
Importações já batem valor 
acumulado de todo ano passado

EM OITO MESES

PM registra três 
casos de vítimas 
de crimes com 

facas em 
poucas horas
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Divulgação

Unesp abre inscrições para 
vestibular 2022 amanhã
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Atos de apoio ao presidente acontecem hoje 
Além das caravanas para São Paulo e outras terem ido à Bra-

sília, Rio Preto também terá um ato nesta terça-feira (7), data 
da Independência do Brasil, em apoio ao governo Bolsonaro com 
concentração às 9h no Centro Regional de Eventos. “Em primeiro 

lugar, os manifestantes deverão seguir os protocolos de combate 
ao Covid-19 e a Polícia Militar irá garantir o direito de manifestação, 
de acordo com a Constituição. A manifestação deve ser pacífica”, 
afirma o tenente Ziroldo, da PM de Rio Preto.      Pág.A3

Oposição também 
marca protestos 
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Caravanas vão a 
Brasília e São Paulo

Vacinação 
para 12 anos 
começa hoje  
em Rio Preto

A Secretaria de Saú-
de de Rio Preto vai abrir 
as cinco salas de vaci-
nação que funcionaram 
no fim de semana no 
feriado desta terça-fei-
ra (7). As imunizações 
contra a Covid-19, que 
não ocorreram nesta 
segunda-feira (6), re-
tornam com a inclusão 
dos jovens de 12 anos 
na campanha. Pág.A5

Rio Preto atingiu neste 
mês de agosto um valor total 
de importações maior do que 
todo o ano passado. Foram 
US$ 27,3 milhões em vendas 
no exterior no oitavo mês do 
ano, chegando a US$ 92,5 
milhões em 2021. No ano 
passado inteiro foram US$ 
88,3 milhões em importações. 
Os principais produtos impor-
tados pelos rio-pretenses são 
peixes frescos ou refrigerados 
(38%) e díodos, transistores 
e dispositivos semelhantes 
(22%).                  Pág.A2

Pupo quer fim 
de sessões 
e votações 
secretas

“A ideia é tornar o Legislati-
vo Municipal mais próximo do 
cidadão. O voto secreto atenta 
contra o direito elementar do 
eleitor em saber como seu re-
presentante eleito age em seu 
nome, afinal, a Constituição Fe-
deral redemocratizou garantindo 
o Estado Democrático de Direi-
to, tendo como fundamentos, 
dentre outros, a soberania e a 
cidadania”, explica Pupo.

Praça Matriz de Mirassol abriga 
eventos da pátria e aniversário

Pág. A2

Policiais do 
Baep prendem 
traficante com 

maconha, crack 
e cocaína
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Médica alerta 
para fibrose 
cística em 
crianças

O diagnóstico é feito 
através do teste do pezi-
nho, do teste do suor e de 
teste genético. “O mais 
eficaz é o teste do suor, 
já que o suor de quem 
tem fibrose cística é mais 
salgado de quem não 
tem, por isso ela também 
é chamada de doença do 
beijo salgado”, afirmou 
a médica pneumologista 
Mariana Pinotti. Pág.A5

RUBRO
 América apre-

senta novo 
treinador.

Márcio Ribeiro 
atuou como 

jogador e ou-
tras três vezes 
como técnico 

do Rubro. 
Seu trabalho 
mais famoso 
foi pelo Água 
Santa, onde 
conquistou 

três acessos 
consecutivos. 
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Não temos outra morada 
física senão a Terra

O “alerta vermelho” declarado 
pela ONU no dia 9 de agosto 
de 2021 (segunda-feira), após 
a divulgação do Painel Intergo-
vernamental sobre Mudança do 
Clima (IPCC), merece nossa devi-
da atenção. Em Jesus, o Profeta 
Divino (2011), argumento que:

Andamos alegremente es-
quecidos de que somos criaturas 
dependentes da Mãe Natureza; 
portanto, devemos cuidar muito 
bem dela. Quanto às Profecias 
Bíblicas, a exemplo do Sermão 
Profético de Jesus (Evangelho, 
segundo Mateus, capítulo 24) 
e do Apocalipse, não são para 
apavorar. Pelo contrário, servem de aviso milenário. Assustador 
é o que faz o ser humano. 

As predições são alertamentos de Deus a respeito deste 
fato: se prosseguirmos como vamos indo, usando mal o nosso 
livre-arbítrio, as consequências serão tais, tais e tais. As admo-
estações dos Profetas, pois, não são para atemorizar ou mesmo 
“visões” de quaisquer doidivanas. 

Na verdade, debiloide é a ação de gente considerada prá-
tica, e que de prática não tem nada, mas, sim, de gananciosa 
e suicida, porquanto não temos outra morada a não ser este 
sofrido planeta, cuja paciência vai-se flagrantemente esgotan-
do. Razão por que Jesus, o Profeta Divino, no Seu Evangelho, 
consoante Mateus, 24:21, diz, ao se referir à Grande Tribulação, 
que esta será como nunca vista, desde a fundação do mundo, 
nem jamais se repetirá. 

Tal fato de tamanha envergadura não se deu na Terra ainda. 
Pelo menos no período em que nós, seres humanos, passamos 
a habitar sobre a sua face. E aqui a transcrição do versículo 
22: “Se Deus não abreviasse aqueles dias, nem os escolhidos 
seriam salvos”. Mas haverá sobreviventes, sim, pois o Cristo, o 
Supremo Governante do planeta Terra, não assinou o plano de 
destruição deste orbe pelos homens enlouquecidos. 

E mais: Quem Nele confia não perde o seu tempo, porque 
Jesus é o Grande Amigo que não abandona amigo no meio do 
caminho.

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

ARTIGO 

MIRASSOL
Semana da Pátria e aniversário 
têm eventos na praça central

A praça Dr. Anísio José Mo-
reira em Mirassol será palco do 
hasteamento da Bandeira, das 
exposições do Tiro de Guerra 
02-021 e do Departamento de 
Educação - 111 anos - Educa-
ção em Movimento - Fundação 
aos dias atuais: uma história a 
ser contada, nesta terça-feira 
(7), a partir das 9 horas.

O local também será palco 
da concentração e saída às 
9h30 da 1ª Caminhada Cívica 
e Cultural. Todos estes eventos, 
em homenagem a Semana da 
Pátria e também aos 111 anos 
do aniversário de Mirassol, são 
promovidos pela Prefeitura de 
Mirassol, por meio do Depar-
tamento Municipal de Cultura 
e Turismo e com o apoio do 
Departamento de Educação.

Nesta segunda-feira (6) 
de manhã, a cerimônia do 
hasteamento da Bandeira foi 
realizada no TG 02-021 e con-
tou com a presença do prefeito 
Edson Antônio Ermenegildo. 
Os alunos Vitor e Arthur, das 
escolas municipais Professora 
Bartyra de Aquino Noronha e 
Darcy Amancio, respectiva-
mente, hastearam a bandeira 

Nacional.
“Fiquei muito feliz porque é 

o primeiro evento que vejo duas 
crianças hastearem a bandeira. 
Isto mostra a importância do 
respeito a nossa pátria”, afirmou 
o prefeito.

Além do prefeito, o evento 
contou com a presença do dire-
tor do Departamento Municipal 
de Cultura e Turismo, Wilson Luiz 
Bertati, da Diretora de Educa-
ção, Luzia de Fátima Paula, do 
diretor de Saúde, Frank Hulder 
de Oliveira, das diretoras das 
escolas municipais e muníci-
pes, uma vez que foi aberto ao 
público.

Ao final o Chefe de Instrução, 
o 1º Sargento Eduardo Clemen-
te da Silva, quebrou o protocolo 
e convidou todas as crianças 
presentes para desfilarem juntas 
dos atiradores e monitores do 
Tiro de Guerra.

Na quarta-feira (8), aniversá-
rio de Mirassol, o hasteamento 
da Bandeira volta a acontecer 
na praça Dr. Anísio José Moreira, 
juntamente com a exposição do 
TG 02-021 e da Educação. No 
esporte, o Centro Esportivo do 
Mais Parque vai sediar o Cam-
peonato Municipal de Futevôlei, 
a partir das 8 horas.

Da REDAÇÃO

Divulgação

Importações já superam 
todo volume do ano passado

São José do Rio Preto 
atingiu neste mês de agosto 
um valor total de importações 
maior do que todo o ano pas-
sado. Foram US$ 27,3 mi-
lhões em vendas no exterior 
no oitavo mês do ano, che-
gando a US$ 92,5 milhões 
em 2021. No ano passado 
inteiro foram US$ 88,3 mi-
lhões em importações.

Os principais produtos 
importados pelos rio-preten-
ses são peixes frescos ou 
refrigerados (38%) e díodos, 
transistores e dispositivos 
semelhantes (22%). Os pa-
íses que mais vendem para 
Rio Preto são China (40%), 
Chile (39%) e Estados Unidos 
(7,1%).

Segundo o despachan-
te aduaneiro da Caribbean 
Express e especialista em 
comércio exterior, Paulo Nar-
cizo Rodrigues, a expectativa 
é que Rio Preto supere até 
dezembro a marca de US$ 
140 milhões em importações. 
Se for confirmado, esse será 
o maior índice do município 
desde que os valores come-
çaram a ser analisados em 
2000. A maior marca de Rio 
Preto até então é de US$ 
131,8 milhões em 2014.

“Mesmo com o dólar não 
sendo favorável para impor-
tação, as indústrias tem a 
necessidade de produzir para 
vender mais e para isso pre-
cisam comprar insumos no 

exterior. Esse período de se-
tembro a novembro costuma 
ser o mais movimentado para 
o comércio exterior, pois já há 
toda uma preparação para o 
fim do ano”, afirmou Paulo.

Nas exportações, Rio Preto 
registrou US$ 5,1 milhões em 
vendas no exterior, totalizando 
US$ 17,5 milhões no total 
de 2021. Com isso, a cidade 
tem um déficit na balança co-
mercial de US$ 74,9 milhões 
na balança comercial.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Divulgação

Os principais produtos 
exportados são preparações 
capilares (19%), carroçarias 
para veículos (11%), arti-
gos e aparelhos ortopédicos 
(11%) e miudezas comes-
tíveis (11%). Os principais 
compradores Estados Uni-
dos (30%), Chile (11%) e 
Mianmar (7,1%). “Possivel-
mente Rio Preto vai atingir a 
mesma marca de exportações 
de 2020 que foi de US$ 27,2 
milhões”, comentou Paulo.

Os principais produ-
tos importados pe-
los rio-pretenses são 
peixes frescos ou 
refrigerados (38%) e 
díodos, transistores 
e dispositivos seme-
lhantes (22%)

EDUCAÇÃO

Unesp começa receber inscrições 
amanhã; Ibilce tem 460 vagas

A Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) receberá, a 
partir de amanhã, as inscri-
ções para o Vestibular 2022, 
exame com oferta de 7.690 
vagas em 24 cidades. Na 
unidade em Rio Preto são 
460 vagas disponíveis para os 
cursos de para os cursos de 
biologia, ciência da computa-
ção, engenharia de alimentos, 
física, matemática, química, 
letras (licenciatura e habilita-
ção de tradutor) e pedagogia.

No mesmo dia 8, será 
encerrado o prazo para o 
recebimento dos pedidos de 
isenção e redução de 50% da 
taxa, cujo valor integral é de 
R$ 180. Os interessados po-
derão se inscrever ou cadas-
trar os pedidos dos benefícios 
pelo site da Fundação Vunesp 
(www.vunesp.com.br).

Os pedidos de isenção 
podem ser feitos de duas 
formas, uma delas para ves-
tibulandos cadastrados no 
CadÚNICO, ou seja, os que 
têm renda familiar mensal per 
capita de até meio salário mí-
nimo ou que possuam renda 
familiar mensal de até três 
salários mínimos. Estes estu-
dantes 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 es-
cola pública, na Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) ou com 
bolsa de estudo integral, se o 
curso for de instituição parti-
cular. Estes vestibulandos pre-
cisam ainda ter renda familiar 

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 es-
tejam desempregados. O prazo 
é semelhante ao do pedido de 
isenção, até 8 de setembro. O 
resultado dos pedidos de redu-
ção 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 (Secretaria da Educação/
SP e Centro Paula Souza). 
Estes candidatos pagarão taxa 
de R$ 45 e se inscreverão no 
mesmo período dos pagantes 
de taxa integral, de 8 de se-
tembro 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 
alunos que tenham cursado 
integralmente o ensino médio 
em escola pública, sendo que 
35% das vagas desse sistema 
são destinadas aos candidatos 
que se autodeclararem pretos, 
pardos ou indígenas.

Da REDAÇÃO

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 instituição 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 

Arquivo DHOJE
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EM RIO PRETO

Pupo quer fim 
de sessões e 

votações secretas

O vereador Renato Pupo 
alterou um Projeto de Re-
solução (PR) para que se-
jam extintas as votações e 
sessões secretas da Câma-
ra de Rio Preto. Segundo 
parlamentar, o objetivo é 
dar transparência e aber-
tura à população.

“A ideia é tornar o Le-
gislativo Municipal mais 
próximo do cidadão. O 
voto secreto atenta con-
tra o direito elementar do 
eleitor em saber como 
seu representante eleito 

age em seu nome, afinal, 
a Constituição Federal re-
democratizou garantindo 
o Estado Democrático de 
Direito, tendo como fun-
damentos, dentre outros, 
a soberania e a cidadania”, 
explica Pupo.

O texto alterado do art. 
193, inciso 2º, se aprovado 
o PR, passa a ser: depen-
derão do voto favorável de 
dois terços dos membros 
da Câmara, a aprovação e 
as alterações das seguintes 
matérias, sempre com voto 
aberto e denominação de 
próprios públicos.

Andressa ZAFALON 

PODER LEGISLATIVO

DIA DA INDEPENDÊNCIA

Divulgação

Ato em apoio ao governo Bolsonaro hoje 
terá concentração no Centro de Eventos
Apesar de muitos mo-

radores de Rio Preto te-
rem viajado a São Paulo, 
para a manifestação na 
Avenida Paulista, e outros 
terem ido à Brasília, a ci-
dade também terá um ato 
nesta terça-feira (7), data 
da Independência do Bra-
sil, em apoio ao governo 
Bolsonaro com concen-
tração às 9h no Centro 
Regional de Eventos.

De acordo com os or-
ganizadores, o grupo é 
formado por diversos re-
presentantes da socieda-
de e o objetivo é defender 
os valores da família, fé e 
justiça. “Damos apoio ao 
nosso Presidente Bolso-
naro em suas decisões, 
pois sabemos que ele 

defende aquilo que pen-
samos e valorizamos”, 
comenta um dos organiza-
dores Denilson Marzochi.

O grupo, por unani-
midade, ainda destaca 
que a luta continua pela 
soberania da Nação, li-
berdade de expressão e o 
direito de ir e vir. “Somos 
a favor da Justiça e não 
à arbitrariedade da forma 
que STF (Supremo Tribu-
nal Federal) tem atuado 
junto à nossa sociedade 
e, principalmente, com o 
nosso presidente”.

Segundo a Polícia Mi-
litar, será montado um 
esquema de segurança 
especial, com aumento do 
efetivo na rua.

“Em primeiro lugar, os 
manifestantes deverão 
seguir os protocolos de 
combate ao Covid-19 e a 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Polícia Militar irá garantir 
o direito de manifestação, 
de acordo com a Consti-
tuição, mas também, o 
cidadão tem os deveres. 
A manifestação deve ser 
pacífica”, comenta o Te-
nente Ziroldo de Rio Preto.

A GCM (Guarda Ci-
vil Municipal) também 
fará a segurança durante 
toda a manifestação, com 
um esquema especial, 
principalmente nas pro-
ximidades da Prefeitura 
e da Câmara. “Devido 
ao fato de ser um local 
aberto e o risco sanitário, 
recomendamos que o 
manifestante vá com uma 
máscara de qualidade e 
bem ajustada ao rosto, 
mantendo o distancia-
mento social.”, declarou 
Vitor Cornacchioni, diretor 
da GCM.

Oposição também fará 
protesto nesta terça

A manifestação está mar-
cada para as 9h30, em frente 
ao Cras (Centro de Referên-
cia de Assistência Social) do 
Pinheirinho, em Rio Preto.

Segundo uma das orga-
nizadoras, Cristiane Guiro, 
a expectativa é de que a 
adesão seja grande. “Espero 
que estejamos em bastante 
pessoas. O ato é junto com 
o ‘Grito dos Excluídos’ que 
se pauta pela luta contra a 
miséria, o preconceito e as 
políticas excludentes do ne-
oliberalismo”, explica.

Além disso, os grupos 
de esquerda pedem a im-

plantação de uma política 
ambiental séria, o que, na 
opinião deles, não aconte-
cesse atualmente. “Somos 
contra as privatizações que 
estão transformando nosso 
país em uma grande colô-
nia, exportadora de produtos 
primários, enquanto não 
garante segurança alimentar 
para o seu povo”, ressalta 
Cristiane.

As reivindicações não 
param por ai, Cristiane frisa 
que “em pleno o Dia da Inde-
pendência irão mostrar que 
estamos voltando no tempo 
de Brasil Colônia, inclusive 
com trabalho precário que, 
após a reforma trabalhista, 

está cada vez mais próximo 
ao trabalho escravo”.

Os manifestantes, de 
acordo com os organiza-
dores, gritarão pela defesa 
do SUS (Sistema Único de 
Saúde) e contra a reforma 
administrativa. “Faremos 
uma homenagem às vidas 
ceifadas pela má gestão 
dessa pandemia e pela con-
tinuidade das investigações, 
e posterior punição, a todos 
os envolvidos na CPI da 
Covid-19. Queremos sim o 
afastamento de Bolsonaro, 
de Mourão, mas nos coloca-
mos também contra a política 
econômica de Guedes”, con-
clui Cristiane Guiro.

Andressa ZAFALON 

Estoque de farmácias 
municipais poderá ser 
acessado pela internet

O vereador Francisco Junior 
(DEM) protocolou na sexta-fei-
ra (3) um projeto de lei (PL) 
que dispõe sobre a divulgação, 
no site oficial do município, 
do fornecimento mensal e de 
estoque de medicamentos 
que estejam disponíveis nas 
farmácias municipais.

“O objetivo, além de dar 
transparência na prestação de 
contas sobre o fornecimento 
mensal de medicamentos à 
população rio-pretense, é de 
facilitar o acesso dos muní-
cipes e dar conhecimento 
sobre quais medicamentos se 
encontram disponíveis e em 
quais farmácias”, explica o 
parlamentar.

No texto do PL, o vereador 
pontuou que a divulgação da 
lista de medicamentos disponí-
veis deverá conter, no mínimo, 
o nome químico do remédio, 

nome genérico, quantidade 
total disponível, quantidade 
específica em cada farmácia, 
endereço e horário de funcio-
namento e data e horário da 
última atualização.

O acesso virtual possibili-
tará que o público - principal-
mente pessoas com deficiência 
e pessoas idosas - se progra-
me com antecedência para a 
retirada de medicamentos e 
não se desloque desnecessa-
riamente às unidades que não 
possuam estoque do remédio.

“Muitas pessoas que de-
pendem de medicamentos das 
farmácias públicas encontram 
dificuldades de locomoção 
e, muitas vezes, acabam se 
deparando com a falta do 
medicamento na unidade mais 
próxima de sua casa. O acesso 
remoto facilitará que o muníci-
pe se dirija ao local exato que 
tenha estoque disponível”, 
conclui Junior.

Andressa ZAFALON 

Câmara vota para ter 
duas sessões 
por semana

O vereador Odélio Cha-
ves protocolou pedido de 
urgência na votação do 
Projeto de Resolução (PR), 
de autoria do vereador João 
Paulo Rillo, que determina 
que as sessões na Câmara 
de Rio Preto ocorram às 
terças e quintas, e não 
mais somente às terças.

Com o requerimento, na 
próxima quinta-feira (9), o 
PR será votado na legali-
dade e no mérito. Nesta 
terça-feira (7) não haverá 
sessão, já que é feriado.

Rillo, em sua justificati-
va, destaca que tem sido 
constante e, de certa for-
ma, unânime a insatisfação 
com a falta de tempo e 
impossibilidade de debates 
sobre temas importantes 
para a cidade e para a po-
pulação.

“Com este PR, preten-
demos ampliar o número 
de sessões para que ocor-
ram, obrigatoriamente, as 
terças e quintas, de modo a 
proporcionar debate e cele-
ridade nas discussões que 
a sociedade mais precisa”, 
explica Rillo.

Andressa ZAFALON 

eleitor em saber como 
seu representante eleito 

aberto e denominação de 
próprios públicos.

Vereador, 
Renato Pupo 

municipais poderá ser 
acessado pela internet

Vereador, 
Francisco Junior 

Vereador, 
Odélio Chaves

A FAVOR DO GOVERNO 
Região envia grupos a 
São Paulo e Brasília

O grupo 
MCB cedeu, 

gratuitamente, 
quatro ônibus 

para se 
deslocarem até à 
Capital no dia 7

Apoiadores do presidente 
Jair Bolsonaro das cidades de 
Rio Preto, Ilha Solteira, Santa 
Fé do Sul, Jales, Fernandópo-
lis, Votuporanga, Catanduva, 
Barretos, Bebedouro, Colina, 
Olímpia, Araraquara e São 
Carlos lotam com capacidade 
máxima pelo menos 22 ônibus 
rumo à Avenida Paulista na 
capital para manifestação de 7 
de setembro nesta terça-feira.

“Nós vamos sair daqui 
no dia 6 e só de Rio Preto 
já temos dez ônibus lotados. 
Segundo as informações, já 
está autorizada a entrada de 
mais de dois mil ônibus em 
São Paulo no dia 6”, explica 
Danila Azevedo, uma das or-

ganizadoras do ato.
Danila ainda ressalta que 

não se trata de uma excursão 
ou caravana. “Estamos partin-
do rumo à defesa do Brasil”.

O grupo exige liberdade 
e que a Constituição Federal 
seja respeitada e cumprida, o 
que, de acordo com eles, não 
vem acontecendo. “Tudo isso 

está sendo possível, pois a 
população está cada dia mais 
politizada e patriota. Grupos 
de homens e mulheres tiveram 
a iniciativa e em poucos dias 
lotamos dezenas de ônibus”, 
frisa Danila.

O grupo MCB (Movimento 
Cidadania Brasil) ainda cedeu, 
gratuitamente, quatro ônibus 
para se deslocarem até à 
Capital no dia 7. “Será um 
dia histórico do nosso país”, 
conclui Danila.

Brasília - Além de São 
Paulo, vários grupos rio-pre-
tenses também estão a ca-
minho à Brasília, pelo mesmo 
motivo: manifestação pela 
democracia e a favor de Bol-
sonaro, no dia 7 de setembro, 
nesta terça-feira.

Andressa ZAFALON 
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INTOLERÂNCIA

Homem dá soco no rosto da 
companheira durante discussão

Um homem de 36 anos foi 
preso neste domingo (5) após 
ter agredido sua companheira 
de 42 anos com um soco no 
rosto às 17h20 enquanto o 
casal ingeria bebidas alcoóli-
cas na residência do agressor 
no bairro Vila Esplanada.

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
policiais militares que estavam 
em patrulhamento foram acio-
nados e no local encontraram 
os envolvidos no meio da rua.

Primeiro os policiais con-
versaram com a vítima, que 
informou ter sido convidada 
pelo agressor para beber na 
residência dele, sendo que 
em certo momento os dois 
começaram a discutir e em 
seguida o homem desferiu um 
soco no seu rosto.

Após a agressão a mulher 
pegou suas coisas e saiu da 

casa e foi seguida pelo ho-
mem, por isso acionou a PM.

Em sua defesa o agressor 
confirmou que os dois discuti-
ram e que em certo momento 
a mulher decidiu ir embora e 
ele somente a acompanhou, 
mas não a agrediu.

Após os depoimentos o 
casal foi levado para a Central 

Da REDAÇÃO

EMBRIAGUEZ

Motorista sai de festa buscar mais 
bebidas e provoca acidente com vítima

Na noite de domingo (5) 
a Polícia Militar de Rio Preto 
prendeu um homem de 38 
anos que saiu de uma con-
fraternização dirigindo o carro 
embriagado para buscar mais 
bebidas e acabou causando 
um acidente no bairro João 
Paulo II, que deixou um ho-
mem de 25 anos ferido.

Os militares que estavam 
em patrulhamento foram acio-
nados e ao chegarem ao local 
notaram que o carro do autor 
do acidente a moto da vítima 
já tinham sido retirados.

Então conversaram com 
uma popular e a esposa do 
condutor do carro que infor-
maram que o homem que 
conduzia o automóvel na Rua 
Cesar Pupim tentou realizar 
uma conversão à esquerda 
e acabou colidindo com uma 
moto.

A esposa do autor ainda 
informou que por medo de 
ser linchado o homem fugiu e 
foi para casa. Lá os policiais 
conversaram com o suspeito 
que confessou ter ingerido 
bebidas alcoólicas e provocado 
o acidente.

Policiais realizaram o teste 
de etilômetro que resultou em 
0,54 miligramas por litro de 
sangue e em seguida levaram 
o homem para a Central de 

Da REDAÇÃO

de Flagrantes, onde o delega-
do plantonista decidiu pren-
der o agressor e em seguida 
um boletim de ocorrência de 
violência doméstica, lesão 
corporal, ameaça e injúria foi 
registrado e encaminhado para 
o 2º Distrito Policial.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Flagrantes, onde ele foi preso.
O condutor da moto foi 

levado para o UPA Jaguaré e 
em seguida encaminhado para 
o Hospital de Base devido a 
suspeita de fraturas.

O caso foi registrado como 
lesão corporal culposa em 
direção de veículo e foi en-
caminhado para o 3º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

DivulgaçãoArquivo DHOJE Divulgação

PM atende três casos envolvendo 
ameaça e roubo com uso de facas

A Polícia Militar de Rio Pre-
to foi acionada na madrugada 
desta segunda-feira (6) para 
atender duas ocorrências de 
lesão corporal com vítimas 
feridas a facadas.

À 1h os militares foram até 
a UPA Norte, onde uma mu-
lher de 43 anos deu entrada 
com um ferimento de faca no 
braço. Os policiais foram infor-
mados de que a vítima estava 
bebendo junto com algumas 
pessoas e seu irmão, quando 
em certo momento o seu 
parente a golpeou com uma 
facada e em seguida fugiu.

O crime ocorreu em uma 
chácara no bairro Vila Itália. 
Os policiais se dirigiram para 
a Central de Flagrantes para 
registrar um boletim de ocor-
rência com natureza de lesão 
corporal e violência doméstica 

que foi encaminhado para o 2º 
Distrito Policial.

No outro caso Polícia Militar 
e SAMU foram acionados para 
atender uma vítima com san-
gramento no bairro Eldorado. 
No local eles socorreram uma 
mulher de 28 anos que havia 
levado uma facada durante 
uma tentativa de roubo.

Durante a ocorrência um 
rapaz de 21 anos subiu na 
viatura do SAMU e passou a 
chutar  o veículo, causando 
danos em duas portas. A PM 
levou o rapaz para a Central de 
Flagrantes, onde ele foi preso 
após não pagar a fiança de 
R$3 mil.

O caso foi registrado como 
dano e lesão corporal e poste-
riormente encaminhado para o 
6º Distrito Policial. 

No último domingo (5) às 
18h15 a Polícia Militar foi 
acionada para atender uma 
ocorrência de desentendimen-

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

VIOLÊNCIA

Arquivo DHOJE

Os GCMs esta-
vam em patrulha-
mento pela Rua 
Prudente de Mo-
raes quando ob-
servaram que com 

to familiar, no qual um homem 
de 41 anos estava ameaçando 
sua mãe de 61 anos. O caso 
ocorreu em Engenheiro Sch-
mitt.

No local os policiais foram 
recebidos pela vítima, que 
informou que seu filho estava 
muito alterado e com uma faca 
ele a ameaçou de morte. O ho-
mem ainda danificou o veículo 
da vítima e quebrou pertences 
da residência.

Mãe e filho foram levados 
para a Central de Flagrantes, 
onde a vítima disse não querer 
representar judicialmente.

Assim o filho foi liberado e 
a mãe foi orientada sobre suas 
possibilidades penais. O caso 
foi registrado como dano, lesão 
corporal e violência doméstica 
que mais tarde foi encaminha-
do para a Delegacia de Defesa 
da Mulher. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

TRÁFICO INTOLERÂNCIA
Mulher provoca incêndio 
na casa do ex- marido 

Na tarde de domingo (5) 
uma mulher de 33 anos foi 
presa após confessar aos po-
liciais militares que ateou fogo 
na residência de seu ex-marido 
de 40 anos por volta das 17h 
no bairro Jorge Rodrigues.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os policiais 
que estava em patrulhamento 
foram acionados para atender 
um caso de vítima de incêndio. 
A mulher estava recebendo 
atendimento médico na UPA 
Norte.

Em contato com a mulher, 
eles  foram informados que ela 
foi a casa de seu ex-marido 
para buscar alguns de seus 

pertences e após uma discus-
são acabou entrando na casa 
e colocou fogo em guardanapo 
de papel jogando em cima de 
uma mesa, o que iniciou o 
incêndio.

Em seguida ela saiu da 
casa e por motivo não men-
cionado ela retornou o interior 
do imóvel.

Após as informações os 
policiais a levaram para a Cen-
tral de Flagrantes, onde ela foi 
presa e o caso registrado como 
incêndio foi encaminhado para 
o 4º Distrito Policial, que dará 
continuidade nas investiga-
ções através de um Inquérito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Baep apreende grande quantidade de 
maconha, porções de crack e cocaína

Na manhã de domingo (5), 
às 11h30, policiais militares da 
equipe do BAEP apreenderam 
porções de maconha, cocaína 
e crack no bairro Jardim Arroyo 
que seriam comercializadas por 
um adolescente de 17 anos.

Os policiais estavam em pa-
trulhamento pelo bairro quando 
o adolescente tentou fugir. 
Ele foi abordado e em revista 
pessoal os policiais localiza-
ram no bolso de sua bermuda 
sete porções de cocaína, duas 
porções de maconha, R$10 e 
um celular.

O adolescente foi questiona-
do e confessou que iria comer-

cializar a maconha por R$50 e 
a cocaína por R$20.

Os militares ainda realizaram 
uma vistoria pelas proximidades 
e encontraram em um lote vazio 
11 tijolos de maconha, 36 por-
ções da mesma droga, duas ba-
lanças, uma porção de cocaína, 
uma porção de crack, um rolo 
de plástico filme, um martelo de 
borracha e uma faca.

Após as apreensões os po-
liciais se dirigiram para a resi-
dência do adolescente, onde 
com a permissão de sua mãe os 
militares ainda localizaram mais 
15 porções de maconha dentro 
de um guarda-roupa.

O jovem foi levado para a 
Central de Flagrantes junto 

Da REDAÇÃO

com as drogas, e em seguida 
foi apreendido pelo fato de que 
há cerca de um mês ele teria 
sido liberado da Fundação Casa 
após ter sido recolhido pelo 

crime de tráfico. O caso que foi 
registrado como drogas sem 
autorização foi encaminhado 
para o 4º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Divulgação

GOLPE
Sobrinho é enganado pelo tio na 

compra de moto e registra queixa
Um homem de 41 anos pro-

curou a Central de Flagrantes na 
tarde deste domingo (5) para 
informar que foi enganado por 
seu tio de 48 anos que registrou 
a moto comprada pela vítima 
em seu nome. O caso ocorreu 
no dia 1º de setembro. Em seu 
depoimento a vítima informou 
que passou o mês de junho 
pesquisando por motocicletas 
de seu interesse, sendo que ao 
encontrar uma moto por R$7 

mil ele se deslocou, junto com o 
seu tio, para Votuporanga.

Após a negociação e o paga-
mento total da moto o vendedor 
combinou com a vítima que no 
decorrer da semana ele enviaria 
o recibo de compra e venda do 
veículo, sendo que dias mais 
tarde ao solicitar o documento 
a vítima foi informada de que o 
recibo foi preenchido no nome 
de seu tio, que não esta mais 
morando no Estado de São 
Paulo.

Para os policiais o homem 

Da REDAÇÃO ainda disse que em conversa 
com o vendedor ele foi informa-
do de que seu parente disse que 
o recibo deveria ser preenchido 
em seu nome e com o endereço 
da vítima e por isso o vendedor 
achou que a vítima sabia sobre 
a orientação.

Após o depoimento os poli-
ciais registraram um boletim de 
ocorrência com natureza este-
lionato e em seguida orientaram 
o homem sobre suas possibi-
lidades judiciais. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

NEIDE FATIMA DE FREITAS, natural 
de Campina Verde/MG, faleceu aos 60 
anos de idade. Era casada com Gene-
valdo Honorio de Freitas e deixou seus 
fi lhos Edevaldo, Elder Maria, Eldimar, 
Genevaldo Junior. Foi sepultada no 
dia 05/09/2021 às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIA JOSÉ RIBEIRO PINTO, 
natural de Neves Paulista/SP, faleceu 
aos 79 anos de idade. Era casada 
com Ovasio de Almeida Pinto e deixou 
seus fi lhos Claudemir e Claudecir. Foi 
sepultada no dia 05/09/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

  FALECIMENTOS

CONCEIÇÃO HENRIQUE BRISOLA 
DO AMARAL, natural de Apiai/SP, fale-
ceu aos 85 anos de idade. Era casada 
com Eduardo Franco do Amaral e deixou 
seus fi lhos Carlos Eduardo, Marlene, 
Maria Aparecida (falecida) e Julio (fale-
cido). Foi sepultada no dia 05/09/2021 
às 12:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemité-
rio Municipal de Monte Aprazível.

ODACIR CAMILLO, natural de Men-
donça/SP, faleceu aos 71 anos de idade. 
Era viúvo e deixou seus fi lhos Idalina, 
Josimeire e Luiz Antonio (falecido). Foi 
sepultado no dia 05/09/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 

João Batista.

AIMAR EDSON GIACCHETTO, 
natural de São José do Rio Preto/SP, 
faleceu aos 72 anos de idade. Era 
viúvo. Foi sepultado no dia 05/09/2021 
às 15:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

NELSON TEODORO DA SILVA, 
natural de Fernandópolis/SP, faleceu 
aos 74 anos de idade. Era divorciado e 
deixou seus fi lhos Rosimere, Rosângela 
Maria, Rosemar e Marcos Antonio (fale-
cido). Foi sepultado no dia 05/09/2021 
às 17:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.
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O que é mordida 
cruzada?

A mordida cruzada, também referida como mordida invertida, é 
uma de muitas situações de alteração da posição dos dentes em 
que se verifica uma má oclusão na articulação entre os maxilares, 
dando por vezes a aparência de “boca torta” devido ao desvio 
mandibular que pode envolver.

Quando colocamos os dentes em oclusão, ou seja, quando 
encostamos os dentes na posição de boca fechada, os dentes 
do maxilar inferior “fecham” por dentro dos seus antagonistas do 
maxilar superior. Quando acontece o contrário, em que um ou 
mais dentes do maxilar superior fecham por dentro dos dentes da 
arcada inferior, então estamos perante uma situação de mordida 
cruzada ou invertida.

Esta alteração de posicionamento dentário é relativamente 
frequente, podendo ser uma mordida cruzada unilateral, caso essa 
inversão no fecho dos dentes se verifique apenas num dos lados 
dos maxilares ou mordida cruzada bilateral, caso envolva ambos 
os lados.

Da mordida cruzada, podem advir algumas consequências inde-
sejáveis. Efetivamente, para além do problema estético que origina 
(que pode afetar a autoestima do indivíduo), pode também prejudi-
car o desenvolvimento dos ossos da face, nos casos de crianças e 
adolescentes. Esta alteração pode causar transtornos na fonação 
(pronunciação das palavras), mastigação e até na respiração. No 
adulto, tende igualmente a ter repercussões negativas, quer ao 
nível da articulação entre os maxilares (atm), podendo inclusive 
ser uma causa de dor de cabeça ou zumbido nos ouvidos, quer 
a nível local, nomeadamente no aumento de recessão gengival e 
eventuais desgastes, fraturas e perda de dentes.

A mordida cruzada pode ser apenas dentária (mordida cruzada 
dentoalveolar), quando se verificam apenas alterações na inclinação 
dos dentes ou esquelética, quando já existe um comprometimento 
das bases ósseas. Pode ainda trata-se de uma mordida cruzada 
funcional, caso haja ocorrência de desvio devido a uma acomoda-
ção da mandíbula.

Podem ocorrer diferentes tipos de mordidas cruzadas, tendo 
em conta a sua localização, conforme descrevemos de seguida.

Na mordida cruzada anterior existe uma inversão na oclusão 
dos dentes só ao nível anterior dos maxilares. Estes casos, muitas 
vezes referidos como mordida invertida, verificam-se normalmente 
nas situações de oclusão do tipo Classe 3 (classificação de Angle), 
também chamada de mordida cruzada anterior esquelética.

Esta situação corresponde a um adiantamento da mandíbula em 
relação ao maxilar superior (“queixo para a frente”) ou um retrai-
mento do maxilar superior em relação ao inferior, isto se estivermos 
a falar ao nível ósseo ou esquelético, pois pode verificar-se uma 
mordida cruzada anterior apenas dentária, sem correlação com o 
desenvolvimento dos maxilares.

Mordida cruzada posterior ou lateral
As situações de mordida cruzada posterior ou mordida cruzada 

lateral, ocorrem para trás do setor anterior, sendo que normalmente 
a mastigação ocorre no lado que está cruzado, no caso de mordida 
cruzada posterior unilateral. Já nos casos em que a mordida cruzada 
afeta ambos os lados (mordida cruzada posterior bilateral), não se 
verifica essa ocorrência.

Mordida cruzada - sintomas
Na mordida cruzada, os sintomas ou sinais que podem levar 

à sua deteção são muito variáveis, sendo um sintoma comum a 
dor de cabeça frequente, normalmente associada às repercussões 
ou danos que a situação de mordida cruzada pode implicar na 
articulação entre os maxilares, nomeadamente ruídos ao abrir e 
fechar a boca e dificuldade em movimentar a mandíbula para um 
dos lados. Por vezes, alguns zumbidos no ouvido podem também 
ocorrer, podendo ser mais ou menos fortes mediante a gravidade 
do problema.

Pode também haver sensibilidade dentária ou mesmo dor em 
determinados dentes devido ao desalinhamento dentário e con-
sequente desgaste acrescido do esmalte durante os movimentos 
de oclusão.

Outro sinal a ter em conta é a perda de tecido de suporte dos 
dentes (parodonto), quer seja a nível gengival, com a consequente 
recessão, retraimento ou retração gengival (perda progressiva da 
gengiva), quer seja a nível ósseo, com a perda do osso do maxilar 
por contato inadequado entre os dentes.

Mordida cruzada - causas
As causas da mordida cruzada envolvem fatores genéticos, fun-

cionais e ambientais. Dentro destes podemos salientar as anomalias 
de desenvolvimento do tamanho dos maxilares, anomalias ósseas 
congénitas, respiração bucal, postura incorreta, perda precoce ou 
permanência prolongada dos dentes de leite, e certos hábitos como 
roer tampa de canetas ou o uso de chupeta, entre muitos outros.

Mordida cruzada - tratamento
O tratamento da mordida cruzada deverá ser efetuado o mais 

precocemente possível, de modo a evitar todas as eventuais re-
percussões negativas que daí podem advir.

Na infância, e assim que a criança possa colaborar, deve-se ini-
ciar o tratamento o mais precocemente possível recorrendo ao uso 
de aparelho ortodôntico ou dentário, para corrigir a mordida cruzada, 
pois o desalinhamento não regride sem intervenção. O tratamento 
ortodôntico passa, normalmente, pela colocação de um aparelho 
removível com parafuso expansor e, por vezes, molas (aparelho céu 
da boca) ou com a aplicação de um disjuntor palatino. Ambas as 
medidas são utilizadas com a finalidade de fazer expandir o maxilar 
e desta forma resolver o problema do desalinhamento dos dentes.

Já nos adultos o tratamento passa normalmente pela cirurgia 
ortognática ou cirurgia de mordida cruzada, sendo que esta ope-
ração permite o “reposicionamento” dos maxilares. Se a mordida 
cruzada ocorrer isoladamente num ou noutro dente separadamente, 
a correção poderá também passar pela colocação de prótese fixa.

Podemos subdividir em dois tipos de aparelhos ortodônticos ou 
dentários, a saber:

1. Aparelhos dentários fixos - Os aparelhos dentários fixos, 
usualmente, são apenas utilizados para correção nos adolescentes 
e adultos.

2. Aparelhos móveis ou removíveis - Os aparelhos dentá-
rios móveis ou removíveis, usualmente, são apenas utilizados nas 
crianças (aparelho ortodôntico infantil).

O tempo de utilização do aparelho vai variar muito da idade 
em que é colocado e da gravidade do problema. Assim, o tempo 
médio que demora o tratamento ortodôntico através da correção 
com aparelho dentário poderá ter uma duração que vai desde 
alguns meses até alguns anos, dependendo da natural evolução 
do crescimento dos maxilares e da erupção dos dentes definitivos.

Normalmente, o descruzamento de um único dente envolvido 
é bastante rápido, mas nos casos em que um setor completo ou 
mesmo todo o maxilar está envolvido, então o uso de aparelho 
ortodôntico tende a ser prolongado.

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

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto vai abrir as cinco 
salas de vacinação que fun-
cionaram no fim de semana no 
feriado desta terça-feira (7). As 
imunizações contra a Covid-19, 
que não ocorreram nesta se-
gunda-feira (6), retornam com 
a inclusão dos jovens de 12 
anos na campanha. O público 
de 13 a 17 anos também po-
derá comparecer se ainda não 
tiver tomado nenhuma dose.

As doses estarão dispo-
níveis nos seguintes pontos: 
CSE Estoril (Rua Caetano Elzo 
Rogério, 1800 – Jardim Ouro 
Verde); UBS Vetorazzo (Avenida 
Ernesto Fortunato Vetorazzo, 
711 – Jardim Vetorazzo); Sho-
pping Cidade Norte (Av. Alfredo 
Antônio de Oliveira, 2077 – Jar-
dim Planalto); Salão Paroquial 
da Igreja Nossa Senhora do 
Brasil (R. Virgílio Dias de Cas-
tro, 388 – São Deocleciano) 
e Swift (Av. Duque de Caxias, 
3.900 – Jardim dos Seixas). O 
horário da vacinação em todos 
os postos será das 8h às 13h.

Os documentos necessá-
rios para receber a dose estão 
disponíveis em: www.riopreto.
sp.gov.br/vacinacovid.

Saúde vacina jovens 
de 12 anos a partir de 
hoje em cinco salas

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

SAIBA ONDE

A vacinação de segunda 
dose das vacinas AstraZeneca, 
Coronavac e Pfizer também 
continuam sendo realizadas. 
Todos que receberam a segunda 
dose das vacinas AstraZeneca 
e Pfizer em Rio Preto até o dia 
16 de junho ou que estão atra-
sados podem comparecer a um 
dos cinco postos de vacinação 
e receber a segunda dose. Para 

a segunda dose da vacina Co-
ronavac, o intervalo entre doses 
continua sendo 28 dias.

A aplicação da terceira dose 
em idosos de 90 anos ou mais 
que receberam a segunda dose 
há pelo menos seis meses 
também segue no município, 
com o drive-thru funcionando 
na Swift. Para ser vacinado, o 
idosos deve apresentar docu-

mento foto e CPF, comprovante 
de residência de Rio Preto e 
comprovante de vacinação.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
585.091 doses da vacina, 
sendo 362.615 na primeira 
etapa, 210.802 na segunda 
e 123 a terceira. Além disso, 
11.551 pessoas tomaram 
dose única.

Divulgação

PÓS -COVID

Procura por check-up aumenta 
em pacientes com sequelas

Pouco mais de um ano 
depois do início da pandemia 
já é de conhecimento público 
que a doença não afeta ape-
nas o pulmão, mas também 
outros órgãos do corpo como 
coração e rins. As sequelas 
são as mais diversas e vão 
desde fadiga persistente, 
déficit de memória, arritmia e 
até perda de paladar. Por con-
ta disso, muito dos curados 
tem realizados exames após 
se recuperarem da Covid-19.

Especialistas consideram 
que o check-up após con-
trair a Covid-19 é essencial 
principalmente para os que 
desejam retornar a praticar 
atividades físicas. Vale res-
saltar que as sequelas podem 
afetar não somente quem 
precisou ficar internado como 
quem tem sintomas leves da 
doença.

Em Rio Preto, a Ultra-X Me-
dicina Diagnóstica revelou um 
aumento de 53% no número 
de tomografias realizadas nos 
primeiros seis meses deste 
ano, quando comparados com 
mesmo período do anterior. 
O volume de Raio-X do tórax 
também aumentou 16% no 

Maria Gabriela de Luca.
O check-up pós-Covid re-

comendado, na opção básica, 
inclui exames laboratoriais 
e raio-x de tórax. A opção 
completa prevê ainda exames 
de tomografia, , teste neu-
tralizante (checa anticorpos 
contra a doença) e raio-x de 
tórax e perfil.

“Temos visto alguns pa-
cientes que apresentam se-
quelas depois da Covid-19 e 
os quadros da doença variam 
de leve, moderado, grave e até 
casos que precisam de inter-
nação. Os casos mais graves 
geralmente deixam as pessoas 
com sequelas motores, cardio-
vasculares, entre outras. Mas 
os pacientes com casos leves 
também podem ter sequelas, 
como alterações pulmonares, 
motores, e precisam de uma 
reabilitação e acompanha-
mento médico específico”, 
explicou Maria.

Vinicius LIMA  

primeiro semestre de 2021.
“O pós-Covid tem sido 

bastante procurado, mas as 
pessoas que estão retornando 
as atividades normais tem vol-
tado para as clínicas de diag-
nóstico para fazer os exames 
de rotina”, afirmou médica 
patologista clínica do Ultra-X, 

Vinícius LIMA

INFANTIL
Médica alerta para prevenção da fibrose cística em crianças

Pouco conhecida, a fibrose 
cística uma das maiores causas 
de mortalidade infantil, segundo 
a Unicef – Fundo de Emergência 
Internacional das Nações Uni-
das para a Infância. Segundo 
o Ministério da Saúde, uma 
a cada 10.000 crianças que 
nascem no Brasil tem fibrose 
cística.

Nesta quarta-feira, 8 de 
setembro, é o Dia Mundial 
da Fibrose Cística, instituído 
justamente para conscientizar 
a população brasileira sobre a 
importância do diagnóstico pre-
coce e do tratamento adequado 
desta doença.

O diagnóstico é feito através 
do teste do pezinho, do teste 
do suor e de teste genético. “O 
mais eficaz é o teste do suor, já 
que o suor de quem tem fibrose 
cística é mais salgado de quem 
não tem, por isso ela também 
é chamada de doença do beijo 
salgado”, afirmou a médica 
pneumologista Mariana Bilachi 

Pinotti, do Instituto de Moléstias 
Cardiovasculares (IMC) de Rio 
Preto.

A fibrose cística é uma doen-
ça grave e sem cura, de origem 
genética, que provoca acúmulo 
de muco nas vias respiratórias e 
demais órgãos como pâncreas, 
fígado e intestino. A organização 
norte-americana Cystic Fibrosis 
Foundation, estima que cerca de 
70 mil pessoas no mundo vivem 
com a doença. No Brasil, o últi-
mo relatório do Registro Brasilei-
ro de Fibrose Cística (REBRAFC) 
contabiliza aproximadamente 
5 mil casos, porém há a pos-
sibilidade de esse número ser 
maior, considerando pacientes 
sem diagnóstico ou tratamentos 
adequados.

Segundo a SBPT (Socieda-
de Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia), há 30 anos, a 
expectativa de vida do paciente 
não ultrapassava os 15 anos de 
idade. Hoje, com o avanço das 
pesquisas, a expectativa de vida 
pode estar acima de 40 anos.

Segundo a pneumologis-
ta do IMC os sintomas mais 
comuns da fibrose cística são 
tosse crônica, pneumonia de 
repetição, desnutrição, diarreia 
e dificuldade para ganhar peso 
e estatura, pólipos nasais, sabor 
mais salgado na pele/suor mais 

salgado que o normal e uma 
espécie de alongamento das 
pontas dos dedos das mãos e 
dos pés, também conhecida 
como “baquetamento”.

“Importante ressaltar que a 
fibrose cística não é contagiosa 
e não afeta questões cognitivas. 
Devido aos diferentes sintomas, 
algumas pessoas não aparen-
tam ter a doença, porém, o tra-
tamento deve ser mantido para 
que não ocorram intercorrências 
e complicações futuras”, pontua 
a médica.

O tratamento evoluiu bastan-
te nas últimas décadas, o que 
garante aos pacientes vida mais 
longa e de boa qualidade. Todo 
o tratamento deve ter acompa-
nhamento médico e especiali-
zado. O tratamento, conduzido 
por equipe multiprofissional, 
envolve ingestão de enzimas 
digestivas para as alimentações, 
antibióticos, broncodilatadores, 
anti-inflamatórios, suporte nutri-
cional, fisioterapia respiratória e 
atividade física.

Da REDAÇÃO 
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América contrata Márcio Ribeiro 
para dirigir time pela quarta vez

Em busca de reação 
na segunda metade 
da Segunda Divi-
são do Campeonato 

Paulista, o América apresen-
tou nesta segunda-feira (6) 
Márcio Ribeiro como novo 
técnico da equipe. Ele terá a 
missão de assumir a equipe 
que já foi comandada pelo 
ex-treinador Jorge Saran e 
pelo interino Antônio Lucas 
nesta competição.

Essa é a quinta passagem 
de Márcio pelo América, tendo 
atuado como jogador e outras 
três vezes com o técnico. Seu 
trabalho mais famoso foi pelo 
Água Santa, onde conquistou 

três acessos consecutivos, 
saindo da Bezinha e chegan-
do na elite do Paulistão. Seu 
último clube foi a Matonense, 
equipe do mesmo grupo do 
América, na qual ele saiu de-
pois de quatro jogos.

“Eu tinha algumas pro-
postas fora do Estado e o 
fato de ser o América, que se 
encontra em uma situação 
muito difícil, eu como sendo 
de Rio Preto resolvi ajudar. 
Me motivou também estar em 
casa de novo, perto da família, 
fazendo o que eu gosto por um 
clube que eu gosto”, afirmou 
o treinador.

O técnico acompanhou a 
partida contra o Fernandópolis 
no domingo (5) e acredita que 
o time precisa de pelo menos 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

mais quatro reforços, sendo 
três para jogar no ataque. A 
expectativa é de que esses jo-
gadores cheguem ainda nesta 
semana para já estrearem na 

próxima rodada. Ele também 
falou sobre a impressão que 
teve do América quando ven-
ceu a equipe rio-pretense por 
dois a zero com a Matonense 

na estreia da Bezinha.
“Não é um elenco grandio-

so com muitas peças. Há a 
necessidade de novas peças, 
principalmente para o momen-

to de trocas, mas deixou uma 
boa impressão em Matão, 
apesar da vitória da Matonen-
se. Com algumas contratações 
é uma equipe que pode render 
mais”, comentou.

A estreia de Márcio será 
justamente contra a Matonen-
se no próximo domingo (11) no 
Teixeirão. O jogo é encarado 
como uma decisão para o 
treinador para manter vivo o 
a esperança de se classificar 
para a próxima fase.

“Não é fácil, seria um gran-
de objetivo. Mas depois da 
partida contra o Fernandópolis, 
acho que o que vai definir o fu-
turo do América na competição 
é o jogo contra a Matonense. 
Em caso de vitória, entramos 
na briga”, disse o Ribeiro.

SÉRIE C BRASILEIRO
Vitória do Paraná deixa Mirassol ameaçado pelo rebaixamento 

A derrota do Mirassol 
diante do São José 
na últ ima rodada 

deixou a equipe em uma si-
tuação complicada na Série 
C do Campeonato Brasileiro. 
Praticamente eliminado da 
competição, o Leão agora 
corre sério risco de entrar na 
zona de rebaixamento para a 
Série D.

A preocupação com o des-
censo aumentou porque o Pa-
raná, primeiro time dentro da 
zona de rebaixamento, venceu 
o Criciúma em casa por dois 
a um e chegou a 13 pontos, 
três a menos que o Mirassol. 
Na próxima rodada, o Leão 
enfrenta o Paraná fora de casa 
em um confronto direto pela 
permanência na Série C.

Se o Mirassol vencer, se li-
vra matematicamente do risco 
de queda. Já se o Paraná ga-
nhar, o Leão ainda não entra 
na zona por ter duas vitórias a 
mais, porém vai ficar empata-
do com o mesmo número de 
pontos faltando apenas duas 
rodadas para terminar a pri-
meira fase. O empate também 
mantém a disputa em aberta 
nas próximas rodadas.

Sobre a derrota por cinco 
a dois contra o São José, 
o técnico Eduardo Baptista 
considera que esse foi o pior 
resultado sob o seu comando. 
“Tivemos dois gols anulados, 
podíamos ter feito dois a zero, 
tivemos a chance do empate 
e acabamos tomando os gols. 
Enquanto a gente errava, a 
equipe do São José foi muito 
efetiva. Defensivamente, esse 

talvez tenha sido o pior jogo”, 
afirmou.

Ele também comentou 
que espera recuperar a con-
fiança do time para a decisão 
contra o Paraná. “Foi uma 
derrota muito doída, não era 
o esperado e nem o que a 

gente queria, mas todos nós 
somos profissionais e temos 
que assimilar. Vamos ter uma 
decisão e a gente tem que 
trabalhar bastante nesta se-
mana no aspecto psicológico 
e principalmente no aspecto 
tático”, afirmou Baptista.

Vinicius LIMA 

Vitória do Paraná deixa Mirassol ameaçado pelo rebaixamento 
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6752 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE ao servidor EUDI AMAURI ARAUJO RUSSO, ocupante do 
cargo efetivo de Operador de Câmera, Ref. CM-2C, Nível Técnico 
Administrativo, 30h, o benefício da Licença Prêmio, opção do art. 4º, I, § 
1º, LC 147/02, vencida em 02 de agosto de 2020. 
 
PORTARIA Nº 6753 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE a servidora VIVIAN SILVA LIMA, ocupante do cargo efetivo de 
Jornalista, Ref. CM-2D, Nível Superior, o benefício da Licença Prêmio, 
opção do art. 4º, I, § 1º, LC 147/02, vencida em 02 de agosto de 2020 
 
PORTARIA Nº 6753 DE 02 DE SETEMBRO DE 2021. 
CONCEDE a servidora THAIS MACHADO RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
ocupante do cargo efetivo de Jornalista, Ref. CM-2D, Nível Superior, o 
benefício da Licença Prêmio, opção do art. 4º, I, § 1º, LC 147/02, vencida 
em 28 de setembro de 2020 
 
VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 

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:

CÍCERO GONÇALVES DE OLIVEIRA e APARECIDA CON-
CEIÇÃO IGINO COLATO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
agente funerário, solteiro, nascido em Barbosa, SP, no dia 20 
de março de 1964, fi lho de NATALÍCIO ALVES DE OLIVEIRA 
e de RITA GONÇALVES DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalida-
de brasileira, aposentada, viúva, nascida em Ruilândia, SP, 
no dia 15 de agosto de 1960, fi lha de ADELINO IGINO e de 
BENEDITA LEODORO DE LIMA IGINO. 

LUIS RAMON GUAREMA RECA e YOVANITZA ISAMAR 
HERRERA GUARE. Ele, de nacionalidade VENEZUELANA, 
padeiro, solteiro, nascido em El Tigre, Venezuela, EX, no dia 
05 de janeiro de 1992, fi lho de LUIS ALFREDO GUAREMA 
e de MARIA MARGARITA RECA. Ela, de nacionalidade VE-
NEZUELANA, , solteira, nascida em El Tigre, Venezuela, EX, 
no dia 20 de agosto de 1990, fi lha de ORLANDO RAFAEL 
HERRERA e de ANA JOSEFA GUARE. 

MARLON WELLINGTON DE CARVALHO e ESTELA DE 
ANDRADE PROVAZZI. Ele, de nacionalidade brasileira, 
comprador, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 25 de fevereiro de 1988, fi lho de DEJAIR APARECI-
DO DE CARVALHO e de MARIA CLEVOCIR DOS SANTOS 
CARVALHO. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de 
dezembro de 1992, fi lha de PAULO SERGIO PROVAZZI e de 
LAURITA DE ANDRADE. 

POLIANA RIBEIRO ROSA e MARIA ARIADINA RIBEIRO 
DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, acabamen-
tista, solteira, nascida em Santa Helena do Goiás, GO, no dia 
05 de julho de 1983, fi lha de  e de MARIA CELIA RIBEIRO 
ROSA. Ela, de nacionalidade brasileira, diarista, divorciada, 
nascida em Porto Velho, RO, no dia 13 de agosto de 1979, 
fi lha de JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA e de MARIA RIBEI-
RO DE OLIVEIRA. 

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, 06 de setembro 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. GIOVANE MICHELETTI BABERGE e MARIA JOSÉ 
DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de ELPIDIO BABERGE e de 
LUCIA INÊS MICHELETTI BABERGE e ELA fi lha de JOSÉ 
DE SANTOS e de MARIA HEROTIDES BATISTA DOS SAN-
TOS;

2. ISAIAS MELO RAMOS e ÂNGELA MARIA DA SIL-
VA, sendo ELE fi lho de DAVI RAMOS e de ALZERINA MELO 
RAMOS e ELA fi lha de FRANCISCA ALVES DA SILVA;

3. JOÃO VICTOR CARNELOSSI e ALINE FERNANDA 
CHESSA, sendo ELE fi lho de WALTER CARNELOSSI JU-
NIOR e de RITA DE CÁSSIA DA SILVA VENTURIN CARNE-
LOSSI e ELA fi lha de JOÃO LUIZ APARECIDO CHESSA e 
de TEREZINHA INACIA DA SILVA CHESSA;

4. JOSÉ ANTONIO VALERIO DA SILVA e KAREN 
FERNANDA DA SILVA BARBOZA, sendo ELE fi lho de 
RENATO LOPES DA SILVA e de JOSELAINE VALERIO HO-
NORIO e ELA fi lha de ALESSANDRO TASCA BARBOZA e 
de MARIA LUCIA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
04/09/2021.

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. ALEXANDR DOUGLAS BARBOSA LEMES e 
MIRELA CEVADA FERREIRA, sendo ELE fi lho de ALCIDES 
FERREIRA LEMES e de NILCE BARBOSA LEMES e ELA 
fi lha de NERCILIO ROMOALDO FERREIRA e de SUELI 
CEVADA FERREIRA;

2. MATHEUS FERNANDES PINHO e LARISSA 
MACEDO DA ROCHA REIS, sendo ELE fi lho de ADRIANO 
FERNANDES PINHO e de FERNANDA SANTOS DE CAR-
VALHO e ELA fi lha de LEONARDO DA ROCHA REIS e de 
CLEUZA FELISBERTO DE MACEDO;

3. ADLER MOREIRA PIRES FERREIRA e KATIA 
MIRELA TANAKA GONÇALVES, sendo ELE fi lho de 
ANTONIO CARLOS PIRES FERREIRA e de AURISMAR 
BELÉM MOREIRA e ELA fi lha de JARBAS GONÇALVES e 
de TAKAKO TANAKA;

4. TIAGO APARECIDO GENTIL e DEBORA CRISTINA 
BELLINI, sendo ELE fi lho de JOSÉ APARECIDO GENTIL e 
de FÁTIMA REGINA DE OLIVEIRA GENTIL e ELA fi lha de 
WALDEMAR BELLINI e de MADALENA REZENDE DUARTE 
BELLINI;

5. ILANE ANTONIO DA SILVA e JULIANA DA SILVA 
LIMA, sendo ELE fi lho de ANTONIO JOÃO DA SILVA e de 
JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO e ELA fi lha de IVANILDO 
PEDRO DE LIMA e de MARIA HELENA DA SILVA; brasilei-
ros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 06/09/2021.

São José do Rio Preto, 03  de  setembro  de  2021. 
 

CONVITE 
  

     A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, CONVIDA 

Vossa Senhoria para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA, por 

solicitação do Vereador  João Paulo Rillo, para debater o Projeto de 

Resolução nº 07/21, que suprime o § 1° do Artigo 108, da Resolução nº 

712, de 13 de dezembro de 1990 – Regimento Interno, para que as 

Sessões Ordinárias ocorram às terças e às quintas. 

Contamos com a presença  de   Vossa  Senhoria nesta Audiência 

Pública, que em muito enriquecerá o nível dos debates, que ocorrerá em: 

Data: 09 de setembro de 2021 – (quinta-feira) 
Horário: 19:00 horas 
Local: Plenário da Câmara Municipal de São José do Rio 

Preto 
               Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

Ver.  Presidente da Câmara 
 

RECEBEMOS: EM  29/03/2017 DA DIRETORIA LEGISLATIVA, 
CONVITE  PARA   AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA  
ESCLARECIMENTOS SOBRE  A  CONSTRUÇÃO DE UMA 
ALÇA DE ACESSO NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS 
BR 153 E SP 310 – RODOVIA WASHINGTON LUIZ -  DIA 
06/04/2017 – 15:00 HS NO AUDITÓRIO DA CÂMARA. 

VEREADORES 
 

01. ANDERSON BRANCO DA SILVA......................__________________ 

02. CELSO LUIZ DE OLIVEIRA (PEIXÃO)...............__________________ 

03. CLÁUDIA RAQUEL DE GIULI...........................__________________ 

04. FÁBIO  MARCONDES......................................___________________  

05. FRANCISCO RUEL JUNIOR...........................___________________ 

06. GERSON FURQUIM.......................................____________________  

07. CEL.JEAN CHARLES O. D. SERBETO……..____________________  

08. JEAN DORNELAS........................................._____________________ 

09. JORGE MENEZES SILVA.............................____________________  

10. JOSÉ ANTONIO GOMES LAGOEIRO..........____________________ 

11. JOSÉ CARLOS MARINHO...........................____________________ 

12. KARINA CAROLINE DE SOUZA..................____________________  

13.  MARCIA REGINA CALDAS ......................._____________________ 

14.  MARCO ANTONIO RILLO............................____________________  

15.  PEDRO ROBERTO GOMES.........................____________________ 

16.  PAULO ROBERTO AMBROSIO...................____________________  

17.  RENATO PUPO DE PAULA.........................____________________  

 
RECEBEMOS: EM  29/03/2017 DA DIRETORIA LEGISLATIVA, 
CONVITE  PARA   AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA  
ESCLARECIMENTOS SOBRE  A  CONSTRUÇÃO DE UMA 
ALÇA DE ACESSO NO ENTRONCAMENTO DAS RODOVIAS 
BR 153 E SP 310 – RODOVIA WASHINGTON LUIZ -  DIA 
06/04/2017 – 15:00 HS NO AUDITÓRIO DA CÂMARA. 
 

SETORES ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA 
 

ASSESSORIA DE IMPRENSA ....................................... ___________________ 

TV CÂMARA ................................................................... ___________________ 

CERIMONIAL .................................................................. ___________________ 

CPD ................................................................................. ___________________ 

DIRETORIA GERAL ........................................................ ___________________ 

DIRETORIA JURÍDICA ................................................... ___________________ 

PABX/TELEFONISTAS ................................................... ___________________ 

PORTARIA ...................................................................... ___________________ 

 
DIRETORIA LEGISLATIVA 
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bobtoledo@gmail.com

São José do Rio Preto, terça-feira
de 2021

Roberto
 Toledo

SER BOM NÃO SIGNIFICA SER IDIOTA, SER BOM É UMA VIRTUDE 
QUE ALGUNS IDIOTAS NÃO ENTENDEM. Sorria, beba muita água e 

seja feliz
RODRIGO CABRERA Her-

nandes deixou o ar puro de 
sua fazenda nos arredores 
de Aurifl ama, para passar o 
fi nal de semana prolongado, 
curtindo os lugares badalados 
da city, juntinho da namorada 
a cirurgiã dentista Fabiana 
Rodrigues De Souza. 

JÁ SEU IRMÃO, Diego 
Cabrera Hernandes e Luiza 
Amorim, estão cada vez mais 
juntinhos e apaixonados, para 
a alegria dos familiares. Tudo 
indica que vai rolar casamen-
to.

A ESTILISTA PETRÔ Stival, 
ao lado da fi lha Patrícia, está 
em São Paulo, atendendo 
suas clientes vips e fi éis. Ela, 
levou na bagagem lindos ves-
tidos exclusivo da sua grife.   

BRUNO GARISTO está 
em São Luiz do Maranhão a 
negócios para sua empresa. 
Ele aproveita a viagem para 
mini temporada de férias com 
amigos de lá, curtindo sol e as 
ondas do mar.  

A DIRETORIA Dr. Nadim 
Cury / Dr. Paulo Voltarelli, do 
Clube Monte Líbano, agendou 
para o dia 27 de novembro, o 
tradicional baile de aniversário 
com showzaço do cantor Da-
niel, no imenso salão climati-
zado do clube.

ACONTECE NO próximo 
final de semana mais uma 
edição da Feira da Primavera, 
entre outras lindas fl ores, no 
Orquidário Rio Preto, na área 
rural da Vila Azul.

GILBERTO GARCIA Gon-
çalves, professor, foi convida-
do para conferência magna 
de abertura do 1º Simpósio 
de Ensino e Extensão (SE-
EXT). Gilberto Garcia, é o 
relator da Resolução n.o 7, 
de 18 de dezembro de 2018, 
que estabelece as Diretrizes 
para a Extensão na Educação 
Superior Brasileira. Evento é 
gratuito, e será a partir desta 
quinta-feira até sábado.    

ALGUNS rio-pretenses que 
não viajaram estão curtindo o 
fi nal de semana com feriado, 
em suas casas de veraneio 
nos Condomínios Marina Bo-
nita, em Zacarias, e na Ense-
ada Azul 1, em Fronteira.    

 

O CLUBE DE CAMPO do 
Monte Líbano está retornan-
do com todas as atividades 
esportivas. Na sede central 
de Rio Preto, as matrículas 
e rematrículas para as aulas 
de dança do ventre e língua 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Criar, Fazer, Viver
A curadora da exposição Vera 
Cardim, avisa que o Sesi Rio 
Preto recebe 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 agendamento prévio 
de visitas pelo sistema Meu 
Ses i  (www.ses i sp .o rg .b r /
eventos). “Criar, Fazer, Viver” é 
uma oportunidade de ampliar 
o acesso do público à  cultura 
popular e ao repertório visual 
tradicional de regiões distintas 
do país.

Família reunida 
A família Scandiuzzi,aproveitou a 
retomada consciente permitida 
com o f im das restr ições 
pandêmicas, para festejar 
no domingo que passou, o 
aniversário de dona Tereza. 
Gilberto, o marido, que gosta 
de chamá-la de Dolly, foi quem 
armou a surpresa com a ajuda 
dos filhos, noras e netos. Só 
quem conhece Teresa sabe o 
quanto ela gosta de uma festa, 
principalmente com a turma 
Rotária. Nos encontros sociais, 
com Tereza e Gilberto, o clima 
sempre fica com gosto de festa.

Temporada no 
Brasil
Jo Costa está passando um 
temporada no Brasil, e escolheu 
sua chácara em Lins para 
merecidas férias com a filha, que 
também aproveita o momento de 
pausa nos estudos em Londres, 
onde faz arquitetura. Jo deixou o 
país há 10 anos, e hoje é uma 
respeitada broker nos Estados 
Unidos, onde tem três empresas 
no ramo imobiliário, a IHome 
Resort, oferece casas para férias 
em condomínios na Flórida. 
Ela anunciou a expansão dos 
negócios com a abertura de um 
escritório em São Paulo. 

DiáriodoBob
HOJE É UM 7/SET que poucos querem chamar de seu. 

Ponto de interrogação do que será o Dia da Independência no 
Brasil. É uma data apropriada. Pode ser nas ruas sem a paixão 
idolatrando palavras ou ações. E a terceira dose vem aí com a 
Delta batendo na porta. Não será o tema de 7 de Setembro. 
Nesse dia ninguém sabe o que irá ocorrer aqui ou por aí. Em 
Brasília toda atenção redobrada. É para lá que atenções estão 
voltadas. Independência ou sorte. A democrática carreata 
aqui em Black River já definiu seu ponto de referência pra sair 
e chegar:- Centro de Eventos, na Juscelino Kubitschek, às 9h, 
com destino ao Viaduto Abreu Sodré, sobre a rua Pedro Amaral, 
passando pela sede social do Automóvel Clube, retornando para 
o local de saída.  Vai quem quer!. Brincadeira tem hora. Sem 
entrar no mérito dos motivos sanitários que levaram à interrup-
ção no domingo Brasil x Argentina pela Eliminatórias da Copa 
do Mundo, cabe um questionamento à AMVISA: por que seus 
agentes não entraram em campo para acabar com o jogo contra 
a Alemanha em 2014, antes que aquele 7 a 1 se consumasse?  
Novo golpe. Sites falsos estão oferecendo emissão de guias 
para pagamento de IPVA atrasados com desconto. Só se não 
quiser. Mesmo com o ex-vice prefeito Eleuses Paiva afirmando 
que não é governo, uma coisa é certa: O PSD só não continuara 
governo, se o vereador Jorge Menezes declinar do convite de ser 
secretário. Mas, com um porém:- seu objeto de desejo não é 
a Secretaria do Trabalho, mas a da Agricultura, onde já ocupou 
a cadeira principal durante o mandato do prefeito Valdomiro 
Lopes. Se for para ficar com a secretaria do Trabalho, poderá 
ser guindado ao cargo, seu assessor de confiança Dr. Luiz Gui-
lherme Garcia, atual diretor de finanças da Câmara Municipal. 
Lembrando sempre que Pedro Pezzuto, mesmo interinamente 
na Secretária do Trabalho, vem fazendo um excelente trabalho 
na secretaria de Agricultura, além de ser um nome de respeito 
e alta confiabilidade do  prefeito Edinho. Ponto e basta! 

Chorinho novo
Miguel Vetorasso Fi lho e 
Fernanda Romano Vetorasso 
estão curtindo chorinho novo 
desde a última sexta-feira, 
dia 03 de setembro, quando 
nasceu seu primogênito e 
herdeiro, filho Theodoro, tendo 
o requisitado médico Dr. Gilberto 
Soubhia, do Hospital Austa 
de Rio Preto. Os avós, estão 
radiantes de alegria. Muita 
saúde ao pequeno Theodoro.

Vem aí um PUCHERO
Nelson Lóis Oureiro, presidente da Casa de Espanha, 
já esta promovendo reservas para o 4º Puchero 
Cammpeón, pelo sistema Drive Thru famoso Puchero, 
uma tradição de origem espanhola, prato típico em 
países da América Latina, com receita de origem 
espanhola. Já aderiram, além do presidente, Araguaí 
Garcia, Édis Ortega, Marcos Munhos, Amália Dias, 
Ubirajara Garcia e Juana Fernandes e Cristina Gea. 

Grávidos
O r i o -p re tense  Gus ta vo 
Theodoro, pecuarista, criador 
de cavalos, e Bárbara Evans, 
atriz e modelo carioca, ficaram 
sabendo que estão grávidos, 
pela primeira vez. É alegria para 
os familiares, Munique Evans, 
ex-modelo e atriz carioca.   

henriforne@gmail.com

Mais um ano eleita
O presidente do Conselho de Administração da Unimed 
Rio Preto, José Luis Crivellin e o diretor Geral, Sergio 
Maciel, mais equipe, estão comemorando, a Unimed 
São José do Rio Preto acaba de ser classificada como 
um dos “Lugares Incríveis para Trabalhar 2021”, 
premiação do UOL em parceria com a Fundação 
Instituto de Administração (FIA). A pesquisa destaca 
as empresas brasileiras com os mais altos níveis de 
satisfação entre os colaboradores de acordo com 
os resultados da pesquisa FIA Employee Experience 
(FEEx). Ao todo, 380 empresas participaram do 
processo que elegeu as 120 melhores após processo 
realizado em etapas durante vários meses.

Fique Informado...
A região leste de Rio Preto é uma das que mais crescem 
na cidade. Com seu desenvolvimento acelerado, 
ela vem atraindo a atenção de empreendedores e 
empresas de todos os portes e segmentos, além 
de conquistar a população que busca por uma área 
em ascensão e que oferece qualidade de vida. O 
Fenhouse Rio Preto, mais novo 
empreendimento da Pacaembu 
Construtora na cidade e que 
está localizado nessa região, é 
um exemplo dessa atratividade. 
O residencial é um sucesso de 
vendas, com 50% das unidades 
comercializadas em apenas seis 
meses do lançamento da sua 
primeira fase.

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)

A Seleção do TITE
Acaba de bater o recorde de 
vitórias consecutivas em jogos 
eliminatórios de Copa do Mundo, 
superando a marca do ESCRETE 
de 1970, aquele time que tinha 
Gérson, Jairzinho, Pelé, Tostão, 
Rivelino, Clodoaldo, Paulo César 
& Cia Feras do João (Saldanha). 
Isso quer dizer o seguinte: 
estatísticas esportivas não 
significam absolutamente nada!

C/ Luizinho BUENO 

A médica Maria Flávia Vetorasso de Souza, ladeada 
por Carol Campo e Rui Lucato, durante Luau, sábado, 

na Pousada Praia dos Carneiros, em Pernambuco, com 
traje branco obrigatório para os convidados, onde foi 
realizado o casamento da Dra. Maria Flávia Vetorasso 

de Souza e Tomáz Perocco, ontem, ao pôr-do-sol.   

Vera Figueiredo Ferraz em clima do 
Luau, sábado, na Pousada Praia dos 

Carneiros, em Pernambuco


