“Se realmente perdermos 20%
dos passageiros, como diz a
pesquisa, teremos que fazer
um contrato baseado em um
público de 80 mil pessoas e,
se aumentar, é benéfico, porque diminui o valor da tarifa”,
destaca Amaury.
Caso não haja a renovação
do contrato, já que, de acordo
com o Secretário isso depende
do interesse das empresas,
a Prefeitura poderá fazer um
contrato emergencial de prorrogação, até que se prepare o
processo licitatório. “Podemos
ter uma licitação deserta, onde
nennhuma empresa se interes-

se em participar e aí, Rio Preto
ficaria sem transporte público,
e isso é a única coisa que não
queremos. Se fizermos o contrato emergencial, não pode
haver renovação de contrato.
Neste caso, a única opção seria
a licitação”.
O vereador Pedro Roberto
questionou o secretário sobre
a possibilidade de os ônibus
circularem com energia solar
e, como resposta, Amaury
disse que esse investimento
impactaria no valor da tarifa,
com aumento.
“Faremos uma audiência
pública com a Casa e com a
sociedade para ouvirmos e
definirmos a melhor opção,
após os estudos de origem e
destino serem concluídos. A
pesquisa deve ser finalizada
em setembro e nós trataremos
o resultado à público, no mais
tardar, no começo de outubro”,
explica Amaury.
O vereador Renato Pupo
ressaltou a possibilidade de as
empresas exigirem um valor
exorbitante nas passagens
para a renovação do contrato.
Amaury esclareceu que os
valores das tarifas não são
determinados pelas empresas,
mas sim, pelo município.
Rossini Diniz pôs em pauta a questão de bairros que
não têm o transporte público.
“Todos os bairros, conforme
forem habitados e a demanda
ir aumentando, terão linhas de
ônibus”, finalizou o Secretário
de Trânsito, Amaury Hernandes.

José do Rio Preto, quarta-feira
A-4 São
1° de setembro de 2021
SOLO SAGRADO

COTIDIANO

Jornal

CRIME AMBIENTAL

Irmãos são flagrados vendendo
maconha; mais velho fica preso

Polícia apreende armas e
ave silvestre na região

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Na tarde da última segunda-feira (30) uma equipe da
Polícia Militar prendeu um
rapaz de 18 anos e apreendeu
seu irmão de 16 anos em
flagrante por tráfico de drogas com maconha e crack no
bairro Solo Sagrado por volta
das 13h15.
De acordo com o boletim
de ocorrência, os policiais
estavam em patrulhamento
quando ao passarem por
um ponto já conhecido pela
comercialização de drogas
observaram e abordaram os
dois irmãos.
Na revista pessoal com o
mais velho os militares apreenderam um pedaço médio
de maconha e R$54, e com o
adolescente encontraram um
invólucro com 38 porções de
crack e R$ 2. Eles confessaram que estavam traficando,

Em Boa Esperança do Sul a
Polícia Militar Ambiental apreendeu três armas de fogos que
estavam guardadas em uma
fazenda localizada na rodovia
SP 255. Fora as armas os
policiais ainda localizaram uma
ave silvestre.
Os policiais estavam em
patrulhamento quando foram
abordados por um popular que
informou ter visto um homem
na posse de uma arma longa
em uma propriedade rural.
Eles se dirigiram ao local e
em contato com o proprietário
da fazenda foram informados
de que ele realmente possuía
armas de fogo. Os policiais
encontraram duas espingardas
calibre 36, um revólver calibre
38 e 14 munições intactas
calibre 38.
Ainda durante a vistoria
os ambientais localizaram um

Arq

uivo

como também informaram a
presença de mais entorpecentes na casa em que vivem.
No endereço os PMs apreenderam dentro de um guarda-roupa uma pedra bruta de
crack que estava junto com
farelos da mesma droga e de
maconha.
Em seguida os irmãos fo-

DH

OJE

ram levados para a Central de
Flagrantes onde o mais velho
foi preso e o adolescente foi
liberado na presença de seu
responsável legal. O caso que
foi registrado como drogas
sem autorização, corrupção de
menor e encaminhado para o
6º Distrito Policial. (Colaborou
– Bruna MARQUES)

Divulgação

papagaio que estava sendo
mantido em cativeiro.
O homem foi levado para o
plantão policial de Araraquara,
onde ele foi preso em flagrante
pelo porte ilegal de arma de

fogo e autuado no valor de
R$500 por manter uma ave
silvestre em cativeiro sem autorização. O homem permanece
à disposição da justiça. (Colaborou – Bruna MARQUES)

RIO PRETO

GCM prende traficante de maconha
hospedado em hotel que agia no centro

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Na noite da última segunda-feira (30) uma equipe
da Guarda Civil Municipal
prendeu um homem de 22
anos no centro de Rio Preto
que confessou estar traficando porções de maconha
encontradas com ele. O caso
ocorreu por volta das 20h20.
Os GCMs estavam em
patrulhamento pela Rua Prudente de Moraes quando
observaram que com a aproximação da viatura um homem
dispensou algo no chão e
tentou fugir.
Ele foi abordado e em
revista pessoal os guardas
encontraram uma porção de
maconha em seu bolso, em
seguida eles retornaram para
o local da abordagem e cons-

tataram que o suspeito tinha
jogado no chão outra porção
maconha.
O homem acabou confessando que estava no local
traficando os entorpecentes
por R$50 cada, em seguida
ele acrescentou que estava
hospedado em um hotel e no
seu quarto estavam guardadas
mais drogas.
No novo hotel o gerente
acompanhou os guardas até
o quarto, onde foram encontradas, dentro de uma caixa
de papelão, 14 porções de
maconha e R$54.
O suspeito foi levado para
a Central de Flagrantes, preso
e encaminhado para a DEIC.
O caso registrado como drogas sem autorização foi encaminhado para o 2º Distrito
Policial. (Colaborou – Bruna
MARQUES)

Arquivo DHOJE

Os GCMs estavam
em patrulhamento
pela Rua Prudente
de Moraes quando
obser varam que
com a aproximação da viatura um
homem dispensou
algo no chão e tentou fugir

OPERAÇÃO

PF desarticula bando que importava
ilegalmente defensivos agrícolas
Divulgação

Da REDAÇÃO

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (31),
a Operação Ruta Negra para
desarticular uma organização
criminosa estabelecida no Paraná. O bando é especializado
na importação, comercialização e transporte de defensivos
agrícolas ilegais.
Na ação, mais de 80 policiais federais cumpriram 20
mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e
dois de prisão temporária nas
cidades paranaenses de Santa Terezinha de Itaipu, Foz do
Iguaçu, São Miguel do Iguaçu,
Medianeira, Ubiratã, Irati e em
Lucas do Rio Verde (MS).
Um dos produtos mais
importados pelos bandidos
era o benzoato de emamectina, popularmente conhecido
como “Benzo”, utilizado no
combate de uma espécie de
lagarta comum nas lavouras
brasileiras de soja, milho, feijão

GOLPE

e algodão.
Em razão de ser muito poluente, o benzoato de emamectina era absolutamente
proibido no Brasil até o ano
2017. Posteriormente, foi liberado seu uso em concentração
máxima de até 5%. Durante as
investigações, foram realizadas
apreensões de benzoato de

emamectina em concentrações de até seis vezes maiores
do que a permitida.

Histórico - Segundo a
PF, a investigação foi iniciada
em fevereiro de 2019, a partir de apreensões de cargas
ilegais de agrotóxicos vindas
do Paraguai. A organização

criminosa estaria relacionada
com, ao menos, dez prisões
em flagrante por importação
e transporte de agrotóxicos
ilegais, receptação qualificada
de veículos furtados ou roubados e adulteração de placas,
ocorridas em Foz do Iguaçu,
Santa Terezinha do Itaipu, Corbélia (PR), Céu Azul (PR) e São
Miguel do Iguaçu (PR).
Nessas ocorrências, foi
apreendida 1,8 tonelada de
agrotóxicos ilegais, no valor
aproximado de R$ 3,6 milhões.
Os policiais também recuperaram três veículos furtados ou
roubados.

MILITARES

Mirassol discute novas
áreas para batalhões
da PM e Bombeiros

Da REDAÇÃO

O prefeito de Mirassol,
Edson Antonio Ermenegildo,
se reuniu nesta terça-feira
(31) com os comandantes
da Polícia Militar (PM) e
do Corpo de Bombeiros
no Gabinete da Prefeitura.
O objetivo do encontro foi
definir as opções de áreas
cedidas pelo Poder Executivo para a construção de
dois batalhões, um para o

Corpo de Bombeiros e um
para a PM.
A reunião foi acompanhada pelo chefe de Gabinete, Renato Scochi. A PM foi
representada pelo coronel
Márcio Cortez Garcia e pelo
major Ubirajara Pisani Filho.
Já o Corpo de Bombeiros
foi representado pelo major
Edmilson Santana Branco,
pelo capitão Fernando Mançano e pelo tenente Marcus
Vinicius de Oliveira Barbosa.
Divulgação

Crimes - Os investigados
terão que responder pelos crimes de importação e transporte
de agrotóxicos ilegais, receptação qualificada, falsificação de
documentos e de organização
criminosa. Se condenados,
podem receber penas de até
35 anos de prisão. (Fonte:
Agência Brasil)

Mulher perde R$ 9 mil achando que
era filha em WhatsApp clonado

Da REDAÇÃO

Uma mulher de 62 anos
procurou a Central de Flagrantes na noite desta segunda-feira (30) para informar
que por volta das 16h15 do
mesmo dia ela foi vítima de

um golpe no qual a pessoa
usou as fotos das redes
sociais da sua filha para enganá-la.
Em sua declaração a vítima disse que recebeu uma
mensagem no WhatsApp
onde supostamente sua filha

dizia precisar de um empréstimo, e pelo fato de que as
fotos eram realmente de
sua família ela acabou por
acreditar no golpe e transferiu R$9.900 para a conta
indicada.
Após perceber que se

tratava de um golpe a vítima
procurou o plantão policial
para registrar uma queixa
de estelionato que foi encaminhado para o 4º Distrito
Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Mirassol discute novas áreas para batalhões

São José do Rio Preto, quarta-feira
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Após
6 meses,
SAÚDE
CARDIO boletim
diário fica sem mortes

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto divulgou nesta terça-feira (31) o boletim com a atualização dos casos de Covid-19
no município. Pela primeira vez
desde o dia 26 de fevereiro, o
boletim aparece com o número
de novos óbitos pela doença
zerado.
Vale ressaltar que isso não
significa necessariamente que
não houve nenhum óbito por
Covid-19 nesta terça, apenas
que nenhum foi contabilizado
no sistema nas últimas 24
horas, já que algumas mortes
poderão ser confirmadas em
dias posteriores. O último dia
sem nenhum óbito de fato foi
em 17 de agosto.
Desde o início da pandemia,
Rio Preto já registrou 2.745
mortes pela Covid-19, com uma
taxa de letalidade de 2,8%.
Também foram confirmados
mais 65 casos, totalizando
96.039 casos, com uma média
de 65 casos leves por dia e três
casos graves. Considerando
apenas os dados de 2021 são
61.276 casos e 1.823 mortes.
Nas últimas 24 horas, 127
pessoas foram consideradas
curadas da Covid-19, chegando a 90.797 recuperados, o
equivalente a 94,5% dos casos. A cidade soma 317.211
notificações de pacientes com
sintomas gripais e 284.958
testes realizados. O coeficiente
de incidência é de 20.654 casos a cada 100 mil habitantes.
Atualmente Rio Preto registra 328 pacientes internados

Divulgação

Mirassol não registra
casos positivos

Da REPORTAGEM

Após nove meses e 17 dias, Mirassol não
registrou nenhum caso positivo de Covid-19 no
município, conforme o boletim desta terça-feira
(31) do Departamento Municipal de Saúde
(DMS) e da Vigilância Epidemiológica. A última
vez que não houve nenhum registro foi no dia
13 de novembro do ano passado.
Com isso, o município contabiliza 38.957
notificações, 10.166 casos confirmados,
25.931 negativos, 9.860 recuperados, 19
casos em isolamento domiciliar e 283 óbitos.
Mesmo com o índice positivo, o diretor do
DMS, Frank Hulder de Oliveira, alerta que a
circulação do vírus ainda continua no município.
“Temos que continuar tomando todos os cuidados, como o uso de máscara, higienização das
mãos e evitar locais com aglomeração. Apesar
da boa notícia, o vírus ainda está presente no
município e não podemos relaxar neste momento”, afirmou o diretor.
O número de pacientes de Mirassol internados também caiu. Atualmente, um paciente
está na enfermaria da Beneficência Portuguesa
e três sendo monitorados na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital de Base.

com síndrome respiratória aguda grave (SRAG), com
163 na UTI e 165 na enfermaria, sendo 152 residentes de Rio Preto e 176 de outros municípios da
região. Dentre os casos confirmados com Covid-19
são 206 internações, com 114 na UTI e 92 na enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade
é de 39% e na região é de 39,9%.

Bairros - O Regissol se manteve no
topo da lista, agora, dos 10 bairros com o
maior número de pessoas infectadas pela Covid-19 e que cumprem quarentena em casa.
Os números auxiliam a Prefeitura de Mirassol
a ampliar o trabalho de conscientização por
meio de campanhas sobre os cuidados que a
população deve ter para não contrair o vírus
durante a pandemia.
Regissol está no topo com seis pessoas em
recuperação. Na sequência, Centro 3; Mais
Parque e Tarraf/Portal com duas pessoas cada;
Aeroporto, Nossa Senhora Aparecida, Rural/Recanto Alá, Santa Casa, São José e Souza com
uma pessoa cada. Nos demais bairros não há
pessoas registradas no boletim em quarentena.

RIO PRETO

Vacinação hoje é para jovens de 15 anos
Da REPORTAGEM

Rio Preto inicia nesta quarta-feira (1) a vacinação contra
Covid-19 em adolescentes
de 15 anos. Nesta semana,
o público de 16 e 17 anos já
foi contemplado. 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 adolescente 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 adulto, no entanto, o
responsável deverá assinar
um termo de responsabilidade,
que deve ser apresentado na
sala de vacina. O termo está
disponível para impressão no
Portal da Prefeitura e também
nas unidades de saúde (Termo

de Assentimento Livre e Esclarecido).
A Prefeitura abriu na semana passada um cadastro para
adolescentes de 12 anos ou
mais para disponibilizar aos
adolescentes doses remanescentes provenientes da vacinação 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 realizada,
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 todos que receberam
a primeira dose em Rio Preto
até o dia 15 de junho.

Divulgação

LUCY MONTORO

Em um ano, Instituto atende 302
pacientes com sequelas de Covid

Vinicius LIMA

O Instituto Lucy Montoro
em Rio Preto completa nesta
quarta-feira (1) um ano de
atendimentos de pacientes
com sequelas da Covid-19.
Nesse período, 302 pacientes dos municípios da região
passaram pelo instituto, com
7.829 atendimentos, uma
média de aproximadamente
21 consultas por dia.
Umas pacientes atendidas
é Odete da Silva Cristal, 59
anos, de José Bonifácio. Ela foi
diagnosticada com Covid-19 e
internada no Hospital de Base
no dia 31/01, permanecendo
lá até o dia 10/03, sendo que
30 dias foram na UTI, chegando a ser entubada.
“Eu tinha dificuldade para
comer, andar, falar e sentia
muito cansaço. Quando recebi
alta eu estava bem debilitada,
quando recebi uma ligação me
falando que eu poderia fazer

tratamento no Lucy Montoro.
Iniciei no mês de abril e tive
uma melhora muito grande.
Lembro que eu não conseguiu
fechar uma das mãos quando
deixei a UTI e depois de passar pelo Lucy conseguir voltar
a fazer esse movimento, que
apesar de simples, significou
bastante”, contou Odete.
A iniciativa, que teve início
no ano passado, fez parte de
um estudo ligado a diversas
universidades no país, como
UFRS, UFRJ e USP. “Nós fomos pioneiros aqui na região
no tratamento de pacientes
pós-Covid. Quando iniciamos,
achávamos que os problemas desses pacientes seriam
apenas respiratórios, mas
logo percebemos diversas outros sintomas como perda de
memória, dores musculares,
pacientes que sentiam gostos
estranhos ao comer alimentos
e até perda de peso”, explicou
a diretora do Lucy Montoro,

Regina Chueire.
Segundo a diretora, o Lucy
Montoro conta com cerca
de 30 profissionais atuando
em nove especialidades, que
incluem terapia ocupacional,
fisioterapia, psicólogos, nutricionistas, entre outros. O paciente passa por uma consulta
com fisiatra, que determina de
quais especialidades ele vai
precisar.
Regina ainda afirmou que o
número de pacientes poderia
ter sido ainda maior se não
tivesse sido feito trabalho para
capacitar os poderes municipais para lidarem com esses
pacientes.
“Quando você vê que foram
302 pacientes que vieram
para reabilitação em comparação com o número de casos
de Covid-19 que tivemos parece pouco, mas para o Instituto
é muito, pois continuamos
também os atendimentos de
outras patologias”, afirmou.

Diretora do Lucy Montoro,
Regina Chueire
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SAÚDE CARDIO
saude@dhoje.com.br

Você já sentiu fraqueza? Não deixe
para lá e saiba o que pode ser
Acredito que seja impossível alguém dizer que nunca sentiu
fraqueza. Pode ser que esta sensação de fraqueza tenha sido
interpretada de formas muito variadas, como sendo um mal-estar,
um estado de prostração ou uma sensação de paralisação dos
músculos. De qualquer forma, não seria nada absurdo reunir
todas estas percepções num cenário único de fraqueza.
A questão crucial seria na verdade destrinchar este cenário e
efetivamente conseguir vislumbrar tantas vertentes que podem
conduzir a uma sensação simples e comum de fraqueza. Desta
forma, poderíamos conceituar a fraqueza como sendo qualquer
situação na qual as forças físicas e mentais tornam-se escassas
ou até ausentes.
Entendam bem isto: sentir fraqueza pode ser uma sensação
no âmbito físico, como quando não conseguimos forças para
subir uma escada, ou no âmbito mental, quando nossa memória
e raciocínio falham de forma ostensiva.
Vocês conseguem se lembrar das circunstâncias que cercaram sua sensação de fraqueza mais recente? Onde você estava,
o que estava fazendo, qual era o período do dia, você acordou
cansado(a)? Vejam que inúmeras variáveis podem estar influenciando esta sensação de fraqueza.
Na tentativa de buscar respostas lógicas para as fraquezas
simples e as fraquezas complexas, trago para vocês algumas
situações. Procurem refletir e avaliem em quais destas situações
vocês já se enquadraram.
Situação 1
Você resolve emagrecer e mudar seu estilo de vida. Para
isto, você foca na prática intensa de atividades físicas, períodos
prolongados de jejum e dietas muito restritivas. Embora seja uma
questão muito individual, muitas pessoas podem não suportar
toda esta restrição e esforço físico e acusar a falta de um suporte
energético mais consistente.
Situação 2
Você está apresentando problemas hormonais, sobretudo
relativamente a sua tireoide, mas não se atenta a esta possibilidade e não faz a dosagem periódica dos hormônios tireoidianos no sangue. O hipotireoidismo, condição caracterizada pela
queda do nível de hormônios tireoidianos, pode refletir-se num
estado de profunda indisposição e prostração diante de todas
as demandas da nossa rotina.
Situação 3
Quando o coração fica “fraco”, a gente vai sentir fraqueza
também. Considerando que nosso coração funciona como um
motor que bombeia sangue para todo nosso corpo, não há como
sentir fraqueza mediante a falha deste motor. Situações como
infarto do coração, arritmias e insuficiência cardíaca podem
contribuir para esta sensação de fraqueza.
Situação 4
Perder o apetite pode estar relacionado com alguma infecção em atividade. No caso de uma pneumonia bacteriana por
exemplo, ocorre a liberação de grande quantidade de toxinas em
nossa circulação, as quais prejudicam nossa digestão e também
agem em nosso cérebro inibindo nosso apetite natural. Sem
uma alimentação mínima diária, não tem como ficar disposto e
produzir adequadamente.
Situação 5
Começar a perder peso muito rápido e sentir muita fraqueza,
mesmo aparentemente mantendo seu padrão alimentar. Diante
deste cenário, devemos pensar em alguma doença que esteja
consumindo nossas reservas. O câncer sempre será o protagonista e o principal suspeito neste cenário.
Situação 6
A insônia e a fraqueza convivem muito bem; a questão é que
quem tem estes dois problemas não consegue conviver bem no
seu dia a dia e executar minimamente suas atividades laborais
e físicas. O sono reparador garante o descanso, a renovação das
energias e promove uma melhor imunidade. Quem enfrenta a
insônia, precisa buscar tratamento, não somente pela intensa
fraqueza que se exacerba, mas principalmente pelos riscos de
desenvolver doenças graves e debilitantes.
Situação 7
Em meses de calor intenso, fazer atividade física ao ar livre
exige muita hidratação e uma alimentação bem consistente.
Isto porque o calor excessivo provoca desidratação e queda da
pressão arterial (hipotensão), deixando as pessoas com sensação
de fraqueza durante a maior parte do dia.
Situação 8
Uma mulher pode apresentar muita fraqueza quando ocorrem
mudanças em seu ciclo menstrual, principalmente se a perda
de sangue for acentuada e prolongada.
Situação 9
Deficiência de vitaminas e alguns micronutrientes, como o
zinco e o selênio, pode comprometer nosso metabolismo, dificultando as reações químicas necessárias para produzir energia ao
corpo. Isto gera fraqueza e prostração para executar atividades
profissionais e físicas.
Situação 10
A fraqueza está mais relacionada aos movimentos que o corpo
faz contra a gravidade. Observem bem isto: quando levantamos
um peso estando na posição horizontal (deitado), notem que
o movimento torna-se mais difícil e gera fadiga muito precocemente. Uma pessoa que fica pendurada em uma barra de ferro
e, portanto, tenta não tocar no chão pelo maior tempo possível,
começa a sentir fadiga ou mais fraqueza por estar lutando contra
a força da gravidade. Assim, vejam que a fraqueza também pode
ser uma manifestação de uma luta contra a força da gravidade.
Procure ajuda médica
Quem sente fraqueza, seja ela física ou mental, não deveria
permitir que este quadro se prolongue e se torne extremamente
limitante.
Num primeiro momento, deve-se tentar compreender quais
as circunstâncias que envolvem esta sensação de fraqueza e
tentar fazer uma autoavaliação quanto a alguns hábitos de vida,
como padrão de alimentação, qualidade do sono, intensidade
das atividades físicas etc.
Após esta primeira etapa de análise, será fundamental uma
avaliação médica para excluir a existência de doenças e, caso
alguma seja diagnosticada, iniciar de imediato o tratamento.
Sentir fraqueza não é sinônimo de estar cansado pura e
simplesmente, pode ser algo mais sério, mais comprometedor, e
somente uma abordagem precoce poderá resultar na contenção
efetiva deste processo.
Não tenham medo nem vergonha de manifestar que estão
sentindo fraqueza e de buscar ajuda, explicações e tratamento
para inibir a progressão e piora deste quadro.
Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de
Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br
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América pega líder Taquaritinga
em precisa vencer no Teixeirão
Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

E

m situação complicada na Segunda Divisão do Campeonato
Paulista, o América
tem nova oportunidade para
poder reagir nesta quarta-feira
(1). O duelo será contra o líder
invicto Taquaritinga no Teixeirão. O Rubro, além de estar
na lanterna do grupo 1, tem
a pior campanha entre os 30
times da competição.
Para buscar a primeira
vitória, o América passou por
mudanças nesta semana.
Jorge Saran deixou o comando
do time e Antônio Lucas assumiu como técnico interino.
A expectativa da diretoria do
clube rio-pretense é anunciar
um novo comandante ainda
nesta quarta-feira (1).

LEÃO
Vinicius LIMA

A

situação do Mirassol
ficou bastante complicada na Série C do
Campeonato Brasileiro. Depois de a equipe perder para o
Ituano por dois a um no último
fim de semana, a vantagem
do Galo no G4 aumentou para
nove pontos faltando quatro
rodadas. Embora a classificação seja difícil, o técnico Eduardo Baptista descarta jogar a
toalha e iniciar o planejamento
para 2022.
“Nós temos que acreditar
enquanto houver chance matemática. A gente ainda busca
uma sequência de vitórias e
acho ainda cedo para pensar
em 2022. Nós temos ainda
um campeonato importante
para disputar e alguns objetivos para serem batidos, então
2022 ainda está distante”,
comentou o treinador.
O Leão é o segundo time
que mais sofreu derrotas na

“Estamos em um momento
em que precisamos resgatar a
autoestima do elenco e uma
vitória contra uma equipe que
ainda não perdeu será de grande ajuda. Pretendo modificar
o esquema para termos uma
equipe mais segura na defesa
e com um atacante a mais para
conseguirmos os três pontos”,
afirmou o treinador.
Nesta semana, o clube dispensou o goleiro João Pedro, os
laterais Bruno Maceió e Meyson
Amaral e atacante Juninho. O
volante Gabriel Oliveira, ainda
se recuperando de uma lesão,
será poupado. Yuri, também
com problemas de lesão é
dúvida. Já o zagueiro Alex, recuperado da Covid-19, está apto
para jogar. Paulo Victor, expulso
contra a Inter de Bebedouro,
já cumpriu suspensão e volta a
ficar à disposição.

Ficha técnica

Jorge Saran deixou o
comando do time e
Antônio Lucas
assumiu como
técnico interino

AMÉRICA X TAQUARITINGA
SEGUNDA DIVISÃO DO CAMPEONATO PAULISTA (BEZINHA)
DIA: 01/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO BENEDITO
TEIXEIRA (SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO
PLAY E ELEVEN

Temos que acreditar enquanto houver
chance matemática, diz Baptista

Temos que acreditar
enquanto houver
chance matemática,
diz Baptista

Série C com oito revés, ficando atrás apenas do lanterna
Oeste, que perdeu nove jogos.
Para Baptista, o desmanche
do elenco após o fim do Pau-

listão foi o fator prejudicial que
resultou na atual campanha na
terceira divisão.
“Da minha parte e dos nossos jogadores nós trabalhamos

muito mais do que na Série D
e no Campeonato Paulista. A
gente não conseguiu encontrar a equipe ideal, mas em
nenhum momento nos omiti-

mos em achar soluções. Com
as saídas de todos os atletas
do Paulista na Série C a gente
não conseguiu encontrar esse
padrão, achar essa maneira
de jogar”, afirmou o treinador.
O próximo jogo do Mirassol
é na sexta-feira (3) contra o
São José em casa. Se a classificação é difícil, uma vitória
ao menos praticamente livra a
equipe do risco de rebaixamento para a Série D.
“Acho que com uma vitória
no jogo em casa, nos dá uma
condição de permanência,
mas também, dependendo da
rodada, nos dá condições de
continuar acreditando. Faltam
4 jogos e a gente tem que olhar
para frente e fazer desse jogo
contra o São José uma grande
final”, afirmou Baptista.

PARALIMPÍADAS

Yeltsin Jacques conquista
Carol Santiago fatura ouro e
Gabriel Bandeira prata na natação 100º ouro do Brasil em
Jogos Paralímpicos
(S14).

Agência BRASIL

A

natação brasileira
começou esta terça-feira (31) com
duas medalhas, ouro e prata,
na Palimpíada de Tóquio (Japão). A pernambucana Maria
Carolina Santiago garantiu o
ouro na prova de 100 metros
livre da classe S12 (deficiência visual), com o tempo
de 59s01. Esta foi a terceira
medalha da nordestina em
Tóquio 2020. Ela já havia garantido o ouro nos 50 metros
livre S13 (deficiência visual) e
o bronze nos 100 metros costa S12 (deficiência visual), no
Centro Aquático de Tóquio, na
capital japonesa.
Já a medalha de prata
brasileira veio com o paulista
Gabriel Bandeira nos 200m
medley SM14 (deficiência
intelectual), ao completar
a prova em 2mim09s56. O
brasileiro agora soma quatro
medalhas na Tóquio 2020,
pois já conquistou um ouro
nos 100m borboleta (S14),
uma prata nos 200 metros
livre (S14) e um bronze no
revezamento 4x100m misto

Pódios

- Na prova dos
100 metros livre da classe
S12 (deficiência visual), Maria Carolina Santiago dividiu
o pódio com Daria Pikalova,
do Comitê Paralímpico
Russo, que levou
medalha de prata com o tempo
de 59s13. Já a
britânica Hannah
Hussel foi a terceira colocada,
batendo a marca
de 1min00s25.
Nesta disputa
também tivemos outra brasileira na água, Lucilene da
Silva Sousa terminou a prova
na sexta posição, com o tempo de 1min02s42.
À frente de Gabriel Bandeira nos 200 medley (SM14)
ficou apenas o britânico Reece
Dunn, que bateu o recorde
mundial com o tempo de
2min08s02. Já o ucraniano
Vasyl Krainyk garantiu o bronze, tendo obtido 2min09s92.

Outros - O carioca
Caio Amorim também caiu

Agência BRASIL

na água para disputar a prova
dos 400m livre da classe S8
(deficiência físico-motora) e
ficou em sexto lugar, com o
tempo de 2min16s90.
Já a mineira Patricia Pereira dos Santos ficou próxima do pódio nos 50m peito
da classe S3 (deficiência
físico-motora). Na quarta
colocação, ela fez o tempo
de 1min01s60, ficando a 22
centésimos da mexicana Nely
Miranda Herrera, terceira colocada, que concluiu a disputa
em 1min01s60.

Ye l t s i n
Jacques
voltou a
alcançar o
lugar mais
alto do pódio
na Paralimpíada de Tóquio (Japão).
Na noite desta
segunda-feira (30), no
Estádio Olímpico, ele
venceu os 1500 metros
(m) da classe T11 (de
pessoas com deficiência visual)
com o tempo de 3min57s60,
e garantiu o recorde mundial
da prova.
A conquista do atleta que
nasceu em Campo Grande
(Mato Grosso do Sul) teve um
significado especial, pois com
ela o Brasil garantiu o centésimo
ouro de sua história em edições
de Jogos Paralímpicos. O primeiro ouro do país no megaevento
esportivo foi alcançado na edição de 1984, em Nova York
(Estados Unidos), com Márcia
Malsar nos 200 m. Ao todo os
brasileiros já alcançaram 336
medalhas em Paralimpíadas
(100 ouros, 119 pratas e 117

bronzes).
“Hoje de manhã o Bira [atleta-guia] comentou sobre a 100ª
medalha de ouro do Brasil em
Jogos Paralímpicos e isso deu
uma motivação especial. Ele disse que a gente iria fazer história
mais uma vez”, declarou Yeltsin,
após a prova, na zona mista.
Vale lembrar que Yeltsin já
havia alcançado outro ouro no
Japão, na prova dos 5000 m da
classe T11.
Na prova desta segunda, a medalha de prata ficou
com o japonês Shynia Wada
(4min05s27) e o bronze foi para
Fedor Rudakov (4min05s55), do
Comitê Paralímpico Russo.

MOVA-SE
Sesi oferece novas
modalidades de
academia
Da REDAÇÃO

O Sesi de Rio Preto
traz novas modalidades
na Academia para quem
busca algo diferente na
hora de se exercitar. As
aulas que farão parte da
programação são de HIIT,
Funcional Fight e Funcional Soccer.
A Academia do Sesi
ainda ampliou as turmas
de Alongamento, Cross
Training, Funcional Training e Pilates. A grade
também conta com aulas
de Corrida e Fit Dance e
Pilates, além da Musculação. A unidade possui
educadores físicos qualificados e credenciados
pelo Conselho Regional de
Educação Física (CREF).

HIIT - O HIIT (High
Intensity Interval Training)
ou treino intervalado de
alta intensidade vem com
a proposta de oferecer
uma série de exercícios
mais curtos, que trazem
resultados iguais e até
superiores aos treinos moderados de longa duração.
A atividade consiste
em intercalar momentos de exercícios de alta
intensidade, em que o
organismo trabalha acima
de 80% de frequência
cardíaca, com períodos
curtos de baixa intensidade, que pode variar entre
o descanso ou exercícios
mais leves.
O HIIT oferece diversos
benefícios à saúde e melhora do condicionamento
físico, além de agir na
queima de mais calorias e
gordura, melhorar a capacidade cardiorrespiratória
e diminuir o nível de glicose (açúcar) no sangue.
Fight - A modalidade combina movimentos
de luta e treino funcional,
propondo dinâmicas mais
lúdicas e menos rígidas do
que as artes marciais tradicionais. As aulas focam
a melhora do condicionamento físico e traz uma
série de benefícios para a
saúde como fortalecimento do core e postura.
Soccer - O treinamento funcional soccer
une movimentos do treino
funcional com técnicas do
futebol, com o objetivo de
melhorar a qualidade de
vida de homens e mulheres de um jeito divertido.
Durante o treino, os alunos farão vários exercícios,
entre eles, pular, correr
puxar, agachar e girar. A
bola de futebol também
marca presença na atividade. O aluno que pratica
essa modalidade ganha
equilíbrio, flexibilidade,
condicionamento, resistência, agilidade e força.
O Sesi de Rio Preto
é aberto para todas as
pessoas. A carteirinha dá
acesso a todas as áreas,
quadras, campos, playgrounds, ginásio, e até
às piscinas, do Centro de
Atividade (CAT). Os planos
iniciam a partir de R$
30,00 no individual e R$
60,00 para família. Para
mais informações, ligue
para (17) 3221-8600 ou
mande uma mensagem
no WhatsApp (17) 996798858.

São José do Rio Preto, quarta-feira
1° de setembro de 2021
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DECLARAÇÕES

Prefeitura Municipal de

TANABI

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO

Prefeitura do Município de Tanabi.

FLAVIO PROENÇA DE SOUZA, Empresa Individual, inscrita no CNPJ sob nº 04.419.285/0001-50 e Inscrição Estadual
sob nº 647.388.260.114, com sede a Rua Fritz Jacobs, nº
670, Boa Vista, CEP. Nº 15.025-500, São Jose do Rio Preto/SP. COMUNICA O EXTRAVIO DE 08 TALOES DE NOTA
FISCAL MODELO D1, DOS NUMEROS 4101 A 4500, EM
BRANCO

Tomada de Preços n° 07/2021. Objeto: Reforma da quadra
com execução de cobertura metálica de 775 m2, localizada
na Rua Capitão Jeronimo Fortunato nº 981, esquina com a
Rua José Siriani (Convênio 762/2019 – Secretaria do Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo), ﬁcando
designada para o dia 16 de setembro de 2021, às 09h15min,
para a entrega dos envelopes, e, às 09h30min a sessão
credenciamento e abertura dos envelopes do mesmo dia.
O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro– todos os
dias úteis, das 09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, com
todos os dados da solicitante, no email: licitacao@tanabi.
sp.gov.br ou ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br, 31 de julho
de 2021. João Paulo da Silveira. Técnico de Licitação. Norair
Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.

São José do Rio Preto, 19 de Agosto de 2021

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS
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.
THIAGO DE SOUZA MATOS e SOPHIA SANCHES TONELLI. Ele, brasileiro, natural de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e oito (28) de julho de um mil novecentos e oitenta e quatro
(1984), com trinta e sete (37) anos de idade, operador de injetora, divorciado, filho de APARECIDO
RODRIGUES DE MATOS e de dona VALÉRIA CRISTINA DE SOUZA MATOS. Ela, brasileira, natural de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos nove (09) de novembro de um mil novecentos e noventa e
três (1993), com vinte e sete (27) anos de idade, vendedora, divorciada, filha de ATONIO MARCIO DA SILVA
TONELLI e de dona EVA MARIA SANCHES.
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, sete (07) de agosto de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Oficiais do
Registro de Imóveis
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Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

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

UM CASAMENTO SINGELO E ELEGANTE
Foi revestido do maior requinte, o almoço realizado sábado, após o casamento no cartório, que uniu
Matheus Jalles Guimarães, filho do médico Heitor Guimarães Filho e da empresária Ana Cristina
Jalles Guimarães e de Ariel Sanches Caratori, filha de Rodrigo Castro Caratori e Adriana Cristina
Sanches Caratori. Realizado nos jardins da casa dos pais do noivo, o exuberante décor em tons de
verde água, pink e rosa bebê, era assinado por Daniella Zancaner e o buffet de Félix Petrolli. Uma
benção foi dada aos noivos nos jardins da residência.

COMPRA E VENDA

BOM ENDEREÇO

Conforme informei aqui, o valor
proposto pela HapVida para
a compra da player de saúde
HB Saúde, de R$400 milhões,
estava desagradando os
acionistas que entendiam que
o valor de mercado era maior,
portanto por aquele preço, a
negociação dificilmente chegaria
a bom termo. Uma assembleia
marcada para amanhã poderá
decidir se bate ou não o martelo
e consolida o negócio.

Dia desses tive uma agradável surpresa ao ser convidado por
um amigo para almoçar no restaurante Catena, que ocupa o
local onde existia Sal e Brasa e depois o Castellana, nos altos
da Avenida N.S. da Paz. Eliandro Porsch e Gigante Pipper,
os donos do Castellana, quando mudaram seu restaurante
para a Redentora, arrendaram a casa para Fábio Massicano
e sua mulher, Daniela Galvão Araújo, restaurante que aliás,
tem uma excelente montagem e decoração. No Catena, estão
servindo carnes nobres de primeira, de cortes argentinos, um
ótimo buffet de saladas e um serviço excelente. Um endereço
gastronômico a ser considerado. Prestem atenção.

PRÊMIO

HOTEL

GOLDEN JUBILEE

A inauguração do Arts Hotel, na Voluntários de São Paulo, quase
esquina com a Rubião Jr, que estava marcada para o dia 15 de
novembro, deverá ser antecipada para o final de setembro para
que, a partir do dia 1º.de outubro, esteja em funcionamento com
hospedagem, café da manhã e bar. O restaurante, no rooftop,
ainda sem nome, deverá entrar em funcionamento numa etapa
posterior. O fundo de investimentos dono do hotel, tem entre seus
participantes, o rio-pretense Vicente Conte Neto a quem caberá
também a administração do hotel, uma vez que sua família tem
vasta experiência no assunto através do Augustus Plaza Hotel, na
mesma rua.

Conforme anunciei aqui, será
dia 4 de setembro, sábado
vindouro, o almoço oferecido
por Castor e Fátima Verdi
ao Clube Koxixo, que está
comemorando seu Jubileu
de Ouro. No cardápio, além
dos aperitivos, um capeletti in
brodo. Este será o primeiro de
uma série de almoços que o
Koxixo vai realizar festejando
seus 50 anos. O saudoso
Walmyr Verdi, pai de Castor, foi
um dos fundadores do clube.

SALÃO DE EVENTOS
Os restaurateurs Mona Husseini Mozaquattro, Gabi Melo e Márcio
Vidotti, que detêm o comando do restaurante Varanda Ammici, do
Varanda do Golfe, acabam de celebrar um contrato com o qual
conquistaram o direito de comandar o salão de festas, que agora
passará a se chamar Casa Ammici Quinta do Golfe. Agora, para se
fazer um evento ali, tem que se entender com eles.

RÉVEILLON
Além dos dois réveillons já anunciados aqui, como o do Clube
Monte Líbano e o do Automóvel Club – no restaurante Panorâmicoo Casa Ammici Quinta do Golfe também realizará o seu. Agora, já
são três. O do Quinta do Golfe está sendo desenhado para que
os preços sejam anunciados em breve, assim como o início das
reservas de mesas e convites.

CINEASTA
Célia Sestini está pisando em nuvens. Sua primeira neta, a Pietra,
filha de Paulinho Capalozza e Janaina Sestini Penna de Barros
Cruz Capalozza, foi concluir o colegial no interior da Inglaterra e
resolveu atender aos seus pendores voltados para a sétima arte.
Aproveitou as férias para fazer um curso de cinema em Londres.
Inscreveu seu filme “Table for one” que escreveu e dirigiu e foi
premiado como melhor filme do festival.

MÚSICA
Essa é a programação musical
do Automóvel Clube para o fim
de semana: sábado no almoço,
Roberto Correa e à noite, a
partir de 20h30, Odilon Vagner.
Domingo a partir de 11h30, o
pianista Maurício Zacarias.

DELICIAS DA
GASTRONOMIA
Os jantares do Consórcio de
Reinaldo Lobanco, têm sido um
melhor que o outro. Irretocáveis,
eu diria, principalmente na
generosidade dos vinhos
e scotchs e do caprichado
cardápio. O médico José Pardo
Filho recebeu dia 19, numa
casa destinada a abrigar festas,
para um jantar assinado pelo
chef Duda Cardoso, que teve
uma salada de peito de peru,
folhas verdes, queijo, croutons e
tomates além de uma pancetta
com mousseline de goiaba e
pimenta. Cassoulet foi o prato
principal e pudim de sobremesa.

PREÇOS

Os irmãos Josmar (Gigante) Pipper e Teda Pipper, sócios
do Castellana, recepcionaram para um almoço, o elenco
do Concerto Napoletano, Rasalie Gallo e este colunista

O preço médio das passagens
aéreas rumo a Madri, para voos
em setembro, subiu 28% em 24
horas na semana passada por
causa do anúncio da liberação
da entrada no país de brasileiros
vacinados contra a Covid-19,
sem necessidade de quarentena
ou PCR. Neste primeiro momento
de demanda reprimida a previsão
é de uma alta nos preços, que
deverão baixar no início do ano
que vem.

O prefeito Edinho Araújo
me contou em breve
vai convidar a imprensa
e secretários, para um
passeio que percorrerá os
35 km que perfazem toda
a extensão do Anel Viário J.
Hawilla, mostrando as obras
realizadas para completar
a obra. A Secretaria da
Comunicação já prepara o
material.

BENEFIT

O projeto Aquarela Estoril realiza
dia 25 de setembro, um sábado,
no Buffet Marisa Abud, na
Avenida JK, um bazar solidário
das 10 às18 horas, organizado
por Thays de Paula Sotini, Milla
Gomes e Villon Jeans.

FECHADO
O Frans Café, franquia de
Marcelo e Michelle Dias De
Lalibera, na Redentora, após 15
anos de atividade, fechou suas
portas. No seu lugar, surgirá o
Nescafé dos mesmos moldes
daquele que os proprietários
têm num dos shoppings da
cidade.

SAÚDE
Personagem muito querido
na nossa sociedade, o
empresário Pedrinho Rodrigues
de Almeida, ex –rotariano de
escol, foi aplaudido ao retornar
ao Automóvel Clube, onde
frequenta diariamente. Pedrinho
esteve internado na UTI com
estado de saúde delicado,
por mais de dez dias, mas
como fênix, ressurgiu das cinzas
para a alegria dos familiares e
amigos.

ARQUIDIOCESE
O affair Dom Tomé, que
eclodiu na cidade com o
vazamento do vídeo íntimo
de nosso bispo diocesano,
poderá acelerar o trâmite da
criação da Arquidiocese de Rio
Preto, que dorme nas gavetas
do Vaticano. Com a saída de
Dom Tomé, autorizada pelo
papa Francisco, Dom Moacir
Silva, arcebispo de Ribeirão
Preto, foi nomeado como
administrador da diocese de
Rio Preto.

VOO SOLO

MUST

INAUGURAÇÃO

Formada em arquitetura,
Marcela Dória, filha de Marcelo
e Mariza Dória, depois de
temporada trabalhando como
treinee no escritório de Sandra
Bergo, resolveu empreender
voo solo e e está se saindo
muito bem, com um bornal
cheio de projetos.

Se você tem alguma roupa,
óculos, sapatos e bolsas,
echarps, acessórios em geral,
em animal print, pode colocar
em uso. Segundo conta Rosy
Verdi, de Londres, a Dior
inaugurou na semana passada,
cinco vitrines externas só com
animal print, de onça a zebra.

O secretário Municipal de
Cultura, Pedro Ganga, me
informou que a belíssima
o b r a a n e x a a o Te a t r o
Municipal, deverá ser
inaugurada somente em
janeiro devido ao atraso
dos trabalhos durante o
isolamento social.

Com apresentações no Brasil,
previstas para outubro deste
ano, a Banda Kiss anunciou
novas datas para sua turnê
*End of the world tour” para
abril e maio. Em São Paulo,
será dia 30 de abril no Allianz
Park.

TERCEIRA VIA

PASSEIO

Representando a Hípica de
Rio Preto, Maria Fernanda
Martinelli Trabulsi, filha do casal
mirassolense, o médico João
Batista Trabulsi e a engenheira
Ângela Martinelli Trabulsi,
foi campeã do Campeonato
Brasileiro de Salto Amador,
realizado sábado na Hípica de
Brasília.

Quem conversa com Michel Temer sobre a terceira via sai com
a certeza de que, para o ex-presidente, o candidato ideal é ele
mesmo. E ele tem um rio-pretense sempre ao seu lado como
amigo e conselheiro no quesito marketing. É Elsinho Mouco.

TURNÊS

No Concerto Napoletano, o presidente da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura, Alberto Gabriel Bianchi, o
Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Felippo La Rosa, este
colunista e Rosalie Gallo Y Sanches, diretora do Comites
do Consulado d’Itália e diretora da Academia Rio-pretense
de Letras e Cultura.

SUCESSO

ABERTURA

Dia 23 de agosto, foi realizado
mais um Leilão de Títulos do
Clube Monte Líbano, com
sucesso. Foram obtidas 41
propostas de aquisição para
os 30 títulos disponíveis, sendo
a maior delas com lance de
R$ 3.500,00. Os lances
partiram do valor mínimo de
R$ 2.500,00 à vista.

O empresário chinês,
proprietário do Golden American
Bar, a choperia que será aberta
na esquina da Alberto Andaló
com Saldanha Marinho, onde
existia o Zero Grau, estima que
a data de inauguração aconteça
no final de setembro ou início
de outubro. E pretende fazer ali,
uma noitada de réveillon.

TOP FOUR

SHOW NAS PANELAS

Entre os quatro hotéis
brasileiros que registraram
100% de lotação durante a
pandemia, de acordo com sites
especializados, um deles é o
Porto Preguiças, em Lençóis
Maranhenses, de propriedade
do rio-pretense Sérgio Dória.

O camarão à provençal,
assinado por Paulo Dalul, no
jantar do Grupo Red Angus,
quarta-feira passada, chez
Raul Pinheiro Machado estava
impecável, a ponto de deixar
muito chef de cuisine com
inveja.

