
Estado libera mais R$ 18 mi para 
concluir Hospital da Região Norte

INVESTIMENTOS NA SAÚDE

Republicanos 
inaugura nova 

sede do partido 
em Rio Preto
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Justiça dissolve categorias de base do América
Vinícius LIMA
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O vice-governador, Rodrigo 
Garcia, veio a Rio Preto na 
manhã desta sexta-feira (10) 
e anunciou a liberação de 
R$ 18 milhões que faltavam 
para equipar o Hospital Re-
gional Norte. O prefeito Edinho 
Araújo começou o discurso 
agradecendo ao vice-gover-
nador, pela confiança em Rio 
Preto. Em relação ao Hospital, 
Edinho destacou a parceria 
público-privada com a empre-
sa Constroeste que permitiu a 
construção.            Pág.A5

Prefeitura 
entrega certidões 

de loteamento 
regularizado

A cerimônia de entrega 
das certidões ocorreu nesta 
quinta-feira (9) no auditório 
do 9º andar com a presença 
do prefeito Edinho Araújo, 
beneficiando 347 famílias, 
moradoras no loteamento. Lo-
calizado na Fazenda dos Ma-
cacos, o São Pedro Vila Azul 
começou sua implantação em 
setembro de 1993 e desde 
então moradores aguardavam 
os registros.   Pág.A3

Saúde precisa 
de 18 mil doses 
para terminar 

vacinação 
O secretário de saúde de 

Rio Preto, Aldenis Borim, afir-
mou nesta sexta-feira (10) 
em entrevista ao Jornal do 
Trabalhador que o município 
ainda tem um déficit de doses 
recebidas para prosseguir com 
a vacinação contra a Covid-19 
em adultos. Segundo Borim, 
Rio Preto precisa de pelo me-
nos mais 18 mil doses para 
vacinar esse público. Pág.A5

Incêndio 
devastou 200 
hectares do 
antigo IPA

Após dois dias de trabalho 
na área incendiada na quar-
ta-feira (8) no antigo Instituto 
Penal Agrícola (IPA), a Polícia 
Militar Ambiental constatou 
que 201,43 hectares fo-
ram afetados pelas chamas.
O incêndio que se iniciou na 
área do município de Mirassol 
rapidamente se alastrou para 
Rio Preto.   Pág.A4

Poit, do Novo, 
critica tucanos e 
aparelhamento 

do Estado
“São Paulo precisa de ener-

gia nova. Não dá para ficar nas 
mãos dos mesmos por 30, 40 
anos e eles não conseguirem 
enxugar a máquina pública. 
Se está no poder e deixa seu 
Estado ficar para trás, é sinal 
de que é preciso renovar. Fora 
os escândalos, corrupções e 
alianças políticas eleitoreiras”, 
comenta Vinícius.  Pág.A3

Rio Preto cai posições, mas segue 
entre as 100 cidades mais conectadas

Autoridades durante solenidade de liberação de recursos para hospital ontem
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É FOGO
Segundo 
Corpo de 

Bombeiros, 
Rio Preto 
registrou 

752 quei-
madas de 
janeiro a 

agosto em 
2020. Já 

neste ano, 
o número 

subiu para 
2.612 

queimadas, 
mais que 

o triplo.             
Pág.A4

Com salários 
atrasados, 

Daniel Alves 
abandona o 
São Paulo
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Mirassol faz 
confronto 

decisivo contra 
Paraná para 

não cair
Pág. A6

EM 
CAMPO 

Améri-
ca entra 
amanhã 

em campo 
tentando 

a segunda 
vitória na 
Bezinha. 
Pág.A6

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVIII - N° 5.363 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Sábado, 11 de setembro de 2021

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, Men-

donça, 
Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova Granada, Olím-

pia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
11 de setembro de 2021 COTIDIANO

Amor: o alimento 
do Espírito

O organismo precisa de vi-
taminas, de alimento material 
para prosseguir em sua jornada. 
Como diziam os antigos, com 
muito acerto, “saco vazio não 
se põe de pé”. Com o Espírito 
assim também ocorre. Entre-
tanto, a iguaria da Alma é o 
Amor, um patrimônio de Deus 
que Ele generosamente reparte 
com Seus filhos.

Mudar os hábitos
É muito oportuna aqui a 

palavra sempre inspirada do dr. 
Bezerra de Menezes (Espírito), 
constante dos originais de seu livro Reflexões sobre Jesus 
e Suas Leis (Editora Elevação), na psicografia do sensitivo 
Cristão do Novo Mandamento Chico Periotto: “Nas fases de 
profundo sofrimento em que o Espírito suplica ao Redentor 
piedade e sustentação, fontes invisíveis derramam a água 
torrencial do Amor de Deus sobre nossa existência terrestre. 
Contudo, a incomensurável força que nos reporta do Santís-
simo solicita nossa renovação: mudar para melhor os hábitos, 
os pensamentos e as ações. O Amor vencerá sempre, e, 
por isso, a dor será motivada a desaparecer de nosso ainda 
atribulado caminho”.

Coragem firmada em Deus
Se amamos de verdade, até para a luta comum nos tor-

namos mais fortes. Nada ensombrece o nosso destino. Pelo 
contrário, robustece dentro de nós aquilo que possuímos de 
mais valioso, que é a coragem sustentada em Deus, aquela 
em que se devem alicerçar as outras boas qualidades espi-
rituais e humanas. Por isso, o Amor Fraterno é o inesgotável 
combustível dos que têm e vivem um grande e verdadeiro 
ideal.

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

ARTIGO 

EMPREGOS
Balcão fecha semana 

com 623 vagas

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto chega ao final 
de semana oferecendo 623 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
merendeira escolar (50), 
soldador (24), consultor 
de vendas (17), motorista 
de transporte escolar (15), 
auxiliar de produção (14), 
entre outros.

Há também oportunida-
des de estágio. As vagas 
são para as seguintes áreas: 
atendimento (9), vendas 
(15), ensino médio (7), pe-
dagogia (3), RH (1), enge-
nharia civil e elétrica (3).

Os interessados em al-
guma das vagas podem 
se cadastrar no Balcão de 
Empregos através do site 
da Prefeitura www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos e 

se candidatar às vagas ofere-
cidas enviando os currículos.

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

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/bRe-
latório de vagas por período 
– 02092021alcaoempre-
gos/, a empresa pode fazer o 
cadastro e encaminhar uma 
busca por palavra chave “tipo 
entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiên-
cia e perfil para o cargo. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)

Da REDAÇÃO

Divulgação 

TRABALHO

Rio Preto perde posições 
mas está entre as 100 

cidades mais conectadas
A Urban System divulgou a 

pesquisa do Ranking Connected 
Smart Cities 2021, onde avalia 
as cidades mais inteligentes e 
conectadas do país. São José 
do Rio Preto segue entre as 
100 primeiras, mas perdeu 30 
posições em relação ao ranking 
de 2020, caindo da 41º primeira 
posição para 71º.

Na região sudeste o mu-
nicípio está 42º e no ranking 
de cidades de 100 a 500 mil 
habitantes é 38º. Já no Estado 
de São Paulo, Rio Preto fica 
em 27º.

O vice-prefeito e secretário 
de planejamento estratégico, ci-
ência, tecnologia da informação 
e inovação, Orlando Bolçone, 
afirmou que a queda de Rio Pre-
to no ranking se deve a uma falta 
de padronização das datas em 
que os dados foram coletados.

“Temos indicadores com 
os números de 2018, 2019 e 
outras cidades com os dados 
mais atualizados, ou seja, os 
números não traduzem o atual 
momento de Rio Preto. Apesar 
disso, consideramos o resultado 
positivo e temos um projeto para 
deixar Rio Preto muito mais co-
nectada e inteligente. Para isso 
contamos com a colaboração de 
todas as secretarias. Nós traba-
lhamos com a meta de estarmos 
entre as melhores smarts cities 
até o fim do governo Edinho”, 
afirmou.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

RANKING
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Foram 10 setores avaliados 
pela pesquisa: Mobilidade, Tec-
nologia e Inovação, Segurança, 
Meio Ambiente, Empreendedo-
rismo, Educação, Governança,  
Urbanismo, Economia e Saúde. 
O levantamento contou com 
677 cidades com mais de 50 
mil habitantes.

Os melhores índices em Rio 
Preto foram: meio ambiente 
(23º), economia (73º), saúde 
(77º), empreendedorismo (82º) 
e tecnologia e inovação (98º). 
“São índices positivos, mas 
nós trabalhamos com filosofia 
de que sempre há espaço para 

melhorar. Queremos que Rio 
Preto chegue entre as melhores 
do país”, afirmou Willian Neque, 
especialista em desenvolvimen-
to social da pasta.

Bolçone citou a criação do 
Comitê de Retomada Econômica 
e o Parque Tecnológico como 
dois dos pontos fortes para 
que Rio Preto ficasse entre as 
100 cidades. Atualmente, o 
Parque Tecnológico conta com 
38 empresas assistidas, sendo 
a maioria na área de tecnologia 
da informação e comunicação.

“Hoje a área de tecnologia da 
informação é muito abrangente. 

São empresas que buscam so-
luções para resolver problemas 
de outras áreas. Esperamos em 
outubro atender pelo menos 
mais 15 empresas”, comentou 
Gilberto Mariano, vice-presiden-
te do conselho gestor do Parque 
Técnológico.

Ainda na região, Mirassol 
ficou fora do top 100 no ranking 
da Urban System, mas teve 
destaque em alguns setores 
como empreendedorismo (51º) 
e urbanismo (62º). Olímpia tam-
bém ficou fora da lista de 100 
cidades e teve como principal 
indicador o urbanismo (79º).

Urupês inaugura Marco Rotário em 
rotatória na entrada da cidade

O município de Urupês 
inaugurou nesta quinta-feira 
(9), o Marco Rotário, através 
do Rotary Club de Urupês. O 
monumento está localizado 
na rotatória da entrada da 
cidade e tem o objetivo de 
frisar a presença e a impor-
tância do trabalho realizado 
há mais de sete anos pelos 
rotarianos para toda a co-
munidade.

Na inauguração, foi apre-
sentado o apoio da Prefeitura 
ao permitir a implantação e 
a viabilização da instalação 
do monumento, além de 
enaltecer a parceria durante 
toda a caminhada do Rotary 
Club em suas ações voltadas 
para a comunidade.

O Ex-Presidente, Antonio 
Roque Domingues, expli-
cou o significado do Marco 
Rotário de Urupês, que foi 
criado e pensado em desta-
car Urupês como a ‘Cidade 
Coração’. “O monumento 
foi feito com a marca do 
Rotary envolto a um coração 
estilizado, de braços abertos, 
significando que um dos 
braços está fechado, como 
se estivesse abraçando os 
objetivos do Rotary e o outro 
está aberto para o mundo”, 
disse Domingues.

A cerimônia contou com 
a presença governador Dis-

trital, Aldecir Clayton Ligeiro; 
de sua esposa Priscila Ligeiro; 
da Presidente do Rotary de 
Urupês, Giovana de Cássia 
Ronchi Dias; do governador 
assistente, Valentim Apa-
recido Dias; do ex-governa-

inauguração, em 2014, o 
Rotary Club de Urupês dedica 
esforços para ajudar a comu-
nidade. Foram diversos itens 
de uso diário e equipamentos 
angariados para entidades, 
como o Hospital São Lou-
renço, a Sala de Fisioterapia 
Emilio Boni e o Lar São Vi-
cente de Paulo, por exemplo.

Dentre essas conquistas, 
o Rotary já entregou equi-
pamento eletrocardiógrafo, 
aferidor de pressão arterial, 
cadeiras de rodas, equipa-
mentos para a sala de Fisiote-
rapia, colchões, bebedouros, 
cadeiras de banho e para 
acompanhantes, travesseiros 
e roupas de cama e banho, 
dentre diversos outros.

Tudo isso é angariado 
de duas formas: através de 
arrecadação por meio da 
promoção e participação 
em eventos, como o Chá 
Beneficente e a ExpoCultu-
ra, além da venda de pizzas 
mensalmente. A outra forma 
é através de aporte financeiro 
feito pela Fundação Rotária, 
originado das doações feitas 
pelos clubes de Rotary se-
diados no mundo todo (218 
países).

Já durante a pandemia, o 
clube teve de se reinventar, 
realizando, inclusive, live be-
neficente nas redes sociais 
em prol do Hospital São 
Lourenço.

Da REDAÇÃO

dor Distrital Antônio Orlando 
Cavichia Filho e de demais 
participantes do Rotary Club 
de Urupês, e pessoas da co-
munidade.

Atuação - Desde sua 

Na inauguração, foi apresentado o apoio da Prefeitura 
ao permitir a implantação e a viabilização da instalação 
do monumento

Divulgação 
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Partido inaugura novo 
comitê hoje em Rio Preto

O deputado federal Mar-
cos Pereira, que também é 
presidente nacional do Repu-
blicanos, vai inaugurar, neste 
sábado (11), às 9h30, a nova 
sede do partido em Rio Preto.

O presidente local do par-
tido, Diego Polachini, também 
fará parte da cerimônia, assim 
como a pré-candidata a depu-
tada estadual, Coronel Helena. 
A nova sede do partido também 
vai abrigar o gabinete municipal 
do deputado Marcos Pereira, 
que desembarcou em Rio Preto 
nesta sexta-feira (10) e seguiu 
em visitas em municípios vizi-
nhos.

As cidades visitadas pelo 
deputado foram Valentim Gen-
til, Dirce Reis, Urânia, Santa 
Rita D’Oeste, Nova Canaã 
Paulista e Sud Mennucci. 
Todas que já receberam recur-
sos federais destinados pelo 
deputado.

Após a inauguração da nova 
sede, no sábado, o presidente 

nacional do Republicanos irá 
atender prefeitos, vice-prefei-
tos, vereadores e presidentes 
do Republicanos e de outros 
partidos da região. Após o 
almoço ele seguirá para São 
Carlos, onde dará posse à nova 
executiva da cidade.

O presidente estadual do 
Republicanos, Sérgio Fontellas, 
e o presidente do partido na 
capital, ex-deputado Robson 
Tuma, também participarão 
do evento.

Recursos - Marcos 
Pereira já destinou a Rio Preto 
mais de R$ 18 milhões para 
as áreas de saúde (custeio e 
enfrentamento da pandemia), 
recapeamento de ruas, praça 
esportiva, ambulância, gabine-
te odontológico, equipamentos 
para agricultura e patrocínio 
para duas edições da Expô 
Rio Preto.

Os vereadores de Rio Preto 
que pertencem ao Republica-
nos são Robson Ricci e Karina 
Caroline.

Andressa ZAFALON

Estado vai dar merenda 
extra para alunos da rede

O Governador João Doria 
anunciou nesta semana a 
implementação da merenda 
escolar extra para mais de 700 
mil estudantes em situação 
de vulnerabilidade social da 
rede estadual. A medida vai 
entrar em vigor a partir de 27 
de setembro, após as famílias 
de baixa renda inseridas no 
Cadastro Único do Governo 
Federal inscreverem seus filhos 
no sistema da Secretaria da 
Educação.

No total, serão R$ 424 
milhões investidos na ação. 
A medida faz parte da política 
de alimentação suplementar 
implantada pela Secretaria da 
Educação no período de pan-
demia e pós-pandêmico.

Desde quinta-feira (9), os 
estudantes interessados po-
dem realizar a manifestação de 
interesse na Secretaria Escolar 
Digital - SED (https://sed.edu-
cacao.sp.gov.br/saiba-como-a-
cessar). As refeições começam 
a ser servidas a partir do dia 27 
de setembro. 

Cardápio - A Secretaria 
da Educação calcula o investi-
mento de mais de R$ 106,6 
milhões aplicados na melhoria 

do cardápio. Alimentos como 
carne pronta para o consumo, 
mistura em pó de preparo de 
bebida láctea, torta salgada e 
bolos deixaram os cardápios 
desde 2020. Além disso, as 
compras de agricultura familiar 
foram reformuladas e priori-
zadas.

Com isso, houve o aumento 
da oferta mensal nas refeições 
do feijão, da proteína animal in 
natura, das frutas e dos artigos 
de hortifruti. Já os alunos que 
sofrem com alguma restrição 
ou patologia relacionada à 
alimentação, como a doença 
celíaca, também são contem-
plados com um cardápio es-
pecial e orientação nutricional.

COMO SERÁ
• Estudantes do período 

diurno nas escolas regulares 
terão direito a duas refeições 
diariamente: uma na escola e 
a outra que poderá ser levada 
para casa;

• Estudantes do período 
noturno nas escolas regulares 
além da merenda servida na 
escola, será fornecido kit ali-
mentação;

• Estudantes em escolas 
de ensino integral em adição à 
refeição diária, os dois lanches 
já servidos ganharão reforço.

Da REDAÇÃO

Prefeitura entrega 
certidões de loteamento 

São Pedro Vila Azul
A cerimônia de entrega 

das certidões ocorreu nesta 
quinta-feira (9) no auditório do 
9º andar da Prefeitura, benefi-
ciando 347 famílias, morado-
ras no loteamento. Localizado 
na Fazenda dos Macacos (Rio 
Preto), o São Pedro Vila Azul 
começou sua implantação em 
setembro de 1993. Com área 
total de 270.387,65m²  tem 
acesso pela rodovia vicinal 
SJR-150 (Rio Preto/ Vila Azul) - 
Estrada José Domingues Neto.

O proprietário Marco Anto-
nio Basílio Ribeiro loteou a área 
em 1993, iniciou a venda dos 
lotes, mas não cumpriu todas 
as exigências do município.  
Depois de 18 anos considera-
da irregular, por meio da Se-
cretaria da Habitação, a área 
foi classificada pela Comissão 
Permanente de Urbanização 
e Legislação dos loteamentos 
em Fase de Regularização – 
COPEUR  como Área de Regu-
larização Fundiária Urbana de 
Interesse Específico em 16 de 
março de 2011.

De acordo com o secre-
tário da Habitação Manoel 
de Jesus Gonçalves,  o São 
Pedro Vila Azul hoje é um dos 
maiores do município. “Atual-
mente , registra  347 lotes e 
uma população estimada em 
aproximadamente em 1.400 
habitantes,” disse.

O agente promotor da regu-

larização fundiária foi a própria 
associação dos moradores. 
A Sociedade Organizadora e 
Administradora Estância São 
Pedro representada pela pre-
sidente Lucimara Cristina Gon-
çalves conseguiu cumprir todas 
as etapas de regularização e o 
loteamento foi registrado em 1 
de julho de 2020.

A presidente da Associação 
Lucimara disse da alegria desse 
dia em receber a certidão de 
propriedade. “A luta por nossa 
dignidade foi árdua, mas hoje 
estamos muito felizes com essa 
conquista do título de proprie-
dade e também com as outras  
duas notícias anunciadas pelo 
prefeito Edinho: a duplicação 
da estrada que liga a cidade à 
Vila Azul e o Semae que poderá  

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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abastecer regularmente o nosso 
bairro brevemente”, afirmou.

A decisão do juiz da 1ª Vara 
da Fazenda Pública, Adilson 
Araki, onde tramita o processo 
da Ação Civil Pública contra o 
loteador, liberou a matrícula para 
registro das certidões de posse 
individuais e de propriedade em 
19 de agosto de 2021 e nesta 
quinta-feira (9) os proprietários 
irão receber seus títulos de pro-
priedade individuais.

O prefeito Edinho Araújo 
apresentou um vídeo aos mora-
dores sobre algumas conquistas 
importantes para a cidade como 
o anel viário e a futura duplicação 
da estrada José Domingues Neto 
que irão ajudar na fluidez do trân-
sito e no dia a dia dos moradores 
daquela região da cidade.

“Sabemos da importância e 
ficamos felizes  ao presenciar a 
alegria desse dia ao entregar as 
certidões de propriedade a vo-
cês, moradores, que esperaram 
por isso tantos anos. Sabemos 
que hoje é um dia muito especial 
quando recebem a tão sonhada 
e esperada certidão, sem data 
de vencimento, de propriedade 
da terra de vocês”, afirmou o 
prefeito.

Participaram também da ceri-
mônia o secretário da Habitação 
Manoel Gonçalves, o secretário 
de Comunicação Mário Soler 
e toda a equipe da secretaria 
da Habitação. Novas entregas 
de certidões de propriedade no 
loteamento São Pedro Vila Azul 
deverão ocorrer nos próximos 
dias.
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O pré-candidato a gover-
nador do Estado pelo parti-
do Novo, Vinícius Poit, em 
entrevista ao DHoje, falou 
dos seus planos de governo 
e criticou as ações do PSDB 
que há mais de 30 anos está 
no poder no estado de São 
Paulo.

“São Paulo precisa de 
energia nova. Não dá para 
ficar nas mãos dos mesmos 
por 30, 40 anos e eles não 
conseguirem enxugar a má-
quina pública. Se está no 
poder e deixa seu Estado 
ficar para trás, é sinal de 
que é preciso renovar. Fora 
os escândalos, corrupções 
e alianças políticas eleitorei-
ras”, comenta Vinícius.

Sobre a gestão do go-
verno atual, em relação à 
pandemia, Vinícius reconhe-
ce que o Estado assumiu a 
vanguarda da vacina. “O que 
faltou foi proximidade nas 
pontas, com as associações 
comerciais e com os empre-
endedores, isso foi ruim para 
o setor econômico. Alguns 
fechamentos de estabele-
cimentos foram feitos sem 
nem avisar antes”, ressalta 
o pré-candidato.

Para o partido Novo e 
para os planos políticos de 
Vinícius, é precisa se pautar 
e se atentar para três pilares: 
educação básica, saúde e 
segurança pública. “O Estado 
que não cuida desse tripé fica 
deficitário, falta dinheiro, ai 
tem que buscar dinheiro de 
forma séria, seja com privati-
zação, reforma administrativa 
ou valores amplos para os 
servidores”, explica.

Em relação às privatiza-
ções, Vinícius destaca que há 
várias formas de privatizar e 
não, necessariamente, com 
a venda total.  “Pode ser sim 
com a venda total, mas tam-
bém pode ser por concessão, 
ações ou startup’s, por exem-
plo. Está na hora do Estado 
ter alguém lideran-
do e que, de fato, 
pense no cidadão 
e não na pró-
xima eleição. 
Que foque 
na geração 
de empre-
go e na 
redução 
da má-
q u i n a 
públi-
ca”.

O 

DHoje questionou o pré-
-candidato sobre as polícias 
civil e militar do Estado que, 
por diversas vezes, já foram 
pauta da imprensa nacional 
como tendo sendo uma das 
melhores polícias do Brasil, 
no entanto, com um dos me-
nores salários do país.

“Temos o maior efetivo e 
o menor salário. São promes-
sas atrás de promessas e não 
resolve porque não sobra re-
curso. Aplica dinheiro em mi-
lhares de obras inacabadas, 
inclusive, e não sobra para 
aplicar onde tem que apli-

Andressa ZAFALON 

Pré-candidato a governador pelo Novo, 
Poit critica tucanos e aparelhamento

car. É preciso criar 
parcerias públicos-
-privadas, investir 
em tecnologia, 
reconhecimen-
to, mas isso 
só se conse-
gue com 

dinheiro e boa gestão”, diz 
Vinícius.

Rio Preto - Vinícius 
Poit frisou a importância de 
Rio Preto para o Brasil. “Rio 
Preto é importante para o 
país todo, tanto no setor da 
saúde, economia e agro. 
Estamos falando de um pólo. 
Eu já vi pacientes sendo 
atendidos no HB de vários 
Estados, dos mais distantes 
aos mais pertos. No Agro, 
a potência da cidade e da 
região é gigantesca. É uma 
cidade que precisa de mais 

ENTREVISTA

atenção”.
Por fim, Vinícius falou da 

sua gestão como deputado 
federal, que foi reconhecido 
como o mandato mais trans-
parente da história do país e 
também o mais econômico. 
“Sou contra a reeleição. Sou 
a favor de um plano com 
mais diálogo, mais equilíbrio 
e menos polarização. Parte 
do meu propósito na política 
é inspirar o próximo, passar o 
bastão, e não se perpetuar na 
política”, conclui o pré-candi-
dato a governador do Estado 
pelo partido Novo.
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Queimadas mais que 
triplicam na região

Durante os meses de inver-
no em que as chuvas passam 
a ficar escassas, os índices de 
queimadas costumam aumen-
tar na região Rio Preto. Neste 
ano, no entanto, o crescimento 
foi bem acima do esperado.

Segundo os dados do Cor-
po de Bombeiros, Rio Preto 
registrou 752 queimadas de 
janeiro a agosto em 2020. Já 
neste ano, o número subiu para 
2.612 queimadas, mais que o 
triplo.

O índice deste ano também 
já supera o total do ano passa-
do que foi de 1.167 queimadas. 
Os meses de julho e agosto, 
período em que Rio Preto pra-
ticamente não teve chuva, 
concentram o maior número 
de incêndios em vegetações 
com 786 e 777 queimadas, 
respectivamente.

Em âmbito regional, os 
dados do Corpo de Bombeiros 
também apontam um cresci-
mento. Nos quase 100 municí-
pios que o GB atende na região, 
foram 3.070 queimadas de 
janeiro a agosto de 2020 contra 
4.835 no mesmo período em 
2021.

“Os dados estatísticos do 
presente ano revelam variação 

em relação ao mesmo período 
do ano passado. Acreditamos 
que esse aumento seja em razão 
principalmente do clima seco 
de inverno, da falta de chuvas e 
da baixa umidade relativa do ar, 
comuns nesta época”, afirmou o 
1º tenente PM André Luiz Brito 
Teixeira, do Corpo de Bombeiros 
de Rio Preto.

Ele também explicou que os 
incêndios acontecem por condi-
ções climáticas (alta temperatu-
ra e longo período de estiagem) 
e por ação humana, que envolve 
jogar palitos de fósforo ou bitu-
cas de cigarro em margem das 
rodovias, limpeza de pastagem 
por meio do fogo, soltar balões, 
entre outros. A maioria das 
queimadas são identificadas 
em vegetação natural e terrenos 
baldios. Por isso, tem sido reali-
zado um trabalho preventivo de 
conscientização da população.

“Também temos trabalhado 
em diversas frentes operacio-
nais para o enfrentamento das 
queimadas em nossa cidade e 
região: realizamos mapeamen-
to de risco de diversas áreas 
urbanas, com o objetivo de 
conhecermos as áreas sensíveis 
de nossa região; dobramos a 
capacidade de atendimento por 
meio de veículos operacionais 
de combate a incêndios em 
vegetação; adquirimos inúmeros 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

ESTE ANO ANTIGO IPA

Após dois dias de trabalho 
na área incendiada na quar-
ta-feira (8) no antigo Instituto 
Penal Agrícola (IPA), a Polícia 
Militar Ambiental constatou 
que 201,43 hectares foram 
afetados pelas chamas.

O incêndio que se iniciou na 
área do município de Mirassol 
rapidamente se alastrou para 
Rio Preto devido o vento forte 
e a vegetação seca e por isso 
a Polícia Ambiental contou com 
o apoio do Corpo de Bombeiros 
e a Defesa Civil, que juntos 
trabalharam por aproximada-
mente 16 horas, segundo as 
informações fornecidas pela 
comunicação do Corpo de 
Bombeiros.

Ainda segundo a Polícia 
Ambiental a Floresta Estadual 
do Noroeste Paulista, que fica 
dentro do IPA, também foi 
atingido pelas chamas, tendo 
0,41 hectares prejudicados 
pelo incêndio.

Para cessar o fogo as três 
equipes também contaram 
com ajuda de um Águia da Po-
lícia Militar, um caminhão pipa 
da prefeitura de Mirassol, três 
caminhões pipas de usinas e 
um caminhão pipa do Semae. 
Ainda não foi informado qual 
foi a causa inicial do incêndio. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Último incêndio 
queimou mais de 

200 hectares
Da REDAÇÃO

equipamentos de proteção indi-
vidual e de combate a incêndios 
portáteis para auxiliar nossos 
profissionais, e temos desen-
volvido inúmeros treinamentos 
visando garantir o grau de exce-
lência na prestação de serviços 

que nossa comunidade espera”, 
explicou o tenente.

Entre as recomendações 
para a população são: evitar 
depositar matérias combustíveis, 
como papelão, por exemplo, 
próximo de matas; evitar jogar 

bitucas de cigarro e não soltar 
balões. A queima de lixo, entulho 
e capim é proibida em Rio Preto 
e pode resultar em multa de dois 
salários mínimos aos infratores, 
cujo o valor pode ser dobrado 
em caso de reincidência.
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ESTELIONATO AMEAÇA

Briga de irmãos termina 
com registro de queixa

Na tarde da última quin-
ta-feira (9) um homem de 57 
anos procurou a Central de 
Flagrantes para relatar que no 
dia anterior foi ameaçado por 
seu irmão de 53 anos durante 
uma discussão na casa onde 
vivem, no bairro João Paulo II.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a relação entre 
os envolvidos passou a ser 
conturbada quando o irmão 
mais novo começou a morar 
na residência junto com a 
vítima, sua mãe e o padrasto, 
sendo que para os policiais a 

vítima informou que ele não 
ajuda nas finanças e já chegou 
agredir a mãe. Segundo ele, na 
terça-feira eles iniciaram uma 
discussão no qual o mais novo 
ameaçou a vítima dizendo que 
lhe daria uma facada e chama-
ria alguns amigos para matá-lo.

Temendo por sua vida o 
homem então procurou a 
Polícia Civil para registrar uma 
queixa de ameaça que foi en-
caminhado para o 3º Distrito 
Policial. A vítima ainda relatou 
que sua mãe testemunhou as 
ameaças. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Na quinta-feira (9) a Central 
de Flagrantes registrou mais 
dois casos de estelionato en-
volvendo falsos funcionários de 
agências bancárias.

Por volta das 9h50 um 
idoso de 61 anos compareceu 
à polícia relatando que na 
quarta-feira (8) ele recebeu 
uma ligação de um homem di-
zendo ser funcionário do banco 
e que teria sido realizada uma 
compra em sua conta corrente.

O golpista orientou a vítima 
a liberar acesso da conta pelo 
computador e em seguida ao 
entrar no aplicativo do banco 
o idoso constatou que foi feita 
uma transação por PIX no valor 
de R$ 1.300.

Já por volta das 12h40 uma 
mulher de 45 anos relatou que 
no dia 3 de setembro recebeu 
uma mensagem por WhatsApp 
de um correspondente bancá-
rio informando sobre a redução 
na taxa de um empréstimo que 

a vítima possui.
A mulher relatou que ao 

longo da conversa ela expli-
cou que não gostaria de fazer 
um novo empréstimo, apenas 
reduzir a taxa de juros no que 
ela já tem, porém dois dias 
depois ela constatou que teria 

pagou e procurou a Central de 
Flagrantes.

Os dois casos que foram 
registrados como estelionato e 
encaminhados para o 3º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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sido contratado em sua conta 
um empréstimo no valor de 
R$8.085,15.

Ela entrou em contato com 
o correspondente que lhe 
enviou um boleto para a de-
volução do dinheiro, porém, 
por desconfiar da ação não 

Arquivo DHOJE

Polícia registra dois golpes com 
falsos funcionários de banco

QUEM FOI?
Mulher tem carro 
riscado e recebe 

ofensas pelo WhatsApp

No final da manhã da última 
quinta-feira (9) uma mulher de 
28 anos procurou a Central de 
Flagrantes para informar que 
na tarde da quarta-feira (8) 
ela teve seu carro riscado e 
na manhã do dia seguinte foi 
ofendida por mensagem pelo 
WhatsApp.

Segundo a vítima, na quar-
ta-feira ela estacionou seu car-
ro no bairro Boa Vista na lateral 
de uma loja de embalagens e 
ao retornar notou que a lataria 
estava riscada com ofensas 
e três pneus foram furados, 
sendo necessário acionar o 
guincho para levar o carro para 

casa.
Depois, na manhã desta 

quinta-feira, ele recebeu men-
sagens com ofensas de um 
número com DDD 17 no qual 
a foto de perfil era sua.

Na central a mulher infor-
mou que a loja de embalagens, 
onde estacionou, e um prédio 
residencial próximo possuem 
câmeras de segurança que 
podem auxiliar na identificação 
do autor do dano.

Por fim um boletim de 
ocorrência com natureza de 
dano e injúria foi registrado e 
encaminhado para o 2º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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DEU BO
Discussão acaba em 

agressão entre 
colegas de trabalho

Um rapaz de 19 anos pro-
curou a Central de Flagrantes 
nesta quinta-feira (9) para 
informar que foi agredido por 
seu colega de trabalho, en-
quanto realizavam um serviço 
na Avenida Alfredo Antônio de 
Oliveira.

Para os policiais a vítima 
informou que em determinado 
momento ele e seu colega 
tiveram um desentendimento, 
sendo que no mesmo instante 
ele passou a ser agredido por 

chutes e socos que deixaram 
lesões no braço direito, pes-
coço, costas e um hematoma 
na cabeça.

O rapaz ainda informou que 
não revidou as agressões no 
intuito de não ser prejudicado 
em seu trabalho futuramente.

Após o depoimento foi re-
gistrado um boletim de ocor-
rência com natureza de lesão 
corporal que mais tarde foi 
encaminhado para o 4º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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LOJA DE ROUPAS

Ex-funcionária acusa 
colegas de furto após 

deixar empresa

O representante de uma 
loja de roupas no bairro Parque 
Industrial Tancredo Neves pro-
curou a Central de Flagrantes 
na manhã da última quinta-
-feira (9) para relatar que um 
ex-funcionário, de 36 anos, 
do estabelecimento furtou 
mercadorias enquanto ainda 
trabalhava para a empresa.

Segundo as informações do 
boletim de ocorrência, o repre-
sentante foi informado por uma 
ex-funcionária que disse ter vis-
to o suspeito dobrando roupas 
e levando embora, sendo que 
o homem ainda teve a ajuda de 
outro funcionário, de 21 anos.

A mulher ainda informou 
que apenas relatou o ocorrido 
após ser desligada da empresa 
por medo de que fosse prejudi-
cada. Segundo ela, a primeira 
vez que observou o furto foi no 
dia 15 de junho.

O representante afirma no 
boletim de ocorrência que os 
dois funcionários mencionados 
pela testemunha já não traba-
lham no estabelecimento e não 
sabe informar a quantidade de 
roupas furtadas.

Por fim um boletim de ocor-
rência com natureza de furto foi 
registrado e encaminhado para 
o 7º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO

ele passou a ser agredido por MARQUES)
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Como aliviar o estresse 
e mandar embora da 

sua vida a ansiedade e 
depressão!

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

Existem algumas regras que devem ser seguidas e respei-
tadas se queremos ser pessoas mais calmas e com a mente 
tranquila! Segundo o hospital Santa Mônica estas 8 regras serão 
valiosas se você quiser ficar longe do Stresse: 

1. Faça pelo menos uma caminhada curta. Exercitar  faz 
bem pra sua mente e pro seu corpo, e como não poderia deixar 
de ser, ajudar a diminuir os níveis de stress e ansiedade. Uma 
caminhada basta: depois de 21 minutos andando, você já sente 
alguns efeitos benéficos do exercício no seu organismo: mais 
calma, foco e disposição. Para quem não tem muito tempo de 
se exercitar, saiba que mesmo uma caminhada de 20 minutos 
é suficiente para sentir alguns efeitos benéficos. Nesse caso, 
escolha fazer a caminhada em um parque ou local arborizado, 
onde a mente e o corpo poderão entrar em contato com a 
natureza.

2. Aprenda exercícios de respiração. Ansiedade e stress 
geram respiração ofegante. E retomar o controle da sua respi-
ração pode, no caminho inverso, acalmar sua mente. Respire 
fundo algumas vezes quando sentir que está nervoso e isso 
enviará ao seu cérebro a mensagem que você está calmo - já 
que quem está calmo respira devagar. A respiração lenta e 
profunda provoca a expansão dos pulmões e da barriga, isso 
ajuda a desacelerar o ritmo cardíaco, gerando mais tranquilidade 
para o corpo e a mente.

3. Quando o nervosismo aumentar, pare e respire profunda-
mente. Assim, o equilíbrio será restaurado e as toxinas serão 
eliminadas, provocando relaxamento e reduzindo o estresse.

4. Coloque uma música relaxante. Ouvir música faz a mente 
e o corpo relaxarem, pois libera substâncias neuroquímicas no 
cérebro, como a dopamina, que promove bem-estar imedia-
to. Também por isso a música é muito usada em sessões de 
meditação.

5. Tenha prioridades para aliviar estresse. A procrastinação 
é a prática de adiar atividades que devem ser feitas. É muito 
comum em pessoas que enfrentam momentos estressantes, 
pois elas tendem a agir de forma reativa aos problemas e às 
tarefas diárias.

6. Pratique a regra dos dois minutos. A regra dos dois minu-
tos é um método criado pelo coach de fortalecimento mental, 
Andrew D. Wittman. Ele propõe uma pausa de 2 minutos sempre 
que a pessoa se encontrar em uma situação de estresse, para 
realizar um exercício mental em busca de solução.

7. Aceite o que não se pode mudar. Não fique pensando 
em como poderia fazer diferente. Ao contrário, tente manter 
a mente e o corpo ocupados com as tarefas que exijam maior 
nível de atenção e não sejam entediantes. Isso vai trazer calma, 
gerando equilíbrio dos pensamentos e alívio do estresse.

8. Tenha bons hábitos.

Dormir
O estresse pode causar insônia. Por isso, dormir bem é muito 

importante. Inclua na rotina o hábito de ir cedo para a cama, 
reduzir o excesso de luzes duas horas antes de dormir, espe-
cialmente dos aparelhos eletrônicos e diminuir as distrações.

Para isso, crie um ambiente aconchegante e tente controlar 
os pensamentos. Essas atitudes podem promover um sono 
melhor e uma noite mais tranquila.

Rir
A famosa frase “rir é o melhor remédio” pode parecer clichê, 

mas é muito verdadeira. O riso alivia a sensação de estresse 
e tensão, provocando o relaxamento dos músculos, enquanto 
leva mais oxigênio ao corpo.

Por isso, tenha o hábito de se divertir com os amigos, assistir 
shows ou programas de TV que façam rir e procure ver a vida 
de forma mais leve. Saiba rir de si mesmo! A risada alivia as 
tensões físicas e fortalece o sistema imunológico.

Ler
A leitura provoca o equilíbrio entre o cérebro e a mente, 

pois o corpo exige maior concentração da área da visão para 
interpretar o que está sendo lido, isso vai relaxar a tensão dos 
demais músculos.

Além de todas essas regras não ser vítima do perfeccionismo
é uma cobrança cruel e irreal e leva à depressão, ansiedade, 

vícios e é paralisante - especialmente quando deixamos de fazer 
o que queremos por medo de que não seja perfeito. Sucesso 
não é uma linha reta, embora pareça assim quando a gente 
olha pra quem é bem sucedido. Problemas acontecem na vida 
de todo mundo, as pessoas falham e precisam recomeçar e 
você não está imune a isso. Se cobrar por perfeição é absurdo 
porque não é justo com você. 

Acalmar a alma e orar nos momentos difíceis ajudam a 
suportar com mais facilidade as situações difíceis!

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

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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Estado libera R$ 18 mi para 
Hospital da Região Norte

O vice-governador, Rodrigo 
Garcia, veio a Rio Preto na 
manhã desta sexta-feira (10) 
e anunciou R$18 milhões 
que faltavam para equipar o 
Hospital Regional Norte. No 
total,  eram necessários R$23 
milhões para finalizar a obra, 
sendo que o deputado fede-
ral Geninho Zuliani já havia 
destinado R$5 milhões em 
emendas federais, conseguiu 
mais R$5 milhões com a au-
torização do governador João 
Doria, através de emendas 
estaduais. Os outros R$13 
milhões foram provenientes 
diretamente do Estado.

“Teremos aqui grandes 
equipamentos de saúde, de 
primeiro mundo e esperamos, 
com essa verba, concluirmos 
esse grande hospital que 
beneficiará a cidade a partir 
do ano que vem”, ressalta o 
vice-governador.

O Prefeito Edinho Araújo 
começou o discurso agrade-
cendo ao vice-governador, 
pela confiança em Rio Preto. 
“Sou da boa política, nem da 
velha nem da nova, da boa. 
Nesses tempos difíceis, onde, 
mais do que nunca, o diálogo 
e a paz no coração prevale-
cem, o Rodrigo tem isso. O 
homem que mais conhece o 
Estado”.

Em relação ao Hospital, 
Edinho destacou a parceria 
público-privada com a empre-
sa Constroeste. “Esta obra é 

fruto de uma engenharia eco-
nômica, fruto de uma parceria 
público-privado. A construção 
do Hospital foi em troca de uma 
área no antigo IPA com a cons-
trutora Constroeste, inclusive, a 
empresa receberá a escritura 
do terreno nos próximos dias”.

O prefeito ainda enalteceu 
a parceria com os outros hos-
pitais da cidade e a excelência 
no trabalho do Secretário de 
Saúde, Aldênis Borim.

“Este hospital foi construído 
e pensado junto com o HB e 
Santa Casa, todos da saúde 

Andressa ZAFALON     
redacao@dhoje.com.br

VERBA QUE FALTAVA

O vice-governador Rodrigo Garcia, o prefeito Edinho Araújo e várias autoridades estive-
ram presente no evento 
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sob a liderança do Aldênis, que 
fez um trabalho excepcional 
durante período de pandemia. 
Nada mais fiz do que seguir o 
Plano SP dirigido com muita 
determinação e coragem”, 
concluiu Edinho.

A previsão é o Hospital Re-
gional Norte esteja em pleno 
funcionamento no início de 
2022, para cirurgias de média 
complexidade.

Estiveram presentes na 
cerimônia, além de Edinho e 
Rodrigo, o presidente da Alesp 
Carlão Pignatari, o deputado 

federal Geninho Zuliani, o 
secretário de Agricultura e 
Abastecimento Itamar Borges, 
o secretário de Saúde Jean 
Gorinchteyn, o secretário de 
Desenvolvimento Marco Vi-
nholi, o secretário de Habita-
ção Flávio Amari, vice-prefeito 
Orlando Bolçone, o diretor do 
Procon Jean Dornelas e os 
vereadores Francisco Júnior, 
Celso Peixão, Bruno Marinho, 
Renato Pupo, Jean Charles e 
Anderson Branco. Prefeitos 
da região e diretores regionais 
também participaram.

IMUNIZAÇÃO
Rio Preto precisa de 18 mil doses

 para concluir vacinação de adultos

O secretário de saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, afir-
mou nesta sexta-feira (10) 
em entrevista ao Jornal do 
Trabalhador que o município 
ainda tem um déficit de doses 
recebidas para prosseguir com 
a vacinação contra a Covid-19 
em adultos. Segundo Borim, 
Rio Preto precisa de pelo me-
nos mais 18 mil doses para 
vacinar esse público.

“O nosso problema é que o 
que nós recebemos do Minis-
tério, via Estado, está faltando 
18 mil doses de vacina para 
maiores de 18 anos. Essas 
doses estão sendo o nosso 
problema. Existe hoje uma 
necessidade de 18 mil doses 
para pessoas acima de 18 
anos. Os demais grupos estão 
tranquilos, para a terceira dose 
recebemos e não estamos ten-
do problemas”, afirmou Borim.

O secretário ainda comen-
tou que o município depende 
do envio dessas doses para 
continuar a imunização e que 
não pode utilizar doses desti-
nadas a outros grupos. “Nós 
fizemos um pré-cadastro de 
todas as pessoas com mais de 

só posso aplicar o que vem 
especificamente para cada 
grupo”, afirmou. O pré-cadastro 
pode ser feito em https://www.
riopreto.sp.gov.br/vacinacao/
form_tb_pessoa/.

Já para os menores de 18 
anos, a cobertura tem sido 
positiva. Foram 25.708 ado-
lescentes vacinados até esta 
sexta-feira (10), resultando em 
89,17% de cobertura vacinal. 
“Está muito boa a adesão, 
todos os dias temos filas e es-
tamos com todas as unidades 
capacitadas para atender”, 
afirmou Borim.

Com relação a segunda 
dose, Rio Preto contabiliza 
20.013 faltosos. Segundo os 
dados do Vacinômetro, a cida-
de já aplicou 614.716 doses, 
sendo 371.194 na primeira 
etapa, 231.417 na segunda 
e 554 na terceira. Além disso, 
11.551 pessoas foram imuni-
zadas com dose única.

Vinicius LIMA 

18 anos que não conseguiram 
tomar a primeira dose que 
terminaram.

Com esse pré-cadastro a 
gente vai chamando. A popu-
lação precisa entender que 
Rio Preto não tem a vacina 
e depende da vinda dela. Eu 

Divulgação 

COVID

Relatório traz mais 52 casos e duas mortes
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto confirmou nesta sex-
ta-feira (10) mais 52 casos de 
Covid-19 no município, todos 
diagnosticados por exame 
PCR. No total são 96.520 
casos, com uma média móvel 
de 58 casos leves e dois casos 
graves por dia.

Também foram registra-
dos mais duas mortes, uma 
notificada na quarta-feira (8) 
e outra na quinta-feira (9). 
Desde o início da pandemia 
são 2.760 óbitos, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os da-
dos de 2021 são 61.757 
casos e 1838 mortes.

Nas últimas 24 horas, 137 
pessoas foram consideradas 

curadas da Covid-19, totali-
zando 92.123 recuperados, 
o equivalente a 95,4% dos 
casos. A cidade soma 319.012 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 286.678 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 20.757 ca-
sos a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 284 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da (SRAG), com 136 na UTI e 
148 na enfermaria, sendo 138 
residentes de Rio Preto e 146 
residentes de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 153 internações, com 84 
na UTI e 69 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI em Rio Preto é de 30% e 
na região é de 33,6%.

Vinicius LIMA Divulgação
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BRASILEIRÃO
Daniel Alves reclama de 
dívida e não joga mais 

pelo São Paulo

O lateral Daniel Alves 
não jogará mais 
pelo São Paulo, 

tendo se recusado a treinar 
nesta sexta-feira (10) por 
causa de uma disputa cau-
sada por salários atrasados, 
comunicou o clube.

O diretor de futebol do 
Tricolor do Morumbi, Carlos 
Belmonte, disse que Daniel 
Alves, que esteve com a 
seleção brasileira nas Eli-
minatórias para a Copa do 
Mundo, não compareceu e 
disse ao time que quer ser 
pago.

Embora nem o clube, 
nem o jogador tenham men-
cionado um valor, o jornal O 
Globo publicou que o time 
deve ao lateral direito cerca 
de R$ 11 milhões.

“Fomos informados por 
seus representantes de que 
Daniel Alves não voltará ao 
São Paulo até haver um 
ajuste na dívida financeira 
que o São Paulo tem com 
o jogador”, afirmou Carlos 
Belmonte.

“O São Paulo reconhece 
esta dívida, e na semana 
passada fizemos uma pro-
posta para tentar acertá-la. 
A proposta não foi aceita 
pelos representantes do 
jogador. As negociações 
continuarão”, declarou.

“Tomamos a decisão e 
dissemos ao técnico Hernán 
Crespo que Dani Alves não 
estará mais à disposição 
para jogar pelo São Paulo”, 
completou.

Daniel Alves se transfe-
riu para o time paulista em 
2019, após 17 anos glorio-
sos na Europa defendendo 
Sevilla (Espanha), Barce-
lona (Espanha), Juventus 
(Itália) e PSG (França).

Ele torcia para o São 
Paulo na infância e disse 
que seu sonho sempre foi 
jogar pela equipe do Mo-
rumbi.

Porém, ele se tornou 
a vítima mais recente de 
um fenômeno comum no 
futebol brasileiro: times 
que não pagam a jogadores 
e treinadores os salários 
combinados.

Agência BRASIL

AMÉRICA

Sentença judicial dissolve 
categorias de base e cobra 
R$ 100 mil de indenização

O Ministério Público 
do Trabalho (MPT) 
obteve uma sen-
tença junto ao Jui-

zado Especial da Infância e 
Adolescência (JEIA) de Rio 
Preto, que determinou a dis-
solução das categorias de base 
organizadas para menores de 
14 anos do América, proibindo 
o clube de organizá-las e de 
contratar atletas mirins amado-
res por meios informais.

A decisão do juiz Hélio 
Grasselli declara nulas as con-
tratações informais de atletas 
mirins e amadores, obrigando 
o América a reconhecer a 
relação de emprego existente 
com atletas maiores de 16 
anos, bem como a relação de 
emprego, na modalidade de 
aprendizagem, com atletas de 
14 e 15 anos. Todos devem 
ter o contrato formalizado em 
carteira de trabalho e receber 
salários todos os meses, com 
base no salário-mínimo.

A sentença também impõe 
uma série de obrigações ao 
clube com relação às condi-
ções que devem ser fornecidas 
aos atletas.  Para a reparação 
dos danos morais causados 
à coletividade, a decisão es-
tabelece que o América deve 
pagar indenização no valor de 
R$ 100 mil, reversível a enti-
dades de proteção a crianças 
e adolescentes da cidade, que 
serão indicadas pelo MPT na 
fase de execução do processo. 
Caso descumpra a sentença, o 
clube pagará multas diárias de 
R$100, para cada item infrin-
gido, multiplicadas por atleta 
prejudicado.

A decisão cabe recurso no 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 15ª Região (TRT-15) e 

o América pretende recorrer. 
“Respeitamos a decisão, mas 
vamos recorrer. O América 
cumpre todos os requisitos es-
tabelecidos pela lei e não tem 
cabimento o clube ser o único 
do país a não poder ter uma 
categoria de base, que é um dos 
pilares do projeto de reestrutu-
ração”, afirmou o presidente 
Luis Donizette Prieto, o Italiano. 
Ainda de acordo com Italiano, o 
Rubro conta atualmente apenas 
com as categorias sub-15, sub-
17 e sub-20 na base.

Inquérito -  O MPT 
em Rio Preto, por meio do 
procurador Luciano Zanchettin 
Michelon, investigou o América 
entre os anos de 2016 e 2019, 
a partir de denúncia sigilosa. 
O procurador informou que 
constatou, por meio de extensa 
documentação e outras provas 
juntadas no inquérito civil, que o 
clube desrespeita o que estabe-
lece o art. 3º, I da Lei 9.615/98 
(Lei Pelé), que prevê “o desporto 
educacional praticado nos sis-
temas de ensino e em formas 

Vinicius LIMA     
redacao@dhoje.com.br

assistemáticas de educação, 
evitando-se a seletividade, a 
hipercompetitividade de seus 
praticantes”. A lei proíbe, por-
tanto, o esporte competitivo e 
de alto rendimento para pessoas 
menores de 14 anos.

Segundo o MPT, no inquérito 
ficou evidenciado que as cate-
gorias de base do América com 
idade inferior a 14 anos não se 
enquadram na modalidade de 
desporto educacional, mas sim 
na modalidade de desporto de 
rendimento, organizado e prati-
cado de modo não profissional.

Em resposta ao ofício enca-
minhado pelo MPT, a Federação 
Paulista informou que o América 
disputava, no ano de 2016, o 
Campeonato Paulista de Futebol 
nas modalidades Sub 11 e Sub 
13, o que o ministério enten-
deu como comprovação de que 
os atletas trabalhavam para o 
América em competições. O 
Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
atestou que o clube não possui 
registro, nem inscrição de pro-
jetos junto ao órgão.

No decorrer do inquérito, o 
MPT tomou ciência de que a 
Promotoria de Rio Preto inves-
tigou o clube por denúncias de 
negligência, alojamentos ina-
dequados e exploração sexual. 
Em diligência nos alojamentos, 
realizada em 2016, o Conselho 
Tutelar informou que flagrou 
adolescentes sem alimentação 
e abandonados. A Vigilância 
Sanitária atestou irregularidades 
relativas à falta de higiene e lim-
peza nos alojamentos, falta de 
controle de pragas, lotação dos 
quartos e ausência do controle 
de qualidade da água consumi-
da pelos adolescentes.

Na oportunidade, a Pro-
motoria ajuizou ação caute-
lar pedindo a apreensão dos 
adolescentes para que fossem 
encaminhados aos seus pais. 
O MPT conduziu o inquérito até 
outubro de 2019, na tentativa 
de celebrar termo de ajuste de 
conduta (TAC) com o clube, a 
fim de solucionar extrajudicial-
mente a questão. Sem alter-
nativas, a ação civil pública foi 
ajuizada em 2020.

LEÃO

Time entra em campo 
amanhã pela Bezinha

O América inicia o se-
gundo turno da Se-
gunda Div isão do 

Campeonato Paulista (Bezinha) 
neste domingo (12). O confron-
to será contra a Matonense no 
Teixeirão. O Rubro, que ainda 
não venceu na competição, 
está na lanterna do grupo 1 com 
um ponto. Já a Matonense é o 
terceiro com oito pontos.

Essa será a primeira partida 
de Márcio Ribeiro a frente do 
América. Ele anunciado pelo 
clube durante a semana e era 
o treinador da Matonense no 
primeiro turno, quando derrotou 
a equipe rio-pretense por dois a 
zero. Para o treinador, a partida 
deste domingo vai ditar o futuro 
do Rubro na competição.

“Fizemos uma boa prepara-
ção e os atletas já sabem das 
dificuldades que vai ser o jogo e 
como é importante ganharmos 
para dar sequência do campe-

onato. Acredito que o fato de 
eu ter treinado a Matonense 
vale para os dois lados, pois 
eu conheço os jogadores de lá 
e eles conhecem meu estilo de 
trabalho”, comentou o técnico.

O Rubro trouxe dois refor-
ços para o ataque. O primeiro é 
o atacante Matheus Porto que 
estava na Inter de Limeira e já 
pode estrear neste domingo. 
O outro atacante confirmado 
pelo clube é Pablo, que veio 
do Tubarão de Santa Catarina, 
mas não deve entrar em campo 
ainda.

Vinicius LIMA 

AMÉRICA X MATONENSE
SEGUNDA DIVISÃO DO CAM-
PEONATO PAULISTA (BEZINHA)
DIA: 12/09
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO BENEDITO 
TEIXEIRA (SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

 Vinicius LIMA

 Vinicius LIMA

o jogador”, afirmou Carlos 
Belmonte.

e treinadores os salários 
combinados.

Mirassol enfrenta o Paraná em confronto 
direto contra o rebaixamento na Série C

O Mirassol entra em 
campo neste domingo 
(12) em busca de ga-

rantir sua permanência na Série 
C do Campeonato Brasileiro. 
O duelo contra o Paraná é um 
confronto direto na luta contra 
o rebaixamento. Em 8º lugar, o 
Leão possui 16 pontos contra 
13 dos paranaenses, que são 
o primeiro time dentro da zona.

“Temos que encarar o jogo 
como uma decisão, acho que 
os problemas que se passaram 
já foram e temos um jogo para 
resolver a nossa situação. Va-
mos com concentração, foco 
e determinação para encarar 
esse jogo e buscar o resultado 
que nos interessa”, afirmou o 

técnico Eduardo Baptista.
O Paraná passa por uma cri-

se financeira, com atletas com 
salários atrasados que chegam 
a três meses. A folha salarial 
passa de R$ 250 mil. “Conver-
samos muito durante a semana 
sobre estar concentrado e sobre 
saber dos nossos objetivos. 
Independente da situação do 
Paraná, é uma equipe grande, 
aguerrida e vai vir forte nesse 
duelo”, comentou Baptista.

Uma vitória garante a perma-
nência do Mirassol, enquanto 
que uma derrota deixa tudo em 
aberto até a última rodada. Por 
conta disso, Baptista acredita 
que um empate pode ser um re-
sultado positivo para esse jogo.

“O empate não deixa de 
ser um bom resultado, a gente 
busca vencer, mas precisamos 
ter equilíbrio. Se não der para 
vencer, o empate também é um 
bom resultado. Para o Paraná 
só a vitória interessa e a gente 
precisa estar atento com tudo 
isso e procurar se aproveitar de 
alguma brecha que puderem nos 
dar durante o jogo”, afirmou o 
treinador.

Vinicius LIMA 

PARANÁ X MIRASSOL
SÉRIE C DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO
DIA: 12/09
HORÁRIO: 18H
LOCAL: ESTÁDIO DURIVAL 
BRITTO – CURITIBA (PR)
TRANSMISSÃO: DAZN

Ficha técnica

 Leo ROVERONI
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DECLARAÇÕES Editais de
PROCLAMAS

A-7Jornal
São José do Rio Preto, sábado
11 de setembro de 2021

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTO 

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

    São José do Rio Preto, 19 
de Agosto de 2021

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: WR Calçados Eireli, CNPJ Nº 25.369.684/0001-24. 

Assinatura: 10/09/2021 

Objeto: “Aquisição de Materiais Esportivos, visando 
atender a demanda dos Municípios Consorciados ao 
CINDESP”. 

Lote 1 

Empresa: WR Calçados Eireli. 

Valor Global R$ 82.366.512,00 (Oitenta e Dois Milhões, 
Trezentos e Sessenta e Seis Mil e Quinhentos e Doze Reais). 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 012/2021 – Pregão Eletrônico nº: 007/2021 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: WR Calçados Eireli, CNPJ Nº 25.369.684/0001-24. 

Assinatura: 10/09/2021 

Objeto: “Aquisição de Materiais Esportivos, visando 
atender a demanda dos Municípios Consorciados ao 
CINDESP”. 

Lote 1 

Empresa: WR Calçados Eireli. 

Valor Global R$ 82.366.512,00 (Oitenta e Dois Milhões, 
Trezentos e Sessenta e Seis Mil e Quinhentos e Doze Reais). 

Prazo: 12 Meses 

Processo nº: 012/2021 – Pregão Eletrônico nº: 007/2021 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS - 
DESAPROPRIAÇÃO 

 
Breve descrição: 
 
EDITAL expedido nos autos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO nº 1044257-87.2018.8.26.0576, 
proposta por MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO em 
face de JOÃO PREVEDEL E MARIA VOLPIANI 
PREVEDEL, cujo objeto é a desapropriação, fundada em 
utilidade pública, constituído de parte da matrícula nº 
25.974 registrada no 1º Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de São José do Rio Preto/SP. Pela 
desapropriação foi determinada por sentença a 
importância de R$ 78.568,1, tendo sido depositada 
previamente pela parte autora. Sendo o presente edital 
com a finalidade de intimar terceiros interessados para 
que tomem ciência dos termos da ação 
supramencionada (ART 34 Decreto-lei nº 3.365/41), bem 
como para que, querendo, possam impugnar a 
titularidade da área objeto da desapropriação ou 
requerer o que for de direito, no prazo de 10 dias, 
contados a partir do término do prazo do edital, que será 
afixado e publicado na forma da lei.  
 
Tipo do Edital: 
Edital de Citação / Intimação 
Número do processo: 
1044257-87.2018.8.26.0576 
Prazo do edital (em dias): 
10 
Data de disponibilização: 
Quinta - feira, 09 de setembro de 2021. 
Nome / Razão Social do Citado / Intimado: 
TERCEIROS INTERESSADOS 
 

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 
ADM. Nº 46/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 62/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: G. UCHOA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA 
LTDA
CNPJ sob nº 51.840.197/0001-08
NA veiculação publicada no D Hoje Interior, na data de 04 
de setembro de 2021. Às fl s. D, onde se lê VALOR GLOBAL 
R$198.900,00 , lê se R$198.873,36.
Monte Aprazível,25 de agosto de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 47/2021
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA 
ME
CNPJ nº 15.522.788/0001-73
OBJETO Contratação de empresa especializada para reali-
zação de reforma e ampliação da Escola Municipal Feliciano 
Sales Cunha.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura do presente 
instrumento, ou seja, até 08/09/2022.
VALOR GLOBAL: R$ 926.785,61 (novecentos e vinte e 
seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um 
centavos).
Monte Aprazível, 08 de setembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

RICARDO ALVES DE LIMA e LUDMILA NEVES MENDONÇA. Ele, brasileiro, natural de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte (20) de outubro de um mil novecentos e noventa e nove 
(1999), com vinte  e um (21) anos de idade, auxiliar de venda, solteiro, filho de ERNESTO ALVES DE LIMA e 
de dona ROSANGELA VERONEZI DE LIMA. Ela, brasileira, natural de Votuporanga, Estado de São Paulo, 
nascida aos  seis (06) de agosto de um mil novecentos e noventa e sete (1997), com vinte  e quatro (24) anos de 
idade, do lar, solteira, filha de REGINALDO RIBEIRO DE MENDONÇA e de dona LAURA APARECIDA 
NEVES DE MENDONÇA.

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

São José do Rio Preto - SP, nove (09) de setembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. MATEUS HENRIQUE JUSTINO e ANDRESSA FERNAN-
DA SILVA, sendo ELE fi lho de LUCIO APARECIDO JUSTINO e de 
MARIA APARECIDA CONSTANTE JUSTINO e ELA fi lha de JOSÉ 
CARLOS DA SILVA e de ELISÂNGELA FAVARIN;
2. JONATHAN HENRIQUE FERREIRA LISBÔA e MÁIRA 
EDUARDA DA SILVA, sendo ELE fi lho de ADRIANO FERREIRA 
LISBÔA e de SILVANA FERREIRA LISBÔA e ELA fi lha de EDUAR-
DO LUIS DA SILVA e de MARIA DE FÁTIMA GOMES SILVA;
3. SÉRGIO ASTOLFO ISSAS e FATIMA ROSANI DE OLI-
VEIRA ISSAS, sendo ELE fi lho de NASSIF GABRIEL ISSAS e de 
MARIA APARECIDA ASTOLFO ISSAS e ELA fi lha de ANTONIO 
PEDRO DE OLIVEIRA e de IRENE BIAZI DE OLIVEIRA;
4. TIAGO SILVA BOAZAN e GIOVANNA DA SILVA BER-
TONCELLO, sendo ELE fi lho de CRISTIANO DO CANTO BOA-
ZAN e de ANA CLÁUDIA DA SILVA e ELA fi lha de JEFFERSON 
FERNANDES BERTONCELLO e de VIVIANE APARECIDA DA 
SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 10/09/2021.

ERRATA -  Por um erro de programação o edital abaixo não 
foi publicado na data correta: 10 de setembro de 2021. Se-
gue a publicação:
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As coisas estão alucinadas no Brasil de um jeito jamais visto. A 
situação é tão bizarra que chamaram o Michel Temer para dar 
uma ordem e moralizar tudo. Vejam bem, Michel Temer virou a 

“reserva moral” do país. A que ponto chegamos! SORRIA, BEBA 
MUITA ÁGUA E SEJA FELIZ!

SÔNIA MAFHUZ Facchini, 
esposa do empresário Ru-
bens Facchini, e a advogada 
Cidinha Pasqualon, foram as 
aniversariantes de ontem, re-
cebendo muitas mensagens 
das amigas e familiares. 
Parabéns!

O MÉDICO Dr. Toufic 
Anbar Neto, está realizando 
desde quinta-feira, o 1º Sim-
pósio de Ensino e Extensão, 
com debates e aborda a 
Curricularização da Exten-
são na educação superior 
brasileira. Evento promovido 
pela faculdade de medicina 
FACERES, totalmente gra-
tuito e 100% on-line.

PAULO SÉRGIO Cláudio, 
auditor-fiscal, assumiu a 
Delegacia da Receita Fede-
ral em Rio Preto. Ele já era 
delegado adjunto da unida-
de desde o início do ano. 
Substitui Charlles Costa de 
Almeida.

ANA FUCCI, requisitada 
tatuadora, traços fi nos e de-
licados, preto e cinza, está 
com seu bem montado Estu-
dio, no Edifício Metropolitan 
Center Sala 26, centro. Mais 
detalhes pelo Whatsapp 17 – 
99113-8405.

QUEM PASSAR pela Pra-
ça 4 de Eventos do Riopreto 
Shopping encontrará uma 
nova exposição de arte, a 
mostra Arte Subjetiva, de 
Claudia Cabral. Com 10 
obras de paisagens contem-
porâneas, a artista conta que 
teve de ressignifi car através 
de seu olhar e com suas ex-
periências pandêmicas.

OS DESIGNERS e artistas 
rio-pretenses Thadeu Guer-
ra, Beto Carazzone e Telma 
Parizi, estiveram em São 
Paulo, dias atrás, participan-
do do evento internacional 
ABUP Home, Gift & Têxtil 
2021, maior feira da área.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Em dezembro... 
Os jovens, Fred Tonelli, da Allianza Eventos & Shows, Victor 
Miranda e Hugo Pastel, agendaram para o dia 12 de dezembro, 
almoço e show (no formato mesas para 6 pessoas), com a famosa 
dupla sertaneja 
Jorge & Matheus, 
no Vi l la Conte 
Buffet. Em breve, 
mais informações, 
v e n d a s  d a s 
m e s a s .   @
victorhcmiranda.

Tel. (17) 3233-4888

Fique sabendo
Os empresários, Júlio Menegaz e Dedé Menegaz, estão trazendo 
novidades para os rio-pretenses com um novo aplicativo. Baixe o 
App LUZK, e agenda o dia, hora e local que deseja ser atendida(o). 
Quer se cuidar sem sair de casa? LUZK – leva o salão de beleza 
até você. Tenha acesso a serviços de manicure, depilação, 
cabeleireiro, esteticista... As clientes que estão usando o aplicativo 
estão adorando. Que tal fazer as unhas em casa neste sábado?

DiáriodoBob
Você viu o Zé Trovão por aí? O líder caminhoneiro foragi-

do da Justiça Marco Antônio Pereira Gomes era dono do canal 
no Youtube “Zé Trovão a voz das estradas” que, antes de ser 
retirado do ar, tinha mais de 40 mil inscritos. Em seus vídeos 
e postagens, chamava a população para ir a Brasília e exigia 
a “exoneração dos 11 ministros do STF”. Como vivemos num 
país ordeiro (?) o Zé Trovão é hoje apenas um traque. Fica 
claro que, neste país nenhum Poder poderá mais interferir no 
outro. Código de trânsito. Depois de amanhã, segunda-feira 
(12), os exames médicos para a obtenção da Carteira Nacional 
de Habilitação terão validade de até dez anos. O prazo faz 
parte das novas regras do Código de Trânsito, que entram em 
vigor. Esse prazo de validade dos exames de aptidão física e 
mental será aplicado, porém, só às pessoas com até 50 anos. 
Para os mais velhos, a validade será escalonada: cinco anos 
para condutores com idade entre 50 e 69 anos e três anos 
para quem tem 70 anos ou mais. Pela regra atual, o exame 
vale por até cinco anos para pessoas com menos de 65 anos e 
por três anos para os condutores com 65 anos ou mais. Sobre 
rodas. Jean Dornelas, diretor do PROCON de Rio Preto está 
de carro novo. Não é uma questão pessoal, mas solução para 
fiscalização e segurança em favor dos consumidores. O veículo 
que não é um Mercedes-Benz, mas um Renault Kwid 2021, 
já com tanque cheio, vai ser utilizado na fiscalização em favor 
dos consumidores. É só o primeiro passo para a retomada da 
fiscalização própria. Bendita natureza. A Primavera, conhecida 
como a estação das flores, começa oficialmente no dia 22 de 
setembro, mas foi antecipada aqui em Rio Preto pelo Orqui-
dário Rio Preto lá da Vila Azul com orquídeas, Bromélias, Lírios 
da Paz e folhagens variadas, hoje e amanhã. Ruge Leãozinho! 
Nunca na história desse país ouvimos tantas Bravatas como nas 
últimas 48 horas. Pra quem não sabe, no Houaiss, está escrito: 
“Bravata” - ao dito que reflete jactância, presunção a respeito 
de atributos pessoais, poderes, com matizes de provocação, 
fanfarronada, parlapatice”. E mais: “Ao ou dito insolente que 
envolve ameaça, intimidação!”.  “Bravata” vem do latim que 
significa “provocação”. E é isso que os “Poderes do Brasil” 
andam engendrando, mas sentem que o leão é manso e os 
rugidos não assustam nem causam temores, como os seres 
humanos que passam por leões, mas, na verdade são onças 
pintadas. Ponto e basta! 

Vale à pena conhecer
A empresária Elisangela Rocha 
está recebendo sua clientela no 
seu novo espaço Bodega Km 
06 – Empório & Hortifruti, onde 
você encontra uma variedade 
de produtos, doces, massas 
artesanais, pão de queijo, 
temperos naturais, vinhos, 
queijos, frutas, legumes, etc... 
No mesmo local, um bonito 
Espaço Café com muitas delícias! 
Lanches de pernil, costela e 
frango com catupiry. Além de 
peças de mesa posta, para 
decoração, taças, pratos, jogos 
americanos, porcelanas, entre 
outros acessórios.  Bodega Km 
06, na vicinal para Eng. Schmitt. 
Horários de funcionamento: 
de segunda a sexta-feira, das 
08h às 19h, sábado, das 08h 
às 18h, e domingo, das 08h 
às 13 horas. Um lugar super 
aconchegante.

henriforne@gmail.com

SPOTlight

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Encontro exclusivo
Fundadora e CEO da Puro+, 
Aline Girardi recebe na próxima 
terça-feira, 14, filiadas ao 
LIDE Mulher Noroeste Paulista 
para apresentar a Fazenda 
Amazonas, sede da fábrica da 
empresa de sucos 100% natural 
que também abriga videiras 
para a produção de vinhos. 
No encontro exclusivo Aline 
vai apresentar como surgiu o 
projeto da Puro+ e os desafios 
enfrentados pela empresa para 
continuar crescendo mesmo no 
período de pandemia. A ideia 
é passar o principal valor da 
Puro+ que é a saudabilidade, o 
contato com a natureza e essa 
essência raiz.

C/ Luizinho BUENO 

A empresária Vanessa Nonato Croce 
arrasa no visual para nossa coluna 

social

O médico Thiago Silviério e Ed 
Carlos, empresário, participaram dos 

Jogos da Amizade, com alguns ex-
jogadores profi ssionais, no Estádio 

Engenhão, no Rio de Janeiro

VICINAL DE SCHMITT


