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ACIDENTE 
Grave aciden-
te ontem pela 
manhã próximo 
a Monte Apra-
zível interditou 
parte da rodovia 
e deixou duas 
pessoas presas 
nas ferragens 
de um dos veí-
culos.
Pág.A4

O suspeito tem 41 anos e 
foi abordado pela Polícia Mili-
tar durante um furto de uma 
máquina de solda no bairro 
Jardim Alvorada no dia 3 de 
setembro e por isso foi preso. 
O autuado era suspeito de co-
meter parte dos furtos naquela 
região.    Pág.A4

Entre os pedidos foi solicita-
do a suspensão dos pagamen-
tos da taxa de licença referente 
aos meses de maio e junho, 
visto que as instalações do Sho-
pping Azul localizadas na Praça 
Jornalista Leonardo Gomes 
foram inauguradas em 26 de 
junho. Além disso, foi solicitado 
que a administração analise a 
possibilidade de refinanciamen-
to dos parcelamentos (PPI) que 
estão em abertos.  Pág.A3

TRABALHO Ação social desenvolvida na favela da Vila Itália 
incentiva jovens a entrarem no mercado de trabalho. Pág.A2

VIDA Saúde promove campanha Setembro Amarelo de valori-
zação à vida e prevenção ao suicídio durante este mês. Pág.A5

Itamar Borges e 
Garcia vêm a 

Rio Preto entregar 
recursos e área
O vice-governador e o Se-

cretário estadual de Agricultu-
ra estarão hoje em Rio Preto 
entregando recursos para 
hospital regional e liberando 
cessão de área a Associação 
do Peixe SP.   Pág.A3

Complexo inaugura centro médico para 
atender mais de 8 mil colaboradores

FUNFARME
Divulgação

Conselho rejeita liberar público 
nos estádios para o Brasileirão

Mirassol 
perde, Tanabi  

vira líder e 
América vence
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As expectativas 
advindas do Marco 
Legal das Startups

É verdade que a sensação da 
comunidade empresarial, quando 
da eminência da publicação de 
um novo diploma legal a fim de 
regular determinada atividade, 
volta-se naturalmente aos entraves 
burocráticos capazes de frear e 
obstar a chancela de negócios. A 
sina é agravada quando o objeto 
da regulamentação concerne um 
ecossistema tão disruptivo, ágil e 
volátil como o das startups.

Nessa seara, sob a ótica da 
generalidade legislativa, a regu-
lamentação, sobretudo quando 
atinente a esfera privada, não 
tende a ser vantajosa do ponto de 
vista do empreendedorismo. No 
entanto, contrariando esse rudimento, surge a Lei Complementar nº 
182/2021, que visou desburocratizar processos e deslocar o Estado 
da posição de protagonismo do manejo das frentes negociais do 
referido meio, para uma posição de ensejador de fomento.

O aludido ordenamento trouxe uma série de proposições que, 
efetivamente, visaram o aprimoramento do ambiente de negócios 
no país, entre elas, a institucionalização do investimento-anjo, do 
sandbox regulatório e do investimento acelerador de empresas, 
assim como uma série de definições que, até então, fundava-se 
exclusivamente no discernimento doutrinal e jurisprudencial.

Entre as definições trazidas, a própria cognição da semântica 
do business de startup, que possuía seu estereótipo fundado exclu-
sivamente na própria autodeclaração, e, a partir do novo ordena-
mento, os requisitos passaram a ser taxativos. Nesse viés, a partir 
da vigência da aludida legislação, para que as empresas usufruam 
de tal denominação devem ter possuído receita bruta de até R$ 16 
milhões no exercício social anterior e possuir CNPJ de até dez anos.

Possivelmente, há quem diga que a inclusão de tais requisitos 
tenha condão de afunilar e propiciar a exclusão de determinadas 
companhias, no que toca à referida roupagem. A verdade é que os 
requisitos são genéricos, com grande amplitude, tendo sua institui-
ção efetivamente imperiosa, já que a legislação traz benefícios para 
o referido cerne, de modo que, se não fossem previstos, qualquer 
companhia, independentemente de seu porte ou faturamento, 
poderia assim usufruir dela.Além disso, endossando a frente da 
seguridade legal, a legislação também acertou ao ratificar a ne-
cessidade de limitação de responsabilidade do investidor-anjo, que 
não poderá responder por dívidas do negócio, nem tampouco, ao 
menos ordinariamente, ser o norte de eventual desconsideração da 
personalidade jurídica da companhia. Positivou, deixando cristalino, 
institutos de investimento como o contrato de mútuo conversível 
em participação societária.

Embora essas últimas já fossem utilizadas massivamente na 
rotina do meio, e estivessem dispostas em outras legislações, como 
é o caso do afastamento da desconsideração da personalidade 
jurídica, que já possuía previsão na Lei da Liberdade Econômica, 
elas foram reafirmadas com a expectativa de serem em definitivo 
espairecidas – sobretudo, em sede de jurisdição trabalhista, igno-
rando o referido instituto da desconsideração.

Além disso, ratificou o regime especial denominado Inova Sim-
ples, que, por questões provavelmente orçamentárias, ainda não 
tenha sido estreado em âmbito do portal REDESIM. Além da desbu-
rocratização de certos trâmites, o propósito é conceder às startups 
tratamento diferenciado com objetivo de fomentar a formalização 
e a consolidação no mercado.

No mesmo cenário, com foco na desburocratização, estampou-
-se a antiga vontade de trazer como possibilidade às Sociedades 
Anônimas o manejo digital dos livros exigidos pela Lei 6404/76, 
neste primeiro momento, ainda limitado à gama de empresas com 
faturamento de até R$78 milhões. Ainda, para esse mesmo tipo 
empresarial, mas com faturamento de até R$500 milhões, a pos-
sibilidade da Comissão de Valores Mobiliários flexibilizar as regras 
para oferta pública, com a maleabilidade dos regramentos para 
registro, prestação de informação e outros. Desde já, resta grande 
expectativa de ação proativa por parte da Comissão nesse sentido.

Destoam dessa euforia os vetos ocorridos nos dispositivos que 
previam a diminuição de alíquotas anteriormente previstas no texto 
original, subsistindo como ponto benéfico do ponto de vista fiscal 
a utilização da lógica de portfólio para investimentos, utilizada em 
fundos, que viabiliza a compensação fiscal por pessoa física quando 
há investimento em mais de um negócio de startup, possuindo como 
aferição do recolhimento de tributos o resultado efetivamente líquido 
auferido pela pluralidade de investimentos no meio.

Nessa mesma esteira, são indiscutíveis as vantagens incorridas 
às empresas, geralmente de grande porte que, por possuírem certos 
benefícios fiscais, possuem como contrapartida investimentos per-
centuais do faturamento em pesquisa e desenvolvimento e, agora, 
gozam da prerrogativa de canalizar parte desse investimento em 
Fundos de Investimentos em Participações que invistam em startups. 
Assim, é inevitável a emersão de forte expectativa de destravamento 
de grande capital, sobretudo na modalidade de corporate venture 
capital por tal razão.

Ainda que válidas, há leis que definitivamente não pegam ou, 
então, mesmo vigentes, simplesmente não são aplicadas na prática. 
Uma contradição por si só, eis que acoplada a elas estão comandos 
obrigatórios e cogentes. Fato inequívoco é que ordenamentos como 
a Lei Complementar nº 182/2021, que trouxeram o Marco Legal 
das Startups, devem trazer excelentes benefícios para o traquejo 
do Direito Empresarial, pois revigoram e fomentam o mercado das 
startups. Resta aqui o desafio educacional e informacional, a fim 
de disseminar e traduzir as diretrizes e ideias do regulamento a todo 
o ecossistema corporativo.

*Matheus Marques Borges é Coordenador Jurídico da NTT 
DATA Business Solutions. É especialista em Direito Tributário 
e Direito Empresarial.

ARTIGO Região registra bloqueio 
apenas em Santa Adélia

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) de Rio Preto comunicou à 
imprensa que, até o momento, 
não houve indícios de manifes-
tações dos caminhoneiros na 
região de Rio Preto. “A madru-
gada foi tranquila. Não tivemos 
nenhuma movimentação du-
rante a noite e nem nesta ma-
nhã”, informou o inspetor Flávio 
Catarucci nesta quinta-feira (9).

Nova atualização foi feita 
no início da tarde pela PRF e 
reiterou que o trânsito está 
fluindo normalmente nas rodo-
vias federais no estado de São 
Paulo. “Não houve ação que le-
vasse prejuízo a livre circulação 
nas últimas duas horas. A PRF 
continua monitorando as rodo-
vias para apoiar o livre trânsito 
de pessoas e mercadorias”, 
afirmou Catarucci.

O Sindicato dos Motoristas 
de Rio Preto se manifestou con-
tra os atos e disse ao DHoje que 
“essa paralisação esta sendo 
financiada pelo agronegócio. 
Qual o motivo do Agro apoiar a 
gasolina a R$7,00o litro, o gás 
de cozinha a R$100,00 e a o 
quilo da carne a R$40,00?”, 
questiona o presidente do Sin-
dicato, Daniel Rodrigues.

O DHoje também tentou 
contato com Roberto Uhera, 
presidente do Sincopetro (Sin-

dicato do Comércio Varejista de 
Derivados de Petróleo do Estado 
de São Paulo), para perguntar 
sobre a possibilidade de falta 
de combustível em Rio Preto e 
região, no entanto, não obteved 
retorno.

Estaduais -  A Polícia 
Militar Rodoviária, através do 3º 
Batalhão de Polícia Rodoviária, 
Unidade Operacional subordina-
da ao Comando de Policiamento 
Rodoviário e responsável pela 
segurança de mais de 5 mil qui-
lômetros de Rodovias da Região 
Noroeste do Estado (Regiões 
de Araraquara, Rio Claro/Piraci-
caba, São José do Rio Preto e 
Ribeirão Preto), informou que, 
“atualmente, na área do 3º BPRv 
existem quatro pontos onde 
ocorrem manifestações, todas 
de forma pacífica”.

As regiões com pontos de 
manifestações são em Santa 
Adélia, região de Rio Preto, na 
SP-310, no km 360, em frente 
ao Posto Fórmula 1, tem con-
centração e 10 manifestantes 
tentando bloquear a saída dos 
caminhões que estão no posto.

Dois pontos na região de Ara-
raquara, sendo um na SP- 317 
(km 19) em Itápolis, com cerca 
de 10 manifestantes parando os 
caminhões, o que soma apro-
ximadamente 30 caminhões 
parados na marginal, mas sem 
obstrução do trânsito; e outro 
ponto na SP- 310, em Arara-

Andressa ZAFALON 
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VILA ITÁLIA
Ação prepara jovens para mercado

A ação aconteceu na tarde 
desta quinta-feira (9), através 
da Secretaria de Assistência 
Social de Rio Preto e do Cras 
(Centro de Referencia de 
Assistência Social). “A ideia 
partiu da coordenação do Cras 
que identificou um número 
alto de jovens, através dos 
cadastros e acompanhamen-
tos que a entidade faz na 
comunidade”, explica Helena 
Marangoni, secretária de as-
sistência social de Rio Preto.

O projeto, segundo a se-
cretária, tem a perspectiva 
de oferecer oportunidades 
para os jovens, para que 
eles conheçam o merca-
do de trabalho e os cursos 
de qualificação oferecidos. 
“Fizemos a integração para 
estágio com o CIEE e os cur-
sos profissionalizantes com 
a Fulbeas e Arprom. Esse 
primeiro momento estamos 

fazendo a pré-inscrição e um 
levantamento de interesse, 
para que saibamos o que este 
jovem tem de expectativa e 
possamos atender através da 
Secretaria e suas parcerias”, 
ressalta Helena.

Atualmente, até agosto de 
2021, o Cras tem cadastrado 
241 famílias e 58 jovens entre 
12 e 17 anos. O projeto é so-
mente para jovens de 14 a 18 
anos, sendo que, de 12 a 14 
são inseridos como menores 
aprendizes e de 16 a 18 anos, 
como estagiários, conforme 
determina a legislação do ECA 
(Estatuto da Criança e Adoles-
cente).

Na ação, realizada nesta 
quinta, representantes das 
entidades parceiras estavam 
presentes, para explicar aos 
jovens como funcionam os 
processos e já fazer as pré-
-inscrições. Estam presentes 
representantes do CIEE, Ful-
beas e Arprom.

Andressa ZAFALON 

Encontre sua vaga entre 649 ofertas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira 
(9) está oferecendo 649 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
consultor de vendas (17), 
motorista de transporte esco-
lar (15), auxiliar de produção 
(14), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (61), vendas (15), 
mecatrônica (15), ensino 
médio (8), pedagogia (3),ci-
ências contábeis (3), direito 
(1), jornalismo (3), auxiliar de 
cobrança (1), auxiliar de escri-
tório (1), desenvolvimento de 

software (1).
Os interessados em alguma 

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

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

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/bRela-
tório de vagas por período – 
02092021alcaoempregos/, a 
empresa pode fazer o cadastro 
e encaminhar uma busca por 
palavra chave “tipo entrega-
dor”. Em seguida, aparecem 
todas as pessoas interessadas, 
com experiência e perfil para 
o cargo. (Colaborou Maria 
Paula ANDRADE)

Da REDAÇÃO

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

O Balcão de Empregos 

Divulgação

BALCÃO

CAMINHONEIROS

quara mesmo, com cerca de 15 
manifestantes e sem obstrução 
da rodovia.

Em Franca, na SP-334 
(km406+200) não há obs-
trução da via, no entanto, no 
posto Painerão há em torno de 
100 caminhões parados e 50 
manifestantes pelo acostamento 
da rodovia desviando os veículos 
de carga para o pátio do posto.

Região de Rio Claro e Pira-

cicaba não há mais manifesta-
ções. Região de Marília teve um 
início de paralisação na noite de 
quarta-feira (8), mas de madru-
gada e agora pela manhã já foi 
normalizado.

Em Ourinhos, caminhoneiros 
autônomos tentam retomar o 
manifesto na SP-270 que teve 
início na noite de quarta-feira 
(8), mas ainda sem sucesso na 
manhã desta quinta.

Divulgação
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PEIXE SP

Itamar vem a Rio Preto 
hoje entregar área

O Secretário de Agricultura 
e Abastecimento do Estado, 
Itamar Borges, virá a Rio Preto 
nesta sexta-feira (10), para 
acompanhar, ao lado do vice-
-governador Rodrigo Garcia, a 
cessão de área da agricultura 
para a Associação Peixe SP, 
além de repasses de recursos 
e entregas de programas para 
o setor.

O Brasil está entre os 15 
maiores produtores de pisci-
cultura do mundo e a produção 
de peixes cultivados é a ativi-
dade zootecnica que mais vem 
crescendo no país nos últimos 
10 anos, atingindo 585 mil 
toneladas em 2014.

Atualmente, a atividade 
movimenta cerca de R$ 4 bi-
lhões por ano, gera 1 milhão 
de empregos diretos e indire-

tos e cresce a taxas superiores 
a 10% ao ano, de acordo com 
os dados da Peixe BR, que re-
presenta todas as Associações 
do setor.

A piscicultura tem uma 
série de desafios. Uma delas 
é mostrar à sociedade de uma 
maneira geral que se trata de 
uma atividade em acelerado 
ritmo de profissionalização e 
que defende, intransigente-
mente, a produção susten-
tável.

“A piscicultura é uma ativi-
dade profissional relativamen-
te nova. Em comparação com 
outras cadeias produtivas, tem 
muito o que evoluir em vários 
aspectos. Uma dessas áreas é, 
indiscutivelmente, de pesquisa 
e desenvolvimento de novas 
tecnologias, espécies e pro-
cessos produtivos”, destaca a 
Peixe BR.

Andressa ZAFALON 

TERCERIZADAS

Prefeitura vai analisar anistia 
para lojistas do Shopping Azul

Durante reunião com o 
secretário de Governo, Jair 
Moreti, nesta quinta-feira 
(9), o presidente da Câmara, 
Pedro Roberto, ao lado dos 
vereadores Rossini Diniz e 
Robson Ricci, e alguns lojistas 
do Shopping Azul  apresentou 
as reivindicações dos empre-
endedores para equacionar 
os problemas financeiros en-
frentados por alguns permis-
sionários.

Entre os pedidos foi soli-
citado a suspensão dos pa-
gamentos da taxa de licença 
referente aos meses de maio e 
junho, visto que as instalações 
do Shopping Azul localizadas 
na Praça Jornalista Leonardo 
Gomes foram inauguradas em 
26 de junho, após incêndio em 
janeiro que destruiu o antigo 
espaço localizado no Terminal 
Rodoviário.

Além disso, foi solicitado ao 
secretário de Governo que a 
administração municipal ana-
lise a possibilidade de refinan-
ciamento dos parcelamentos 
feitos através do Programa 
de Pagamento Incentivado 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

EXCLUSIVA

O pré-candidato a governa-
dor do Estado, Fernando Had-
dad, em entrevista exclusiva 
ao DHoje, criticou o posicio-
namento do atual governador 
João Doria, ao criar a Região 
Metropolitana (RM) de Rio 
Preto, que envolve outras 36 
cidades.

Para Haddad deveria haver 
um plano de desenvolvimento 
integrado entre o Estado e 
a RM, já que, na 
opinião dele, Rio 
Preto está mais do 
que apta a se de-
senvolver. “Conhe-
ço muito bem essa 
cidade e toda a re-
gião, tenho familiares 
aí, e sei do potencial. 
Rio Preto é enorme, mas 
não adianta mudar o nome 
e não apresentar um plano 
de desenvolvimento regional, 
como está fazendo Doria. Eu, 
desde já, estou estudando e 
elaborando algo que ofereça 
a RM uma oportunidade de 
realmente se desenvolver em 
todos os setores”, comenta o 
pré-candidato.

Ainda falando sobre o go-
verno de Doria, que envolve 
o PSDB, Haddad entende 
que passou da hora de tirar 
a direita do poder no Estado. 
“Estamos juntando forças. 
Ando conversando muito com 
Márcio França, Orlando Silva 
e Guilherme Boulos, acredito 
que nós quatro somos os 
personagens principais para 
mudar a história do Estado de 
São Paulo”, ressalta.

A gestão do Estado durante 
a crise sanitária causada pela 
pandemia, segundo Haddad, 
foi de campanha eleitoral e 
nada além disso. “No meu 
ponto de vista o Doria está 
em campanha eleitoral desde 
2016. Mas não campanha 
para Prefeito ou Governador, 
porque ele não gastou tempo 

nem energia para o Estado, ele 
sempre mirou a presidência. 
Primeira coisa que eu faria, 
caso fosse governador, seria 
trabalhar para o Estado”.

Haddad elencou algumas 
atitudes do atual governador 
que, se a cadeira fosse dele, 
jamais teria cometido tais ati-
tudes, julgadas por ele como 
errôneas. “Eu jamais aumenta-
ria impostos no meio da maior 
crise provocada pela pandemia. 
Com isso, ele (Doria) jogou a 
pá de cal que faltava em cima 
dos pequenos empresários 

que estavam e estão 
lutando para 

s o -

breviver. Não teve dó nem 
piedade, foi autoritário”, argu-
menta.

O pré-candidato a governa-
dor ainda destacou o quanto o 
Estado está perdendo empre-
sas para os Estados vizinhos. 
“O governador não se mexe, 
não senta com os empresários, 
não busca saída, estamos per-
dendo indústrias e nada está 
sendo feito”.

Além disso, Haddad ressal-
tou a falta de estrutura de São 
Paulo. “Eu não venderia patri-
mônio publico. Exemplo disso 
é a Sabesp que ele (Doria) 
quer privatizar. Vai aumentar a 
conta de água de todo mundo, 
como aconteceu com energia 
elétrica e a telefonia. Vai ficar 
impraticável, quem comprar vai 
querer lucrar”.

Em relação às fake News 
vividas e 2018, durante sua 
candidatura à presidente da 
República contra Bolsonaro, 
Haddad acredita que isso só 
fortalece a vítima. “Quando a 
mentira é desmascarada ela 
favorece a vítima. Num primei-

Andressa ZAFALON 

HOJE

COMÉRCIO

(PPI), porém não cumpridos 
em função do agravamento da 
pandemia e do incêndio que 
suspendeu as atividades.

Moreti afirmou que se reuni-
rá com o secretário de Desen-
volvimento Econômico, Jorge 

Luís de Souza, nos próximos 
dias, para analisar as solici-
tações e na próxima semana 
volta a se reunir com os vere-
adores e permissionários para 
dar um posicionamento do 
Executivo.

Divulgação

Divulgação

CPI aprova novas 
convocações

O vereador João Paulo Rillo 
(Psol), presidente da Comis-
são Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que analisa denúncias 
sobre empresas terceiriza-
das que prestam serviços ao 
município, realizou reunião 
nesta quinta-feira (09) para 
definir as próximas etapas 
das investigações. Também 
esteve presente na reunião o 
vereador Pedro Roberto (Pa-
triota), presidente da Câmara 
e suplente da Comissão.

Rillo confirmou o rece-
bimento de diversos docu-
mentos solicitados pela CPI 
às empresas envolvidas nas 
denúncias, contendo informa-
ções sobre pagamento de res-
cisões contratuais, registros 
de ponto dos funcionários e 
cópias de contratos vigentes. 
Um dos objetivos da comissão 
é esclarecer se as empresas 
estão cumprindo as obriga-
ções trabalhistas.

O presidente da Comissão 
também sugeriu a convocação 
de testemunhas, que devem 
ser ouvidas nas próximas se-
manas para esclarecer pontos 
específicos sobre os contratos 
e demissão de funcionários.

Entre as denúncias rece-
bidas recentemente, algumas 
são de funcionários que de-
claram ter sido obrigados a 
pedir demissão ou que não 
tiveram baixa na carteira de 
trabalho. Um deles chegou a 

afirmar que seus documentos 
ficaram em posse da empresa 
por vários dias, sem que ele 
pudesse ter acesso, além de 
apontar desvios de função em 
sua rotina de trabalho.

A Comissão deve voltar a 
se reunir nos próximos dias 
para dar andamento à in-
vestigação e elaboração do 
relatório com as conclusões 
dos vereadores. Foi aprovado 
o convite ao SETH (Sindicato 
que responde pelos terceiriza-
dos) e convocou os donos da 
empresa Barsotti Serviços de 
Portaria Eireli sobre denuncia 
feita pelo sindicato de que a 
empresa não paga adicional 
de insalubridade aos funcio-
nários.

Aprovou também a convo-
cação de um trabalhador da 
empresa SMS que denunciou 
violação de direitos trabalhis-
tas, bem como a convocação 
do Sidenir Alves para falar 
sobre essa denuncia e para 
tratar de documentos enviados 
pela empresa à CPI.

Sobre o caso dos terceiriza-
dos que estariam trabalhando 
em uma área pública fechada 
com um portão e sendo utiliza-
da por uma empresa privada, 
foi aprovada a convocação dos 
responsáveis por ordenar e 
executar o serviço, bem como 
solicitar documentos que a 
prefeitura alega ter enviado 
a empresa pedindo a retirada 
do portão e restituição da área 
pública.
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Presidente da Câmara, Pedro Roberto e o 
vereador João Paulo Rillo 

Rodrigo Garcia assina recursos para Hospital da Região Norte

O vice-governador Rodrigo 
Garcia, virá a Rio Preto nesta 
sexta-feira (10) para assinar 
a autorização de recursos 
para o Hospital Regional 
Norte.

“Estamos virando a chave 

da Saúde: agora, no pós-
-pandemia, temos de desa-
fogar outras demandas da 
Saúde que ficaram represa-
das. Por isso, o investimento 
em Saúde continua forte. Só 
reforça que a prioridade do 
nosso Governo é Saúde”, 
afirma o vice-governador.

Além disso, Rodrigo tam-
bém irá autorizar recursos 
para a reforma do Centro 
Regional de Eventos e convê-
nio de cessão de área parcial 
do Centro do Pescado do 
Nordeste Paulista para a Pre-
feitura e Associação Peixe SP.

Haverá a entrega de vou-

chers de cestas básicas do 
programa Alimento Solidário 
e cartões do Bolsa do Povo 
para o município de Nipoã. 
O Popupatempo de Neves 
Paulista e a Praça da Matriz 
de Nipoã terão suas placas 
descerradas pelo vice-go-
vernador.

Andressa ZAFALON 

Haddad critica Região Metropolitana; 
falta plano de desenvolvimento, afirma

ro momento, a 
vítima da fake 
News sofre a 
calúnia, a injú-
ria, a difama-
ção, mas tão 
logo a verda-
de aparece, o 
público tende 
a se solida-
rizar com a 
vítima”.

O  p r é -
-candidato 
a gover-

nador continua: “Não acredito 
que ninguém queira ser mani-
pulado, mas, se você foi levado 
a votar em B porque mentiram 
sobre A, muda as percepções 
das pessoas e elas passam a 
rever o seu julgamento, bus-
cando sempre a verdade”.

Sobre as manifestações 
do dia 7 de setembro, Haddad 
elogia, de certa forma, o posi-
cionamento atual dos eleitores 
de Bolsonaro. “Eu vejo com 
bons olhos o movimento das 
pessoas que, direta ou indire-
tamente, levaram o Bolsonaro 
ao poder. A maneira como 
estão se comportando agora 
é muito mais adequada para 
construir uma saída para o Bra-
sil, do que como foi em 2018. 
Os candidatos que ficaram 
de fora do segundo turno nas 
eleições de 2018 do PSDB e 
do PDT apoiaram Bolsonaro. 
Essa situação não se repetirá 
em 2022 e eu fico feliz, porque 
olha o preço que o Brasil está 
pagando pela irresponsabilida-
de destas pessoas”.

Por fim, Haddad enalteceu 

O pré-candidato a governa-
dor do Estado, Fernando Had-
dad, em entrevista exclusiva 

, criticou o posicio-
namento do atual governador 
João Doria, ao criar a Região 
Metropolitana (RM) de Rio 
Preto, que envolve outras 36 

Para Haddad deveria haver 
um plano de desenvolvimento 
integrado entre o Estado e 
a RM, já que, na 

Preto está mais do 
que apta a se de-
senvolver. “Conhe-
ço muito bem essa 
cidade e toda a re-
gião, tenho familiares 
aí, e sei do potencial. 
Rio Preto é enorme, mas 
não adianta mudar o nome 
e não apresentar um plano 

nem energia para o Estado, ele 
sempre mirou a presidência. 
Primeira coisa que eu faria, 
caso fosse governador, seria 
trabalhar para o Estado”.

Haddad elencou algumas 
atitudes do atual governador 
que, se a cadeira fosse dele, 
jamais teria cometido tais ati-
tudes, julgadas por ele como 
errôneas. “Eu jamais aumenta-
ria impostos no meio da maior 
crise provocada pela pandemia. 
Com isso, ele (Doria) jogou a 
pá de cal que faltava em cima 
dos pequenos empresários 

que estavam e estão 
lutando para 

s o -

ro momento, a 
vítima da fake 
News sofre a 
calúnia, a injú-
ria, a difama-
ção, mas tão 
logo a verda-
de aparece, o 
público tende 
a se solida-
rizar com a 
vítima”.

O  p r é -
-candidato 
a gover-

a candidatura de Lula à pre-
sidência, dizendo que com a 
candidatura do petista, todas 
as eleições estaduais serão 
fortalecidas. “Com certeza, não 
tenho a menor dúvida de que 
a candidatura de Lula beneficia 
todos. É uma liderança nacio-
nal, o político mais festejado 
do Brasil”, conclui.

Com certeza, não 
tenho a menor 
dúvida de que a 

candidatura de Lula 
beneficia todos. 
É uma liderança 

nacional, o político 
mais festejado do 

Brasil

“

”
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Motorista e passageiro ficam presos em 
ferragens em grave acidente na rodovia
Na manhã desta quinta-

-feira (9) o Corpo de Bom-
beiros de Mirassol foi acio-
nado por volta das 6h20 
para atender um acidente 
na rodovia Feliciano Sales 
Cunha, próximo ao trevo de 
Monte Aprazível. Segundo as 
primeiras informações, duas 
pessoas ficaram feridas.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, o condutor de 
um carro modelo Uno perdeu 
o controle do automóvel e 
acabou colidindo com uma 
Van com placas do município 
de Floreal/SP que transportava 
pacientes da área da saúde.

Com a colisão, a Van tam-
bém acabou batendo em ou-
tor veículo, um carro modelo 
Civic, o que interditou parte 

da pista.
Os dois passageiros do Uno 

ficaram presos nas ferragens. 
O motorista apresentou uma 
fratura no fêmur e por isso foi 
encaminhado para o Hospital 
de Base de Rio Preto e o pas-
sageiro foi levado pela ambu-
lância de Monte Aprazível para 
a Santa Casa.

Ainda segundo as informa-
ções do Corpo de Bombeiros 
nenhum dos pacientes da Van 
e o condutor do Civic ficou 
ferido. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Os dois passageiros do 
Uno ficaram presos nas 
ferragens

INSEGURANÇA

Os policiais civis da Dele-
gacia de Investigações Gerais 
(DIG) identificaram no começo 
de setembro o homem que 
cometeu parte dos furtos na 
região do bairro Buritis em 
Rio Preto no mês de agosto. 
O suspeito tem 41 anos e foi 
abordado pela Polícia Militar 
durante um furto de uma 
máquina de solda no bairro 
Jardim Alvorada no dia 3 de 
setembro e por isso foi preso.

O autuado era suspeito 
de cometer parte dos furtos 
naquela região e policiais civis 
da DIG deram prosseguimento 
às investigações.

Nas diligências os policiais 
descobriram que em 26 de 

agosto o detido entrou em 
uma casa no bairro Dignidade 
e furtou um botijão de gás 
e um ventilador. Há cerca 
de duas semanas atrás ele 
subtraiu de uma casa do bair-
ro Buritis uma televisão de 
40 polegadas, alegando que 
vendeu o eletrônico para um 
desconhecido por R$200,00, 
gastando boa parte desse valor 
em drogas.

A equipe descobriu ainda 
que ele é a pessoa que apa-
rece em vídeos de câmeras de 
segurança no Buritis pulando o 
muro de uma residência. Inda-
gado a respeito, ele confirmou 
que é o homem que aparece 
nas imagens, porém disse que 
não furtou nada do local, só 
tentou o crime.
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DIG esclarece furtos em série após 
prisão de suspeito pela PM

NA MADRUGADA
Mulher tem casa invadida 

e é vítima de estupro

Na noite da última quarta-
-feira (8) uma equipe da Polícia 
Militar que estava em patrulha-
mento foi acionada por uma 
mulher de 41 anos vítima de 
estupro. O caso ocorreu numa 
residência no bairro Parque 
Cidadania, que fica nos fundos 
de um terreno.

Na residência os policiais 
conversaram com a vítima, 
que detalhou que o homem 
que mora de favor na parte da 
frente do terreno invadiu a sua 
casa e sob ameaças de morte 

teve relações sexuais com ela.
A mulher acrescentou que 

o suspeito já possui passagem 
pela polícia pelo crime de rou-
bo em Rio Preto e que apenas 
acionou a PM após ser orienta-
da por sua genitora e sua filha 
a relatar o ocorrido.

O homem não foi localizado. 
Na Central de Flagrantes junto 
com a vítima para registrar um 
boletim de ocorrência com 
natureza de estupro que poste-
riormente foi encaminhado para 
o 4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)
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DROGAS
Denúncia aponta cocaína 
escondida em residência 
e PM prende traficante

Uma equipe da Polícia Mi-
litar de Rio Preto prendeu às 
18h10 da última quarta-feira 
(8) um homem de 29 anos 
que estava escondendo em 
uma casa abandonada no Solo 
Sagrado porções de cocaína.

Os policiais estavam em pa-
trulhamento pelo bairro quando 
observaram que o suspeito 
reagiu com nervosismo com a 
aproximação da viatura e por 
isso o abordaram. Foi realizada 
uma revista pessoal e nada de 
ilícito foi encontrado.

Os policiais receberam uma 
denúncia de que o homem 
estava escondendo drogas na 
casa abandonada ao lado da 
sua. Realizaram uma vistoria 

no imóvel desocupado e no 
telhado encontraram um saco 
plástico com microtubos, um 
saco de caixa de cigarros com 
20 invólucros de cocaína e 20 
saquinhos ziplock também com 
cocaína.

O suspeito confessou a pro-
priedade das drogas e informou 
que em sua casa estavam mais 
substâncias e o dinheiro prove-
niente do tráfico. Os policiais 
apreenderam R$ 640 e dois 
celulares.

O suspeito foi preso e en-
caminhado para a cela de 
custódia. O caso foi registrado 
como drogas sem autorização 
que foi encaminhado para o 6º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Novo comandante da 
Polícia Ambiental visita 

prefeito Edinho
O prefeito Edinho Araújo 

recebeu na tarde desta quarta-
-feira (8) o novo comandante do 
4º Batalhão de Polícia Ambien-
tal, que atende a região de Rio 
Preto, o tenente-coronel Carmo 
Augusto de Oliveira Vasques.

Durante o encontro, que 
contou com a participação de 
secretários municipais e do 
vereador Jean Charles, os dois 

debateram ações de prevenção 
e combate aos incêndios flores-
tais na região.

Vasques também citou a res-
ponsabilidade de atender uma 
cidade tricampeã do programa 
estadual Município Verde e Azul.

“Conseguir esse título é uma 
grande vitória a ser comemora-
da, mas agora o desafio é man-
ter essa condição. Para isso, a 
cooperação entre as instituições 
é fundamental”, comentou.
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BRIGA FAMILIAR

No final da noite desta quar-
ta-feira (8) uma mulher 55 anos 
registrou um boletim de ocorrên-
cia após ter sido ameaçada por 
seu filho de 38 anos. O homem 
ainda danificou o carro do outro 
filho da vítima e derrubou o 
portão da casa, no bairro Solo 
Sagrado.

Segundo a vítima, ao chegar 
em casa foi recebida pelo sus-
peito que demonstrava estar em-
briagado e agressivo, momento 
em que ele ameaçou matar a 
vítima e seu irmão.

Também bateu o seu carro 
contra o veículo do irmão, que 
estava estacionado na rua e 
depois colidiu com o portão da 
casa, que acabou caindo.

A mulher e seu filho entra-
ram na residência e trancaram 
as portas. O agressor ainda 
quebrou com um soco uma ja-
nela da casa. A vítima acionou 
a Polícia Militar e uma viatura 
do SAMU.

Na delegacia a mulher infor-
mou que esta não foi a primeira 
vez que seu filho mais velho age 
com violência e por isso os po-
liciais a orientaram a procurar a 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM) para o registro de uma 
medida protetiva.

O boletim de ocorrência com 
natureza de ameaça, violência 
doméstica e dano foi registrado 
e encaminhado para a DDM. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Filho ameaça mãe e irmão, bate 
carro e danifica casacarro e danifica casa

RELAXOU
TJ solta suspeito de financiar 

ataque criminoso em Araçatuba
Um homem preso por sus-

peita de financiar assaltos a 
agências bancárias de Araça-
tuba (SP) foi solto após passar 
por audiência de custódia. O 
Tribunal de Justiça de São Paulo 
(TJSP) informou que as prisões 
em flagrante dos indiciados 
foram relaxadas. 

“Eles foram presos em Soro-
caba pelo crime de associação 
criminosa, previsto no artigo 
3º da Lei n.º 12.850/13. No 
entanto, o juízo do plantão de 
Sorocaba entendeu que não 
havia indício que os vinculasse 
ao caso de Araçatuba, porque 
não houve apreensão de ne-
nhum instrumento ou produto 
de crime relacionado ao caso 
em poder dos autuados (di-

nheiro, armas, explosivos etc.), 
com exceção de uma denúncia 
anônima. Por essa a razão, foi 
determinado o relaxamento das 
prisões em flagrante”, informou 
o tribunal, em nota.

O suspeito Paulo César 
Gabrir, de 33 anos, a esposa 
dele, Michele Maria da Silva, 
de 40 anos, e o jovem Emerson 
Henrique Dias, 25 anos, foram 
presos em Sorocaba (SP). A 
mulher e o jovem também fo-
ram soltos.

O crime - Três agências 
bancárias foram atacadas por 
criminosos fortemente armados 
na região central de Araçatuba 
(SP), na madrugada do dia 
30 de agosto. Duas agências 
bancárias tiveram seus caixas 
danificados por ação de explo-

Da REDAÇÃO

sivos e outras agências foram 
atingidas por disparos de arma 
de fogo. Três pessoas morreram 

e três ficaram feridas. Até o 
momento, quatro suspeitos 
continuam presos.

Divulgação
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O que é blastocisto?
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O embrião é resultado da fecundação do óvulo pelo 
espermatozoide. Esse processo pode acontecer natu-
ralmente em uma das tubas uterinas da mulher ou em 
laboratório, em um ciclo de fertilização in vitro(FIV)

O primeiro estágio do desenvolvimento embrionário, 
quando os dois gametas se fundem para formar uma 
única estrutura, é denominado zigoto.

Em seguida, quando têm início as clivagens, como 
são chamadas as divisões celulares, iniciando o de-
senvolvimento de uma nova vida, o zigoto se torna um 
embrião, que passa por diferentes etapas de desenvol-
vimento, uma delas chamada de blastocisto.

No contexto da FIV, os embriões formados são cul-
tivados em laboratório por alguns dias. O embriologista 
acompanha seu desenvolvimento até estarem no está-
gio adequado para serem transferidos ao útero materno.

Quando o espermatozoide penetra o óvulo, começa 
um processo de formação do embrião, que se desenvol-
verá durante a gestação até o parto. O embrião passa 
por diversos estágios, sendo o blastocisto um deles.

Depois do óvulo fecundado, é formada uma célula 
diploide chamada de zigoto. Algum tempo depois, come-
çam as clivagens, que são sucessivas divisões celulares.

Na primeira (clivagem), o zigoto se divide em duas 
células chamadas blastômeros, e o processo de cliva-
gem vai se repetindo, aumentando o número de células 
até formar uma esfera, chamada mórula.

A mórula é formada na tuba uterina, que impulsiona 
o embrião em direção ao útero, enquanto as clivagens 
continuam, até chegar ao útero, quando recebe fluidos 
uterinos. No 3º ou 4º dia do desenvolvimento, surgem 
alguns espaços preenchidos por líquido.

Inicia-se a fase do blastocisto aproximadamente no 
5º dia de desenvolvimento do embrião, quando as célu-
las formam o trofoblasto, o embrioblasto e a blastocele.

O trofoblasto contribui para a formação da placenta, 
e o embrioblasto irá contribuir para gerar o embrião.

Nesse processo, é formada a massa interna do blas-
tocisto. Quando o desenvolvimento embrionário atinge o 
estágio de blastocisto, está muito próximo da formação 
completa do embrião, ideal para a implantação no útero.

Na FIV, durante o cultivo embrionário, pode ser feito 
um teste genético chamado diagnóstico genético pré-
-implantacional, dependendo da indicação.

O ideal é realizá-lo quando o embrião está em es-
tágio de blastocisto, devido à quantidade de células 
biopsiadas.

Nesse estágio, é possível analisar um maior número 
de células para investigação dos aspectos genéticos do 
embrião e selecionar os saudáveis para a transferência 
ao útero.

O teste também pode ser feito no 3º dia de desen-
volvimento, mas as informações obtidas não são tão 
completas em virtude da quantidade de células obtidas 
do embrião.

Por meio deste exame, é possível identificar anoma-
lias nas etapas iniciais de desenvolvimento embrionário.

Os testes genéticos são indicados principalmente 
quando a família carrega uma doença genética conheci-
da, quando o casal já passou por falhas de implantação 
e/ou episódios de abortos de repetição.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana

Saúde faz campanha 
de valorização à vida

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, promove a Campanha 
Setembro Amarelo – de Valo-
rização à Vida e Prevenção ao 
Suicídio, em parceria com o 
Centro de Valorização da Vida 
(CVV) e as Faculdades Unilago, 
Unip e Famerp. A campanha 
é anual e este ano tem como 

atender pessoas em situação 
de sofrimento e vulnerabilida-
de. Nessa situação, em que 
há risco contra a própria vida, 
recomenda-se que a pessoa 
ou um familiar/amigo busque 
ajuda e orientações nas Uni-
dades Básicas de Saúde do 
município e nos Centros de 
Atenção Psicossociais (Caps). 
Os casos de maior gravidade 
são encaminhados ao serviço 
de Emergência Psiquiátrica.

Live -  Nesta sexta-feira 
(10), Dia Mundial de Prevenção 
ao Suicídio, será realizada nas 
redes sociais do Hospital de 
Base a live ‘Saúde Mental nos 
dias atuais’. A reunião on-line 
acontece às 12h e contará com 
a participação do coordenador 
do serviço de psiquiatria da Fun-
farme/Famerp Gerardo Maria 
de Araújo e o psicólogo Valdir 
Carlos Severino Junior.

A programação acontece 
para reforçar a campanha ‘Se-
tembro Amarelo’, de cons-
cientização, desmistificação e 
prevenção do suicídio. No Brasil 
são registrados cerca de 12 
mil suicídios todos os anos e 
mais de um milhão no mundo, 
conforme dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

SETEMBRO AMARELO

D
ivulgação

tema “Criando Esperança por 
meio da ação”.

Durante todo o mês, as 
Instituições envolvidas com a 
campanha vão fazer atividades 
presenciais, online e divulgar 
materiais nas redes sociais que 
abordem o tema e conscien-
tizem sobre a importância de 
buscar a ajuda de especialistas 
em situações de sofrimento.

“A pandemia restringiu as 
ações mais coletivas, mas a 
relevância do tema é reforçada 

por todas as situações de per-
das e sofrimentos ocorridas em 
toda a sociedade. Os esforços 
são para alcançar públicos di-
ferentes, de todas as idades e 
em todas as regiões da cidade, 
aproveitando ao máximo os 
espaços públicos, educacionais 
e midiáticos para a campanha”, 
explicou a gerente de Saúde 
Mental Especializada, Daniela 
Pavan Terada.

As atividades desenvolvidas 
durante a campanha vão abran-
ger os hábitos e atividades que 
promovem bem-estar e saúde 
mental, a importância de buscar 
ajuda e apoio nas situações de 
sofrimento, a identificação dos 
sinais que um suicida emite, a 
prevenção e a divulgação dos 
canais de atendimento existen-
tes na Saúde e comunidade.

“Daremos atenção especial 
aos trabalhadores da Saúde e 
para profissionais em forma-
ção, destacando a importância 
da prevenção ao suicídio e da 
promoção de saúde mental e 
qualidade de vida”, afirmou a 
gerente.

Serviços gratuitos 
-  A rede pública de saúde de 
Rio Preto conta com infraestru-
tura e profissionais aptos para 

ASSISTÊNCIA

Funfarme cria espaço médico para 
atender mais de 8 mil colaboradores

A Funfarme inaugurou nes-
ta quinta-feira (9) o Espaço 
Saúde do Colaborador. Lo-
calizado no Ambulatório de 
Especialidades do Hospital de 
Base (HB), o espaço vai pres-
tar atendimentos médicos para 
mais de 8 mil colaboradores 
da Fundação. Serão realizados 
atendimentos nas áreas de 
Clínica Médica, Ginecologia e 
Obstetrícia, Psiquiatria, Orto-
pedia e Oftalmologia.

O espaço tem 8 consultó-
rios médicos e 1 sala admi-
nistrativa. A expectativa é de 
que sejam realizados cerca de 
600 atendimentos por mês de 
forma gratuita. “Vamos realizar 
um atendimento completo, 
desde a consulta, diagnósti-
co, exames e até cirurgias se 
necessário. Então toda nossa 
estrutura vai estar à disposição 
dos nossos colaboradores”, 
explicou Amália Tieco, diretora 
administrativa do Hospital de 
Base.

A pandemia evidenciou os 
cuidados que os profissionais 
de saúde devem ter com a pró-
pria saúde. “Serão cerca de 8 
mil pessoas atendidas, quase 
uma cidade de pequeno porte. 
É importante acolher os cola-
boradores não só da linha de 
frente, pois foram verdadeiros 
heróis nesse período”, afirmou 

Carlos Eduardo Miguel, diretor 
do ambulatório do HB.

As consultas no espaço já 
começaram a ser realizadas. 
Flávia Brandi Zorzin, Enfermeira 
Clínica do setor de Quimio-
terapia, foi uma das primei-
ras colaboradoras a receber 
atendimento. “É muito difícil 
de encontrar uma empresa 
que tem essa preocupação 
com seus colaboradores, en-
tão fiquei muito grata em ser 
atendida. Sou muito grata por 
isso”, contou.

O Espaço Saúde do Colabo-
rador vai funcionar de segunda 

cionamento interpessoal, no 
acolhimento das pessoas, no 
relacionamento com os pró-
prios médicos, ela era uma 
pessoa fantástica”, destacou 
Jorge Fares, diretor executivo 
da Funfarme.

Familiares da Dona Helena 
estiveram presentes na cerimô-
nia. A filha dela, Suzana Helena 
Maia Gonçalves, se emocionou 
ao falar do reconhecimento da 
Instituição e da homenagem 
feita a sua mãe. “Foi uma emo-
ção muito grande. A vida dela 
era isso daqui. Ela amava o que 
ela fazia”, comentou.

Vinicius LIMA 

à sexta-feira e o agendamento 
de consultas poderá ser feito 
pelo aplicativo Meu HB Rio 
Preto, pelo Whatsapp e tam-
bém por telefone.

Homenagem -  O Espaço 
Saúde do Colaborador recebeu 
o nome de Helena Pavarina 
Maia, ex-recepcionista do Hos-
pital de Base. Dona Helena, 
como era conhecida, trabalhou 
na instituição por mais de 20 
anos e faleceu vítima de um 
câncer, em 2015.

“Ela tinha um compor-
tamento exemplar, no rela-

Divulgação

COVID
Relatório traz 31 casos e uma morte

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quinta-feira (9) mais 31 casos 
de Covid-19 no município, to-
dos diagnosticados com exa-
me PCR. No total são 96.468 
casos, com uma média móvel 
de 58 casos leves e dois casos 
graves por dia.

Também foi registrado 
mais um óbito, tendo sido 
notificado na quarta-feira (8). 
Desde o início da pandemia 
são 2.758 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os da-
dos de 2021 são 61.705 
casos e 1.836 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 127 
pessoas foram consideradas 

curadas da Covid-19, totali-
zando 91.986 recuperados, o 
equivalente a 95,3% dos ca-
sos. A cidade soma 318.806 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 286.480 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.746 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 287 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 140 na 
UTI e 147 na enfermaria, com 
139 sendo residentes de Rio 
Preto e 148 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
confirmados com Covid-19 são 
159 internações, com 88 na 
UTI e 71 na enfermaria.  A taxa 
de ocupação de leitos de UTI 
na região é de 34,4%.

Vinicius LIMA Divulgação
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SUB-20

Mirassol perde invencibilidade, Tanabi 
assume a liderança e América desencanta 

O segundo tu rno 
do Campeonato 
Paulista Sub-20 
começou agitado 

nesta quinta-feira (9). O Mi-
rassol perdeu a invencibilidade 
em casa, o que possibilitou 
que o Tanabi assumisse a 
liderança do grupo depois de 
um jogo com muitos gols. Já o 
América venceu a primeira na 
competição.

Jogando no Maião, o Leão 
foi superado por dois a um pelo 
Fernandópolis. Os mandantes 
pareciam que iriam aplicar 
mais um goleada no campe-
onato quando Kauan, aos 11 
minutos, aproveitou a saída de 
bola errada do goleiro e chutou 
de longe para fazer um golaço.

No entanto, o Fernandópo-
lis reagiu ainda primeira etapa 
com Iury marcando de cabeça 
após cobrança de escanteio. 
A virada veio na segunda eta-
pa, aos cinco minutos, com 

Richard recebendo um cruza-
mento na entrada da área e 
finalizando para o gol.

Quem se aproveitou do 
tropeço do Mirassol foi o Índio 
da Noroeste, que superou o 
Olímpia por quatro a três e 
assumiu o 1º lugar. O Galo Azul 
saiu na frente aos sete minutos, 
com Leonardo completando o 
cruzamento que veio da direita. 
Rhurick empatou cobrando pê-
nalti e virou com Diogo Gomes 
recebendo o passe dentro da 
área para marcar. Ainda no 
primeiro tempo, o Tanabi fez um 
jogada ensaiada na cobrança 
de uma falta que deixou Vitinho 
livre para marcar o terceiro.

Logo aos dois minutos da 
segunda etapa, Messinho ar-
rancou e chutou de esquerda 
de fora da área para marcar 
um golaço para o Índio. Com 
a vantagem de quatro a um, o 
Tanabi se acomodou e o Olím-
pia cresceu na partida. Euller 
arrancou pela esquerda aos 29 
minutos e cruzou para Balotelli 
descontar. Aos 38 minutos, o 

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

próprio Euller finalizou de fora 
da área para fazer o terceiro, 
mas não evitou a derrota do 
Olímpia.

“A gente já vinha fazendo 
bons jogos, nada mais do que 
merecido pra uma equipe bata-
lhadora igual a nossa e agora 
é se manter focado pra não 
perdemos a liderança”, afirmou 
o volante Diogo Gomes, autor 
de um dos gols.

No Teixeirão, o América 
enfim desencantou no Sub-
20 e bateu o Monte Azul por 
dois a um. Aos 35 minutos, 
Gabriel Vitor cobrou pênalti e 
fez o primeiro gol do Rubro na 
competição. Na segunda etapa, 
Gabriel Vitor fez bela jogada 
pela esquerda e cruzou para 
Manoel marcar de cabeça. O 
Monte Azul ainda descontou no 
fim do jogo com Luis Fernando.

Na próxima quinta-feira 
(16), o Mirassol visita o Monte 
Azul e o Tanabi encara o Fer-
nandópolis fora de casa. Já o 
América enfrenta o Olímpia fora 
em clássico regional. América desencanta  e vence a primeira na Bezinha

Renan CONTRERA

EUROPA
Ligas rebatem proposta 

de Copa do Mundo a 
cada dois anos

As Ligas Europeias, 
a entidade que re-
presenta as compe-

tições de clube profissionais 
do continente, rejeita firme e 
unanimemente as propostas 
de se realizar a Copa do 
Mundo a cada dois anos.

A organização é a mais 
recente de vários participan-
tes do esporte a expressar 
preocupações com os pla-
nos da Fifa para um Mundial 
bienal.

“As Ligas trabalharão 
junto com os outros parti-
cipantes para impedir que 
entidades que governam 
o futebol tomem decisões 
unilaterais que prejudicarão 
o futebol doméstico, que é 
a fundação de nosso setor”, 
disse a associação em um 
comunicado nesta quinta-
-feira (9).

Seguindo uma sugestão 
feita pela Federação de 

Futebol da Arábia Saudita 
no início deste ano, a Fifa 
está realizando um estudo 
de viabilidade para saber se 
pode levar adiante a ideia 
ambiciosa.

“Competições novas, 
competições reformuladas 
ou competições ampliadas 
para o futebol de clubes e 
de seleções em nível conti-
nental e/ou global não são 
soluções para os problemas 
atuais de nosso esporte em 
um calendário já congestio-
nado”, acrescentou o comu-
nicado das Ligas Europeias.

O presidente da Fifa, 
Gianni Infantino, disse na 
quarta-feira (8) que há 
“jogos internacionais insig-
nificantes” demais e que tal 
sistema não é saudável para 
o esporte, acrescentando 
que um novo calendário 
para o futebol masculino 
provavelmente será adotado 
até o final de 2024, quando 
o ciclo atual termina.

Agência BRASIL

SERIE A

OLÍMPIA

Conselho rejeita volta de público
 aos estádios no Brasileirão

O Conselho Técnico da 
Série A do Campeo-
nato Brasileiro deci-

diu nesta quarta-feira (8) não 
permitirá o retorno do público 
aos estádios enquanto todas 
as cidades que têm times na 
primeira divisão não autoriza-
rem a presença de torcedores, 
informou a Confederação Bra-
sileira de Futebol (CBF).

A decisão só não teve 
apoio do Flamengo, que não 
compareceu à reunião, após 
a Prefeitura do Rio de Janeiro 
liberar a presença de público 
em jogos do time no Mara-
canã a partir da semana que 
vem.

O Flamengo argumenta 
que o Conselho não tem 
competência para deliberar 
sobre o tema e considera que 
não cabe à CBF ou aos clubes 
deliberar acerca da presença 
de público nos estádios, por 
não se tratar de questão des-
portiva.

“Compete exclusivamente 
às autoridades governamen-

tais locais dispor sobre a possi-
bilidade ou não de público em 
eventos esportivos ou de outra 
natureza”, afirmou o clube da 
Gávea em nota.

Uma nova reunião de clu-
bes da Série A deve ocorrer no 
dia 28. Os clubes pretendem 
recorrer ao Superior Tribunal 

sinalizem com a utilização de 
liminar para contar com públi-
co nos estádio”, afirmou a CBF 
em nota.

A prefeitura do Rio liberou 
na última terça-feira (7) a pre-
sença de milhares de torcedo-
res no estádio em partidas do 
Flamengo a partir da semana 
que vem, em meio à pandemia 
do novo coronavírus (covid-19) 
e apesar da disseminação da 
variante Delta, que é mais 
contagiosa, na cidade.

O clube já pressionava há 
algum tempo pela volta do 
público aos estádios, e já havia 
feito várias tentativas de obter 
permissão das autoridades 
neste sentido.

A prefeitura do Rio liberou 
a presença de convidados no 
Maracanã neste ano na final 
da Copa Libertadores e na 
decisão da Copa América. Nos 
dois casos houve aglomeração 
dentro do estádio e desrespei-
to aos protocolos sanitários, o 
que levou a prefeitura a multar 
a CBF e a Conmebol, entidade 
que comanda o futebol sul-a-
mericano.

Agência BRASIL

de Justiça Desportiva (STJD) 
e ameaçam até parar a com-
petição caso a volta de público 
não seja igual para todos.

“Os clubes manifestaram, 
por unanimidade, que irão 
pleitear à CBF que sejam 
suspensas rodadas da com-
petição nas quais clubes 

Divulgação 

Escola incentiva inclusão com festival de jogos paralímpicos

A escola municipal San-
to Seno em Olímpia 
está preparando um 

Festival dos Jogos Paralímpicos 
em referência à competição 
realizada em Tóquio. O objetivo 
é promover o envolvimento dos 
alunos no universo esportivo e 
o conhecimento sobre as Para-
limpíadas.

A escola também introduz 
as crianças a enfrentar os 
desafios das diferentes defici-
ências. Isso porque, além de 
aulas teóricas, os alunos estão 
assistindo a jogos para com-
preender as disputas e tam-
bém estão praticando algumas 
modalidades para vivenciar a 
experiência.

Entre os esportes trabalha-
dos estão o goalball, atletismo 
para deficiente visual, vôlei 
sentado, bocha, lançamento de 
dardo e disco e arremesso de 
peso. As atividades estão sendo 
coordenadas pelos professores 
de Educação Física, Edson Gon-
çalves Junior e Bruna Bonito, 
com apoio dos demais profes-
sores e funcionários, equipe 
gestora da escola e da secretaria 
de Educação. O festival com a 
apresentação dos jogos será 
realizado no dia 16 de setem-
bro (quinta-feira), a partir das 
10 horas.

A escola também foi uma das 
que desenvolveu modalidades 
dos Jogos Olímpicos, no último 
mês, e está participando ainda 

do Desafio Escolar - Reveza-
mento da Tocha, uma ação do 
Programa Impulsiona, promovi-
do pelo Instituto Península em 
parceria com o Ministério da 
Educação, com o objetivo de 
promover a educação esportiva, 
valorizando o esporte e auxi-
liando os professores e alunos 
a praticá-los na comunidade 
escolar.

A inclusão nas escolas do 
município ocorre desde 2010 e 
tem como objetivo incluir todas 
as crianças com Deficiência 
e Transtornos Específicos da 
Aprendizagem. A secretaria de 
Educação desenvolve projetos 
voltados para alunos público-al-
vo da Educação Especial Inclusi-
va como Projeto de Transtornos 

Específicos da Aprendizagem, 
Reabilitação em Multimídia e o 
Projeto Libras na Escola.

O Atendimento Educacional 
Especializado (AEE) e os Projetos 
da Educação Especial Inclusiva 
são ministrados por professores 
especialistas, nas diferentes 
modalidades creche, pré-escola, 
ensino fundamental e educação 
de jovens e adultos (EJA). Atu-
almente, a rede municipal conta 
com 131 alunos com deficiência 
e 115 alunos com Transtornos 
Específicos da Aprendizagem. 
A EMEB Santo Seno atende 
17 alunos com deficiência: 
Síndrome de Down, Transtorno 
do Espectro Autista (TEA), Defi-
ciência visual, auditiva, física e  
intelectual,  entre outras.

Da REDAÇÃO Divulgação 
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O Sindicato dos Contabilistas de São José do Rio Preto e Região  – SINDICONT 
– SJRP,  usando das prerrogativas definidas no Estatuto Social, CONVOCA toda 
a categoria dos contabilistas de sua base territorial, para comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14/09/2021, às 16:00 
horas, em primeira convocação, na sede do Sindicato à Rua Itália, 475 – Vila 
Sinibaldi, na cidade de São José do Rio Preto/SP e POR VIDEOCONFERÊNCIA 
através do link: meet.google.com/jhh-phdv-xxs, a fim de deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: 
 
a) Alteração e Ratificação Estatutária 
 
Realizada a primeira convocação e não preenchido o “quorum” necessário, 
realizar-se-á segunda convocação no mesmo dia, às 17:00 horas. 
   
São José do Rio Preto, 09 de setembro de 2021. 
 
 
Maria Cecília Fim Lima Cervantes 
               Presidente 
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Prefeitura do Município de Tanabi. 

Tomada de Preços n° 08/2021. Objeto: Construção de 
alvenaria e concreto para passagem de tubulação de águas 
pluviais no bairro ”José Onha”, no município de Tanabi, 
fi cando designado para o dia 27 de setembro de 2021, as 
09h15, 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, 09 de setem-
bro de 2021. João Paulo da Silveira. Técnico de Licitação. 
Norair Cassiano da Silveira.  Prefeito do Município.

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:

ANDERSON DE OLIVEIRA ALTIVO e MAYARA CRISTINA 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
09 de junho de 1984, fi lho de ATAIDE ALTIVO e de ZÉLIA 
MARIA DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, au-
tônoma, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 07 de 
maio de 1988, fi lha de ARGEO DOS SANTOS e de SILVANA 
SILVESTRE GONÇALVES DOS SANTOS. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 

lei.
São José do Rio Preto, 09 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. MAURICIO PRAMPERO e LILIANE ALVES DE 
FREITAS LIMA, sendo ELE fi lho de ARMANDO PRAMPERO 
e de INÊS BONORA e ELA fi lha de CARLOS APARECIDO 
DE LIMA e de MARIA JOANA DE FREITAS LIMA;

2. RENAN CARLOS DOS SANTOS CAMILO e AN-
DRESSA RAQUEL VILELA, sendo ELE fi lho de CARLOS 
ALBERTO CAMILO e de MARCIA FERNANDES DOS SAN-
TOS e ELA fi lha de VAIR DE OLIVEIRA VILELA e de MARIA 
ZELIA DA SILVA VILELA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
09/09/2021.

Balcão de Empregos 
649 vagas nesta sexta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta quinta-feira (9) 
está oferecendo 649 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais delas são para consultor de vendas (17), motorista 
de transporte escolar (15), auxiliar de produção (14), entre 

outros.
Os interessados em alguma das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos através do site da Prefeitura 
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar 

as vagas oferecidas enviando os currículos.Filtros:  Relatório diário do dia 09/09/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
 PROFESSOR DE PILATES PERMANENTEINDIFERENTE2
ACABADOR DE MÁRMORES E GRANITOS PERMANENTEMASCULINO1
AGENTE DE HIGIENE E LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MARCENEIRO/ MEIO OFICIAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO4
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL (MECÂNICA/ELÉTRICA) PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE GERAL PONTE ROLANTE E EMPILHADEIRA- MORA EM MIRASSOL PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AJUDANTE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO2
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE1
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA DE CRIAÇÃO PLENO PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
APLICADORA DE LASER PERMANENTEFEMININO1
ASSISTENCIA TECNICA PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE COMPRAS PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE DESENHO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FATURAMENTO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS TEMPORÁRIAFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE8
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE - SETOR ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE BALCONISTA PERMANENTEFEMININO2
ATENDENTE BAR E CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE PADARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE SHOPPING/ÁREA ALIMENTAÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE E COZINHA CAFÉTERIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA) PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PRAÇA ALIMENTAÇÃO IGUATEMI PERMANENTEINDIFERENTE1
AUDITOR JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COBRANÇA. PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO PERMANENTEINDIFERENTE3
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE INSTALAÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA PERMANENTEMASCULINO1

Vagas Ativas
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CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PESQUISA DE MERCADORIAS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 PERMANENTEMASCULINO10
AUXILIAR DE PROJETOS METALURGICO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE RH - COM CONHECIMENTO EM E-SOCIAL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR GERAL/ ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR MECANICO E INSTALADOR DE AR CONDICIONADO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR MECANICO MOTO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR TÉCNICO - TV A CABO E INTERNET PERMANENTEINDIFERENTE5
BABÁ PERMANENTEFEMININO1
BARMAN PERMANENTEMASCULINO1
BORRACHEIRO PARA LINHA PESADA PERMANENTEMASCULINO2
CAIXA PERMANENTEFEMININO2
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
CALL CENTER DE PRODUTOS AGROPECUARIOS. PERMANENTEINDIFERENTE6
CONSULTOR (A) EXTERNO PAP PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE7
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE4
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS - RIO PRETO PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS INTERNO PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTORA COMERCIAL JR PERMANENTEFEMININO1
CONTROLADOR DE ACESSO PERMANENTEINDIFERENTE2
CONTROLADORA DE ACESSO PERMANENTEFEMININO1
COORDENADORA DE EQUIPE PERMANENTEFEMININO1
COPA PERMANENTEFEMININO1
COPEIRO (AUXILIAR DE BAR) PERMANENTEINDIFERENTE5
CORRETOR DE IMÓVEIS PERMANENTEINDIFERENTE1
COSTUREIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE2
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE5
CUIDADOR DE IDOSOS PERMANENTEINDIFERENTE3
CUIDADOR INFANTIL PERMANENTEFEMININO1
DESENHISTA CADISTA MORA EM MIRASSOL PERMANENTEMASCULINO1
DESENHISTA MECÂNICO PERMANENTEINDIFERENTE1
DOMÉSTICA PERMANENTEINDIFERENTE1
EDUCADOR FÍSICO PERMANENTEINDIFERENTE2
ELETRECISTA DE MANUTENÇÃO PARA METALURGICA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ELETROTECNICO PERMANENTEMASCULINO1
EMPACOTADOR PERMANENTEINDIFERENTE20
EMPREGADA DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
EMPREGADA DOMESTRCA PERMANENTEFEMININO1
ENCANADOR RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ENTREGADOR PERMANENTEMASCULINO1
ENTREGADOR TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
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SOCIAL Jornal

DELÍCIAS POR KILO

Com DNA de comida por quilo, o Delícias por Kilo na Independência, 
quase chegando na Cel Spínola, tem pratos sofisticados que 
aparecem por lá um ou outro dia da semana, como o  chutney 
de pera ou mesmo a pera com brie. Suas carnes e masssas, 
são de comer de joelhos. Vale prestar a atenção, pois a chef da 
casa exercita seu talento oferecendo pequenas joias culinárias 
fazendo descortinar um banquete no seu buffet. Não é à toa que 
o secretariado do prefeito Edinho Araújo elegeu o restaurante 
para suas refeições.

GOLPE     
Novo golpe nos bares do Leblon, 
no Rio. É assim: quando o 
garçom leva a maquina (de 
qualquer rede) para receber o 
pagamento da conta, outros 
clientes, em outras mesas, 
começam a pedir pratos. O 
garçom deixa a sua maquininha 
na mesa e, quando volta, o 
bandido já trocou o aparelho do 
restaurante por um igual. Só que 
o dinheiro, claro, vai para a conta 
do cliente, não a conta do bar. 
Que horror!

AL MARE I 

Tamara Klink, de 24 anos, filha do mais famoso navegador do 
Brasil, Amyr Klink (que, entre outras façanhas, atravessou o oceano 
Atlântico com um barco a remo, há 37 anos), esteve em Rio 
Preto proferindo uma palestra com grande sucesso, no Riopreto 
Shopping Center. Seguindo os passos do pai, Tamara está prestes 
a partir do porto de Lorient, na França, com o objetivo de também 
cruzar o Atlântico e chegar ao Brasil navegando com um veleiro de 
pouco mais de oito metros de comprimento. E sozinha – como seu 
pai sempre gostou de navegar. Será apenas a segunda travessia 
em solitário de Tamara. A primeira foi setembro do ano passado, 
entre a Noruega e a França, onde cursava arquitetura naval, que 
acaba de completar.

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO I

O aplicativo Poupatempo Digital, do Governo de São Paulo, reúne 
em um único lugar os serviços públicos do Estado, oferecendo aos 
cidadãos de todos os 645 municípios paulistas a possibilidade de 
obter de forma gratuita, prática e segura a versão digital da carteira 
de vacinação contra a Covid-19, para comprovar a imunização 
com a primeira e segunda dose.  

* 

REFORMA    

O empresário Antonio Rodrigues, 
dono da rede Belmonte, vai 
reabrir o Amarelinho, bar 
emblemático da Cinelândia, um 
dos ícones da cultura e boemia 
cariocas, fundado em 1921. O 
Amarelinho, que já foi point gay 
e político reunindo brizolistas,  
será totalmente reformado e 
deve abrir em setembro.

INTERNET 

Sabe quantos brasi le i ros 
não conseguem navegar na 
internet? 60 milhões, sendo 
42 milhões de deficientes e 
18 milhões que tem limitações 
para navegar. Para atender a 
esse publico brasileiro imenso, 
a empresa israelense Equalweb 
traz acessibilidade para paginas 
brasileiras com tecnologia de 
inteligência artificial. No mundo, 
a Equalweb deu acessibilidade 
para 100 milhões de pessoas.

CANDIDATO 

O jantar que selou o ingresso de José Luiz Datena no PSL, o 
apresentador fez uma exigência: 0k, ele topa, em princípio, 
ser o candidato do partido à Presidência da República, 
mas quer a garantia de que, se por algum motivo, preferir 
não entrar nesta disputa, teria a legenda para concorrer 
ao governo de São Paulo ou ao Senado. Exigência feita, 
exigência aceita.

BOMBA BRANCA      

A ANP abriu consulta pública 
sobre uma resolução que 
autoriza os postos a terem 
uma “bomba branca”, com 
combustíveis comprados de 
uma distribuidora diferente da 
que ostenta a marca no posto. 
Ou seja, uma vez aprovada, um 
Posto Ipiranga pode ter uma 
bomba da BR.

EVENTOS II  

A cidade de Olímpia está 
correndo célere no setor de 
turismo e entre os investimentos 
públicos está a criação do 
Centro de Exposições do 
Agronegócios e Eventos e o 
Centro de Convenções. Sem 
um local  adequado para 
acomodar grandes congressos, 
Rio Preto poderá perder vários 
eventos para aquela cidade, 
até porque a disponibilidade de 
acomodação do setor hoteleiro 
de Olímpia é enorme.

São José do Rio Preto, sexta-feira
10 de setembro de 2021

* 

A-8

FÃ CLUBE  

Em um ranking que reúne os 
integrantes da Série A e 20 
grandes times estrangeiros, como 
Barcelona, Manchester United e 
Paris Saint German, o Flamengo 
é o 12º em número de seguidores 
e o primeiro brasileiro nessa 
relação. Segundo levantamento 
inédito da consultoria Bites, o 
Corinthians ocupa a 16ª posição, 
o São Paulo está em 18º e o 
Palmeiras em 20º.

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO IV 

Baixando o aplicativo Poupatempo Digital, disponível gratuitamente 
tanto na Google Play quanto na App Store, o usuário pode acessar 
as mesmas informações descritas no documento físico, entregue 
no posto, no momento na vacinação. O app permite ainda validar 
o certificado de vacinação, através do QR Code ou do código do 
certificado, ambos contidos na versão digital da carteira.

NOVOS LIVROS

Ruy Castro, que já contou 
em livros a vida de Garrincha, 
Nelson Rodrigues e Carmen 
Miranda, entre outras, está 
escrevendo sobre os efeitos 
da Segunda Guerra no Brasil 
do início dos anos 40. Ruy 
está relançando também, 
uma b iogra f ia  pub l icada 
originalmente em 1999. Não a 
biografia de uma pessoa, mas 
de um bairro - ou de uma época: 
“Ela é carioca” (Companhia das 
Letras). O bairro? Ipanema. A 
época vai dos anos 1920 até os 
anos 1970. Com cem páginas 
a mais que a versão original 
é “quase um novo livro”, na 
definição de Ruy.

Um dos mais insensados e experientes agentes de turismo 
de Rio Preto, José Mattar, quer repetir no ano que vem, o 
sucesso do emblemático “Ônibus 2”, que em 2013 levou 
pela Rodojet Turismo um grupo de 120 pessoas à Turquia. 
Espera apenas que sejam abertas as fronteiras daquele 

país, para organizar o novo grupo. 

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

* 

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO III 

O banco de dados do Estado, com as doses aplicadas pelos 
municípios e registradas na plataforma VaciVida, ficam 
armazenados no Data Center da Prodesp, empresa de Tecnologia 
do Governo de São Paulo, responsável pela administração do 
programa Poupatempo, e só são encaminhados ao Governo Federal 
para abastecer o sistema do Ministério da Saúde. Atualmente com 
120 opções e a facilidade de poder acessado na palma de mão, 
24 horas por dia,quando e onde quiser, o Poupatempo Digital 
disponibiliza três funcionalidades da vacinação: o pré-cadastro, 
acesso à carteira digital e o certificado de vacinação. 

REENCONTRO 

Regente há muitos anos 
da Confraria da Pesca, que 
anualmente leva um grupo 
de quase 30 rio-pretenses 
para pescarias na Argentina, 
Reinaldo Lobanco realizou 
ontem o primeiro jantar do 
grupo na agência Pedrinho 
Pesca. Foi o primeiro, depois 
de 21 meses da pandemia. No 
cardápio, comida mineira. 

EVENTOS I 

O vice-governador Rodrigo Garcia 
autorizou no início de agosto em 
uma audiência com o prefeito 
de Rio Preto, Edinho Araújo, 
no Palácio do Bandeirantes 
em São Paulo, a transferência 
de R$ 1 milhão em recursos 
financeiros para Rio Preto, para 
revitalização do Centro Regional 
de Eventos, que voltará a 
sediar eventos esportivos e 
de entretenimento.O prefeito 
Edinho autorizou a construção 
no estacionamento do Centro 
Regional, de três quadras de 
basquete, futevôlei, tênis, todas 
já em andamento.Já estava na 
hora. 

SHOWS
O maestro João Carlos Martins, 
81 anos, considerado um dos 
maiores pianistas do mundo, vai 
voltar a fazer shows presenciais 
em parceria com grandes estrelas 
da Música Popular Brasileira,  
no dia 10 de novembro, em 
São Paulo, ao lado de Fagner, 
se apresenta no Espaço das 
Américas. Em março de 2022, 
João Carlos Martins estará, 
novamente naquele palco, 
ao lado de Maria Bethânia, 
na abertura da temporada de 
grandes espetáculos da Sala 
São Paulo. 

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

AL MARE II  

A previsão é que a nova travessia, quatro vezes maior que a 
anterior, dure cerca de três meses, quando ela estará sozinha 
no mar, já que, antes de efetivamente cruzar o Atlântico, ela irá 
fazer uma série de escalas no caminho (Espanha, Portugal, Ilha 
da Madeira, Cabo Verde), para descansar e aguardar melhores 
condições do tempo, antes de seguir adiante. A previsão de 
Tamara é chegar ao Brasil, na cidade de Recife, no final de 
outubro, após um período que ela estima entre 20 e 25 dias 
cruzando, sozinha, o segundo maior oceano do mundo.

COMPROVANTE DE VACINAÇÃO II  

Com a retomada das atividades sociais e comerciais, graças ao 
avanço da vacinação em São Paulo, empresas e estabelecimentos 
passam a solicitar a apresentação de um comprovante da 
imunização contra a Covid-19, o que pode ser feito de maneira 
simples pelo celular. Só este ano, já houve mais de 1,2 milhão 
de acessos à carteira de vacinação digital que além de oficial 
respeita todas as práticas de segurança previstas na Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD). 

Um foco de luz sobre o casal de advogados de Olímpia, 
Galib Jorge e Carmem Silvia Ramos Tanuri

     Quem está retornando 
moreníssima de saison d’été 
em Trancoso, é Patrícia 
Vendramini Cardoso Machado. 

    Assinatura cunhada pelo 
prefeito Edinho Araújo em 
seus discursos: “Investir em 
Rio Preto é retorno certo”.

     Quem esteve em Paraty 
na semana passada, foi 
o ator norte-americano 
Michael Douglas, de 76 
anos. Ele andou pelo Saco do 
Mamanguá, um paraíso de 
33 praias, todas com poucos 
metros de areia.

     A partir de 1º de 
novembro, o protocolo 
sanitário do Plano São 
Paulo, permitirá a realização 
de shows, festas com 
aglomeração e pista de 
danças. 

    A equipe de Paulo Guedes 
estima que o número de 
desempregados, que hoje 
é de quase 15 milhões de 
brasileiros, caia para 12 
milhões no fim do primeiro 
semestre de 2021.

     O cantor e compositor 
Martinho da Vila será o enredo 
da Unidos de Vila Isabel no 
carnaval de 2022.

* 

* 

* 

Um foco de 
luz sobre a 
socialite, 
Graça Ver-
di, uma das 
mulheres 
mais ele-
gantes de 
Araçatuba, 
durante
 aconteci-
mento so-
cial em sua 
cidade. 


