
Vinicius LIMA

América perde 
mais uma 
e fica sem 
chances de 
classificação
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Comitê empresarial já soma R$ 2 bi em doações

Cultura de Rio Preto abre vagas para 
mais 44 projetos pela Lei Aldir Blanc

OPORTUNIDADEDivulgação

Times da 
região entram 

em campo 
nesta quinta 
pelo Sub-20
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ÍDOLOS 
Torcedores 
e diretoria 
do Jacaré 

entregaram 
camisas 
retrôs a 

três ídolos 
do time no 

passado. 
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Já são dois dias nesta semana com 
boletim sem mortes por Covid-19

RIO PRETO

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados 
de Covid-19 no município nesta 
quarta-feira (15). Assim como 
na segunda-feira (13), nenhum 
óbito pela doença foi conta-
bilizado no boletim divulgado. 

Com isso, Rio Preto segue com 
2.767 mortes desde o início da 
pandemia, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%. Nas últimas 
24 horas, 125 pessoas foram 
consideradas recuperadas da 
Covid-19.                   Pág.A5

39% dos médicos atenderam 
casos de trombose pós-Covid

Nesta quinta-feira, 16 de 
setembro, é o Dia Nacional 
de Combate e Prevenção à 
Trombose. Em pesquisa com 
médicos de todos país, 39% 

deles disseram já ter atendido 
pelo menos um paciente infec-
tado pela Covid-19 com quadro 
de trombose venosa ou embolia 
após contrair a doença. Pág.

ROBÓTICA 
Alunas da 

escola Sesi 
criaram um  
comedouro 
inteligente 

composto por 
dois senso-

res: um iden-
tifica a che-

gada do ani-
mal e outro 

informa se o 
abastecimen-

to de ração 
está abaixo 

de 20%,.
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Iniciativa privada 
já arrecadou 
R$ 5 mi para 

urbanizar favela 
da Vila Itália
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Projeto permite 
arredondar 

centavos e doar a 
Fundo da Saúde 
ao pagar tributos
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Estado reduz 
ICMS e oferece 

crédito a 
empresários
O Governador João Doria 

anunciou o Retoma SP. Dentre 
as principais medidas estão a 
redução do ICMS de bares e 
restaurantes para 3,2% e a 
criação do “Linha Nome Lim-
po”, com crédito especial de 
R$100 milhões para empre-
sários.   Pág.A3Pág. A3

NOTEBOOKS
O prefeito Edi-

nho Araújo, lan-
çou o programa 

Rio Preto + 
Educação. Na 
primeira etapa 
os investimen-

tos que somam 
cerca de R$14 
milhões que fo-
ram focados em 

Tecnologia.
Pág.A3
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Não temos outra morada 
física senão a Terra

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 

TRABALHO
Balcão de Emprego 
oferece  703 vagas 

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quarta-feira 
(15) está oferecendo 703 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
merendeira escolar (50), 
soldador (24), telemarketing 
com experiência (20), em-
pacotador (20), consultor 
de vendas (17), motorista 
de transporte escolar (15), 
garçom (14), auxiliar de 
produção (14), entre outros.

Há também oportunida-
des de estágio. As vagas 
são para as seguintes áreas: 
atendimento (9), ensino 
médio (8), ciências contá-
beis (5), engenharia civil 
(5), pedagogia (3), RH (1), 
financeiro (1), pedagogia (1).

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-

feitura www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos e se can-
didatar às vagas oferecidas 
enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços de 
entrega. A expectativa da Se-
cretaria 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/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 experiência 
e perfil para o cargo. 

Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)
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Iniciativa privada já arrecada 
R$ 5 mi para urbanizar favela

O projeto Noroeste do Bem 
registrou R$5.000.838,00 em 
doações para o Favela 3D (Dig-
na, Digital e Desenvolvida), que 
prevê a urbanização da Favela 
da Vila Itália em Rio Preto. A 
meta do grupo empresarial é 
arrecadar R$ 6 milhões.

Além do valor, mais de uma 
tonelada de alimentos já foi 
arrecadada e destinada ao Ins-
tituto As Valquírias, responsável 
pela distribuição aos moradores 
da favela e instituições que 
precisam de apoio.

“Estamos trabalhando e 
vamos conseguir chegar à meta 
de R$ 6 milhões em doações. 
Precisamos do apoio de todos 
e os jovens do LIDE Futuro con-
tinuam em contato com empre-
sários do Noroeste Paulista para 
aderirem ao projeto”, afirma 
Marcos Scaldelai, presidente do 
LIDE Noroeste Paulista.

Criado pelo LIDE Noroeste 
Paulista, o projeto Noroeste do 
Bem foi iniciado no dia 15 de 
junho. O objetivo é contribuir 
com as 240 famílias que vivem 
em situação de vulnerabilidade 
social da favela.

O projeto conta com Ameri-
canflex, Banco Neon, Facchini e 
Wit Invest como Patrocinadores 
Masters; as empresas Color-
maq, Expresso Itamarati, Fibra 
Óptica Rio Preto, Grupo Impper, 
Instituto Rodobens e Mercadão 
dos Óculos como Patrocinado-
res; além do apoio da Ajoresp, 
CBIE, Clínica UMA, Diário da Re-
gião, Laticínio Saboroso, Lojas 
Líva, Performa Mais, Petland, TV 

Band Paulista e TV TEM.

Abrace - A campanha 
“Abrace uma Causa”, criada 
pelo LIDE Noroeste Paulista, 
também em prol do projeto 
Favela 3D já arrecadou R$ 
1,2 mil. A jornada permite que 
qualquer pessoa física possa 
contribuir com doações a partir 
de R$ 50 para a reurbanização 
da favela.

Empresas do Noroeste Pau-
lista estão incentivando seus 
colaboradores a participar e 
atingir a meta de arrecadar R$ 

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

VILA ITÁLIA
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1 milhão. As doações podem 
ser feitas por meio de cartão 
de crédito, boleto ou PIX pelo 
site da campanha.

Além de fazer o bem e aju-
dar quem realmente precisa, os 
cinco maiores doadores serão 
premiados com uma mento-
ria em grupo com Elie Horn 
(Cyrela); o publicitário Nizan 
Guanaes; a empresária Rachel 
Maia; o técnico de voleibol do 
Sesc RJ/Flamengo e da sele-
ção francesa, Bernardinho; e o 
economista e empresário Jorge 
Paulo Lemann.

BAIRRO LEALDADE

Voluntários pedem doações para 
realizar festa das crianças

A Ana Paula dos Santos é 
coordenadora do grupo ‘Juntos 
Contra a Fome SJRP’, que 
existe há cinco anos, e tem o 
objetivo de ajudar famílias de 
baixa renda e em situações de 
vulnerabilidade social em Rio 
Preto.

A festa do dia 12 de outubro 
acontecerá no bairro Solida-
riedade e a expectativa é que 
participem em torno de 1.000 
crianças. “Nós temos neste 
bairro 45 crianças cadastradas 
que recebem cestas básicas 
todos os meses. Para essas 
cadastradas, nós já temos pa-
drinhos que darão para cada, 
uma troca de roupa, um par de 
calçado e um brinquedo. Po-
rém, para as outras mil crianças 
nós ainda precisamos de muitas 
doações”, explica Ana Paula.

A pretensão do grupo é que 
as mil crianças recebam uma 
sacolinha contendo doces e 
o que mais conseguirem de 
doação. “Queremos muito con-
seguir dar um brinquedo para 
cada uma delas, mas isso só 
será possível com muita ajuda”, 
ressalta a coordenadora.

Além dos comes e bebes, 
está programada uma gincana 
para relembrar brincadeiras an-
tigas, como pular saco, corrida 
do ovo na colher, dança da ca-

deira, entre outras. “Consegui-
mos também pintura facial com 
uma voluntária para agregar a 
essa diversão”.

No total, o grupo conta com 
oito voluntários, incluindo a Ana 
Paula e o marido Lucas Vinícius 
de Souza e, além da festa que 
está sendo programada para o 
Dia das Crianças, o grupo exe-
cuta outras ações para ajudar 
quem precisa.

“Fazemos marmitas uma vez 

vés de doações. “Recebemos 
doações de roupas, calçados, 
cestas básicas, legumes, leite, 
kit higiene e o que mais quise-
rem e puderem doar. Sozinhos 
não conseguiríamos chegar até 
aqui, somos uma família sim-
ples”, destaca.

Nos bairros Solidariedade 
e Lealdade e Amizade, o grupo 
atende as famílias já inscritas, 
que recebem cestas básicas, 
marmitas, roupas e kits de hi-
giene. Nos bairros João Paulo 
II, Vila Itália, Solo Sagrado e 
outros, eles fazem ações pontu-
ais, como, por exemplo, banca 
de legumes, doação de roupas 
e doação de marmitas.

O que pode doar
- 350 pães
- 15 pacotes de pipoca
- 8 pacotes de bexigas
- 10 pacotes de bala
- 10 pacotes de pirulitos
- 10 caixinhas de chiclete
- 5 pacotes de embalagens 

transparentes pra fazer as sa-
colinhas

- 3 fardos de refrigerante

- 5 kilos de salsicha

- Bolas e brinquedos

Para fazer sua doação, é 
só entrar em contato pelo (17) 
98827-8726 e falar com a Ana 
Paula.

Da REDAÇÃO

por semana para pessoas em 
situação de rua, doamos rou-
pas, legumes e cestas básicas 
para famílias carentes, ofere-
cemos aulas de manicure, pe-
dicure e cabeleireiro na minha 
casa para as meninas do bairro 
e também trago moradoras de 
rua para a minha casa, para 
uma transformação”, conta 
Ana Paula.

O projeto, segundo Ana 
Paula, é mantido somente atra-

Divulgação

Favela 3D  - O Fave-
la 3D une esforços da Rede 
Gerando Falcões, Instituto As 
Valquírias, Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto, Go-
verno do Estado de São Paulo, 
Agência Tellus, Accenture, LIDE 
Noroeste Paulista e iniciativa 
privada.

Consultores e especialis-
tas de várias partes do Brasil 
estudam a melhor maneira de 
mudar a realidade dos morado-
res. A ideia é fazer um modelo 
a ser replicado em várias outras 
favelas espalhadas pelo país.



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quinta-feira
16 de setembro de 2021

CARENTES

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira (15) 
que o Comitê Empresarial So-
lidário ultrapassou a marca de 
R$2 bilhões em doações para 
a população mais vulnerável do 
estado de São Paulo. O valor 
recorde da iniciativa privada foi 
alcançado nesta manhã, du-
rante a 33ª reunião do grupo, 
que foi criado pelo governo para 
envolver a iniciativa privada em 
causas sociais do Estado.

“Foram 314 doadores que, 
desde o final de março de 2020, 
fizeram doações para a saúde, 
educação, proteção social e 
proteção ambiental, sendo 
solidários não apenas com o 
Estado, mas principalmente 
com a população de São Paulo”, 
disse Doria.

As reuniões do Comitê Em-
presarial Solidário ocorre sis-
tematicamente toda semana 
desde o dia 23 de março, logo 

após o registro dos primeiros 
casos de coronavírus no país. O 
comitê, que é formado por 484 
empresas, arrecadou doações 
em recursos, produtos e ser-
viços, destinados à população 
vulnerável, que foi quem mais 
sofreu durante a pandemia.

O grupo já doou milhares de 
cestas básicas para o combate 
à insegurança alimentar das 
famílias em situação de pobre-
za e extrema pobreza. Toda a 
arrecadação foi destinada para 
a saúde e proteção social, como 
compra de cestas básicas, 
produtos de higiene, vacina, 
entre outros itens para assistir 
a população em vulnerabilidade 
social.

Além disso, R$200 milhões 
arrecadados serão utilizados 
na construção da nova fábrica 
do Instituto Butantan para a 
produção da vacina contra o 
coronavírus, em um esforço co-
ordenado pela InvestSP e pela 
organização social Comunitas.

Da REDAÇÃO
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Estado derruba ICMS e vai oferecer 
crédito para recuperar empresários

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(15) o Retoma SP, programa 
de meio bilhão de reais em 
investimentos para os seto-
res mais afetados durante 
a pandemia da COVID-19. 
Dentre as principais medidas 
estão a redução do ICMS de 
bares e restaurantes para 
3,2% e a criação do “Linha 
Nome Limpo”, com crédito 
especial de R$100 milhões 
para empresários que fica-
ram com o nome sujo por 
causa da pandemia.

“Tenho grande respeito 
por esse setor, pelos empre-
endedores que são lutadores, 
entusiastas da sua profissão, 
e também os milhares de 
trabalhadores que atuam em 
todo o estado de São Paulo. 
O Retoma SP é um programa 
com mais de meio bilhão em 
investimentos para a retoma-
da econômica”, disse Doria.

O Retoma SP é uma ini-
ciativa que levará às 16 regi-
ões administrativas do estado 
a maior oferta de serviços e 
programas para impulsionar 

a economia das cidades pau-
listas, com R$520 milhões 
em investimentos. O primeiro 
evento acontece na próxima 
sexta-feira (17), em Campi-
nas, com a apresentação de 
todo o programa e de serviços 
acessíveis aos setores mais 
afetados na pandemia.

Trabalhadores, desem-
pregados, estudantes e pe-
quenos empreendedores que 
necessitam de auxílio neste 
momento de retomada po-
derão ter acesso a serviços, 
como Banco do Povo, Empre-
enda Rápido, Bolsa do Povo 
(incluindo Bolsa Trabalho e 
Bolsa Empreendedor), Muti-
rão do Emprego (com apoio 
dos PATs), Poupatempo (ser-
viços digitais), entre outros.

Doria confirmou a redução 
do ICMS para bares e restau-
rantes de 3,69% para 3,2%, 
medida que representa uma 
redução de custo de até 13% 
para o setor. A mudança é fru-
to de meses de diálogo entre 
o Governo de São Paulo e o 
setor e irá beneficiar 250 mil 
empresas do setor de bares 
e restaurantes que poderão 
pagar dívidas, reinvestir, con-

Da REDAÇÃO

ECONOMIA

EDUCAÇÃO

Escolas municipais 
de Rio Preto rece-
beram um notebook 
por sala de aula

Divulgação
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Prefeitura investe R$ 14 mi em tecnologia 
e todas as salas de aulas terão notebook
Na manhã desta quarta-

-feira (15), o prefeito Edinho 
Araújo, lançou o programa Rio 
Preto + Educação. Nesta pri-
meira etapa os investimentos 
que somam cerca de R$14 
milhões que foram focados 
em Tecnologia nas escolas 
municipais.

O eixo tecnologia foi di-
vidido em três fases e, de 
priore, foram entregues 450 
notebooks para 45 escolas 
de ensino fundamental, be-
neficiando aproximadamente 
21 mil alunos.

Será um notebook por 
sala de aula, 70 laboratórios 
de informática novos e equi-
pados com webcams, telas 
e projetores. Além dos note-
books, as escolas receberão 
uma bolsa de proteção e um 
mouse. Os Kits+Tecnologia 

estarão presentes em todas 
as salas do ensino funda-
mental.

“Hoje demos um grande 
passo para equipar nossas es-
colas e colocarmos Rio Preto 
como referência nacional em 
educação. E a inclusão digital 
é parte fundamental desse 
processo de aprendizado”, 
afirmou a secretária de Edu-
cação, Fabiana Zanquetta.

Representantes das 45 
escolas do ensino funda-
mental foram chamadas para 
participar do lançamento do 
programa e já saíram de lá 
com a requisição em mãos 
dos equipamentos que irão 
receber.

“Para nós é um grande 
avanço. Os notebooks irão nos 
ajudar muito no processo de 
aprendizagem dos alunos. Va-
mos conseguir dar aulas mais 
dinâmicas, fazer pesquisas 
com mais agilidade e ainda 

Da REPORTAGEM
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incluir o aluno no meio digital”, 
afirmou o diretor da escola 
Darcy Ribeiro, Fábio Macri.

O Programa Rio Preto + 
Educação ainda prevê a com-
pra de mais 1.375 notebooks 
(previsão de um para cada 
sala de aula), 1.000 compu-
tadores de mesa para os labo-
ratórios, web câmeras, telas 
retráteis, projetores e outros 
equipamentos importantes 
para a qualidade das aulas no 
pós-pandemia.

Além do eixo Tecnologia, o 
programa prevê ainda investi-
mentos nas áreas de inclusão, 
ambiental e melhorias nos 
equipamentos pedagógicos 
das escolas.

Robson Ricci, vereador de 
Rio Preto pelo Republicanos, 
elaborou um Projeto de Lei (PL) 
que possibilita ao contribuinte, 
no pagamento das dívidas 
municipais, da Administração 
Direta e Indireta, doar a dife-
rença entre o valor da conta 
até a próxima unidade de Real 
ao Fundo Municipal de Saúde 
(FMS).

O nome dado é ‘Doação 
Solidária da Saúde’ e toda a 
verba arrecadada poderá ser 
usada nas metas estabelecidas 
pelas leis orçamentárias do 
município. De acordo com o 
PL, a Prefeitura vai regulamen-
tar a periodicidade, a forma 
e demais detalhes referentes 
ao repasse dos valores arre-
cadados.

A prestação de contas será 
anualmente à sociedade civil 
e ao Legislativo, e constará 
na prestação e contas do 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). Pelo texto do PL, o Po-
der Executivo terá autorização 
para firmar parcerias com os 
demais órgãos públicos ou 
pessoas jurídicas que prestam 
serviço público, para aderirem 
à Doação Solidária da Saúde.

“O projeto se justifica pela 
relação entre a enorme de-
manda da pasta da Saúde, e a 
escassez de recursos a serem 
aplicados no mesmo setor, 
agravados ainda pelas cres-
centes necessidades impostas 
pela Pandemia da Covid-19, 
que colocaram o atendimento 
público de saúde em estado 
crítico, com impactos também 
nos demais departamentos 
vinculados à Secretaria da 
Saúde”, explica o parlamentar.

O PL ainda será votado pela 
Câmara.

Projeto 
arredonda valor 
em centavos e 
permite doar 

para Fundo da 
Saúde

Andressa ZAFALON

Comitê de empresários já doou cerca de 
R$ 2 bi durante a pandemia, diz Doria
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tratar mais trabalhadores e 
estimular a economia.

O regime especial de tri-
butação permitirá, a partir 
de 1º de janeiro de 2022, a 
aplicação de alíquota de 3,2% 
sobre a receita bruta de bares 
e restaurantes, em substitui-
ção ao regime de apuração do 
ICMS. A iniciativa representa 

uma renúncia fiscal de R$ 
126 milhões pelo Estado. “É 
uma forma de estimular um 
dos setores mais afetados 
pela pandemia”, explicou 
o Secretário de Fazenda e 
Planejamento, Henrique Mei-
relles.

O Governo de São Paulo 
também anunciou a criação 

da nova linha para desnega-
tivação de empresas. Trata-se 
do “Linha Nome Limpo”, 
que vai oferecer, a partir de 
outubro, crédito especial de 
R$ 100 milhões para em-
presários que ficaram com 
o nome sujo por causa da 
pandemia possam regularizar 
sua situação.

Governador
João 
Doria 
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FRAUDE

Na manhã da última terça-
-feira (14) um aposentado de 
74 anos registrou na Central 
de Flagrantes um boletim de 
ocorrência sobre furto sofrido 
na segunda-feira (13) no 
qual ele teve um prejuízo de 
R$17 mil.

A vítima relatou que a 
gerente do banco onde ele 
possui conta entrou em con-
tato após estranhar as movi-
mentações realizadas. Foram 
feitos saques, empréstimos e 
movimentação de dinheiro de 
seu cheque especial.

O aposentado afirmou 
para os policiais que não 
realizou ou autorizou que fi-
zessem nenhuma das ações.

Após o depoimento foi 
registrado um boletim de 
ocorrência com natureza de 
furto que será investigado 
pelo 2º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Aposentado tem 
conta invadida e 
perde R$ 17 mil

Da REDAÇÃO   Região tem morte de garoto de 9 anos 
atropelado e acidente fatal de moto

Um garoto de 9 anos mor-
reu na manhã da terça-feira 
(14) após ter sido atropelado 
por um caminhão que transi-
tava na Rua Glicério Loureiro 
Machado, no centro, por volta 
das 6h50, no município de 
Poloni.

As informações fornecidas 
pela Polícia Civil relatam que o 
condutor do veículo disse que 
ao realizar a conversão da Rua 
Glicério Loureiro Machado para 
a Rua José Poloni ele tomou 
os devidos cuidados porém ao 
ouvir um som estranho vindo de 
baixo do veículo ele verificou o 
seu retrovisor e viu o garoto já 
caído na rua.

Uma Unidade de Resgate 
compareceu ao local e após 
os primeiros socorros levou a 
criança para a UBS do municí-
pio, onde ele não resistiu aos 
ferimentos e faleceu.

O caso que foi registrado 
como homicídio culposo em 
direção de veículo está sendo 
investigado pela Polícia Civil 
através de um inquérito policial.

MOTO - Uma mulher de 
22 anos morreu na noite da 
última terça-feira (14) em um 
acidente de trânsito ocorrido 
às 11h40 na vicinal Abel Pinho 
Maia em Potirendaba.

De acordo com as informa-
ções fornecidas pela Polícia 
Civil, a vítima estava na garupa 
de uma moto que era conduzida 
por um homem que perdeu o 
controle da moto e bateu de  
frente de uma caminhonete  que 
vinha em sentido oposto.

Uma equipe policial e uni-
dades de resgates fizeram os 
primeiros atendimento mas a jo-
vem morreu ainda no local. Seu 
companheiro foi levado para o 
Pronto Socorro de Potirendaba 
e mais tarde encaminhado ao 
Hospital de Base de Rio Preto.

Ainda de acordo com a 
Polícia Civil o motorista da 
caminhonete não apresentou 
ferimentos graves e nem sinais 
de embriaguez.

O caso foi registrado como 
homicídio culposo em direção 
de veículo e será investigado. 
(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

TRÂNSITO VIOLENTO
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QUEIXA

Uma vendedora de 42 
anos procurou a Central de 
Flagrantes na tarde desta 
terça-feira (14) para informar 
que foi agredida, ofendida e 
ameaçada dentro de um sa-
lão de beleza, no bairro Solo 
Sagrado.

Para os policiais a vítima 
informou que compareceu ao 
salão para resolver um pro-
blema de compensação de 
cheque. Ela e o proprietário 
do salão começaram a discu-
tir e o o homem a ameaçou 
com um guarda-chuva.

A vendedora ainda acres-
centou que o proprietário lhe 
agrediu com um tapa e puxou 
o seu cabelo enquanto era 
ofendida. Segundo o boletim 
de ocorrência, o agressor 
ainda fez ameaças contra a 
filha da cliente.

Por fim a mulher procurou 
a central para registrar um 
boletim de ocorrência de le-
são corporal, ameaça e injúria 
que foi encaminhado ao 6º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Cliente é 
ameaçada e 
agredida em 

salão de beleza
Da REDAÇÃO   

Um dos acidentes aconteceu na vicinal Abel Pinho Maia, em Potirendaba

FELIPE ANDRE JOB STEFA-
NINI, natural de São José do Rio 
Preto/SP, faleceu aos 18 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado 
no dia 15/09/2021 às 17:00, sain-
do seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para cemitério 
Parque Jardim da Paz.

RITA GARCIA, natural de Nepo-
muceno/MG, faleceu aos 86 anos 
de idade. Era viúva e deixou sua 
fi lha Elaine. Foi sepultado no dia 
15/09/2021 às 17:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

  FALECIMENTOS

Arquivo DHOJE

6 E 7 ANOS MARIA DA PENHA

GCM prende acusado 
de violência doméstica

Um operador de máquina 
de 32 anos foi preso na noite 
da última terça-feira (14) após 
sua ex-companheira, uma 
auxiliar de produção de 42 
anos, acionar a Guarda Civil 
Municipal alegando ter sido 
agredida. O caso ocorreu no 
bairro Nova Esperança.

No local os GCMs conver-
saram primeiro com a vítima 
que disse que seu ex-compa-
nheiro lhe agrediu com duas 
garrafadas em seu rosto e que 
possui uma medida protetiva 
contra ele.

Em sua defesa o homem 
informou que apenas descum-
priu a medida, pois a vítima 
teria se deslocado até Riolân-
dia para buscá-lo no intuito de 
reatarem o relacionamento.

Após as declarações os 
guardas levaram os envolvidos 

para a Central de Flagrantes, 
onde para o delegado plan-
tonista a auxiliar confirmou 
que buscou o agressor para 
que eles reatassem a relação, 
porém devido às agressões 
ela acionou a GCM.

Já o operador de máquina 
manteve seu depoimento e 
acrescentou que não agrediu 
a vítima.

O delegado determinou 
a prisão do acusado que foi 
encaminhado para a carcera-
gem da Delegacia Seccional 
de Polícia para aguardar sua 
audiência de custódia nesta 
quarta-feira (15). Por fim 
um boletim de ocorrência foi 
registrado com natureza de 
descumprimento de medida, 
violência doméstica e vias 
de fato. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 

TRÁFICO
PM prende ajudante geral com 

maconha no Solo Sagrado

A Polícia Militar de Rio 
Preto prendeu às 18h20 da 
última terça-feira (14) um 
ajudante geral de 26 anos 
no bairro Solo Sagrado com 
porções de maconha.

Segundo a ocorrência, os 
militares estavam em patru-
lhamento pelo bairro quando 
observaram o ajudante junto 
com outro homem em atitude 
suspeita, sendo que ao notar 
a presença da viatura a dupla 
fugiu.

Mais tarde os dois foram 
abordados dentro de uma resi-
dência onde no telhado foram 
encontradas  32 porções de 
maconha.

O ajudante disse que a 
droga era de propriedade do 
outro suspeito, seu primo de 
18 anos, que reside na casa. 
O primo negou.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes, onde o 
ajudante de pedreiro foi preso 
e seu primo foi liberado. O 
caso será investigado pelo 6º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO 
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Mães acusam ajudante de 
pedreiro de estuprar crianças

Uma equipe da Polícia Mi-
litar de Rio Preto foi acionada 
no final da noite da última 
terça-feira (14) para atender 
uma ocorrência de estupro de 
vulnerável no bairro Estância 
Alvorada, onde duas mães 
alegaram que um ajudante de 
pedreiro de 40 anos abusou 
das crianças.

As vítimas têm 6 anos e 7 
anos. De acordo com o bole-
tim de ocorrência, a dona de 
casa de 28 anos, que é mãe 
da criança mais jovem, viu a 
filha colocando a mão de um 
garoto dentro de sua bermu-
da. Questionada, a criança 
afirmou que teria aprendido 
fazer aquilo com o ajudante 
de pedreiro dias antes.

A criança e sua mãe vivem 
em um terreno que abriga 
duas casas. Elas residem no 

imóvel da frente enquanto o 
suspeito e a segunda vítima 
na casa do fundo.

A mãe da outra criança 
também disse que teria visto o 
ajudante de pedreiro tocando 
as partes intimas de sua filha, 
porém pelo fato de que faz uso 
de medicação controlada aca-
bou não entendendo a cena.

Da REDAÇÃO 

A equipe da PM levou o 
suspeito para a Central de 
Flagrantes. O homem foi libe-
rado e será investigado pela 
Delegacia de Defesa da Mu-
lher que recebeu um boletim 
de ocorrência com natureza de 
estupro de vulnerável. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE

CAPTURADOS

Em menos de duas horas 
a Polícia Militar de Rio Preto 
capturou na manhã da ter-
ça-feira (14) três procurados 
pela justiça.

A primeira correu às 8h55 
no bairro Parque Industrial. Os 
policiais receberam a infor-
mação de que a pessoa que 
conduzia um carro modelo 
Citroen C3 era procurada pela 
justiça.

O veículo foi localizado e 
o condutor de 32 anos foi 
abordado para a realização da 
pesquisa policial que consta-
tou o mandado de prisão em 
regime semi-aberto expedido 
pela 4ª Vara Criminal de Rio 
Preto.

Aproximadamente meia 
hora depois, às 9h30, uma 
segunda equipe da PM, que 
recebeu uma denúncia anô-
nima, capturou um homem 
de 41 anos.

Os militares o abordaram 
em sua residência no bairro 
Vila Gasbarro e após realiza-
ção de pesquisa foi constata-

do que a Vara de Execuções 
Criminais de Rio Preto expediu 
um mandado de prisão contra 
ele.

Os dois capturados foram 
levados para a Central de 
Flagrantes para o registro do 
boletim de ocorrência e mais 
tarde foram encaminhados 
para a carceragem da DEIC.

Já às 10h policiais milita-
res rodoviários, que estavam 
realizando patrulhamento na 

Da REDAÇÃO 

Rodovia Assis Chateaubriand, 
capturaram um procurado de 
47 anos que estava viajando 
em um ônibus de Campo 
Grande/MS para Brasília/DF.

Os policiais comunicaram 
sobre a captura para a 2ª Vara 
da Família e Sucessões de 
Campo Grande, que expediu o 
mandado,  e orientaram que o 
homem cumprisse a pena em 
regime domiciliar. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Polícia captura três foragidos da 
Justiça em menos de duas horas

Arquivo DHOJE
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A trombose venosa representa uma doença frequente 
em nossa população e constitui uma importante causa de 
internação hospitalar. Dentre as complicações decorrentes 
do processo trombótico, a embolia pulmonar destaca-se pela 
gravidade do quadro clínico, pelo importante comprometi-
mento respiratório e pelo elevado risco de morte.

Durante a pandemia, houve um aumento exponencial do 
número de pessoas que evoluíram com fenômenos trombo-
embólicos. Comprovadamente, existe uma forte associação 
entre a atividade do Coronavírus em nosso organismo e o 
desenvolvimento de trombose venosa e embolia pulmonar. 
Especialmente nos pacientes que foram internados para 
suporte ventilatório ou aqueles que necessitaram de cuida-
dos intensivos em UTI, a incidência de embolia pulmonar 
superou 60% dos casos confirmados.

Portanto, a trombose venosa precisa ser diagnosticada, 
sobretudo com a finalidade de evitar a evolução do quadro 
para embolia pulmonar e para impedir a sobreposição dele-
téria do quadro respiratório nos pacientes com comprome-
timento pulmonar decorrente da infecção pelo Coronavírus.

1) Quais os sintomas sugestivos de trombose ve-
nosa?

A trombose venosa caracteriza-se pela obstrução do 
sistema venoso profundo por um coágulo de sangue. Como 
ocorre um prejuízo no retorno venoso, o membro acometido 
torna-se edemaciado, endurecido e doloroso. Desta forma, 
toda pessoa que manifesta dores nas pernas acompanhado 
de edema e empastamento da musculatura da panturrilha 
pode ter desenvolvido um quadro de trombose venosa.

2) Qual seria o risco de uma pessoa evoluir com 
trombose venosa? 

O risco de evoluir com trombose venosa é proporcional 
a quantidade de fatores de risco que o indivíduo apresenta. 
Atualmente, os principais fatores predisponentes para o 
quadro clínico de trombose venosa são: neoplasias, infecção 
pelo Coronavírus, gravidez, puerpério, viagens prolongadas, 
procedimentos cirúrgicos (cirurgias bariátricas, plásticas, 
ortopédicas e oncológicas), imobilização prolongada e uso 
de anticoncepcionais orais.

3) Como a trombose venosa pode ser diagnostica-
da?

O diagnóstico da trombose venosa é inicialmente realiza-
do a partir dos sintomas principais, caracterizado por dores 
nas pernas, inchaço e endurecimento da panturrilha. Após 
avaliação clínica adequada, o Doppler Vascular é obrigató-
rio, com análise pormenorizada de todo o sistema venoso 
e identificação dos segmentos trombosados. Dímero-d não 
faz diagnóstico de trombose e não é útil como parâmetro 
para melhora clínica ou avaliação de risco para eventos 
tromboembólicos.

4) Existe tratamento para a trombose venosa e 
para a embolia pulmonar?

As medicações anticoagulantes representam a base do 
tratamento da trombose e da embolia pulmonar. Raramente 
é necessário tratamento cirúrgico. Nos casos em que não 
é possível prescrever medicações anticoagulantes, devido 
elevado risco de sangramento, é possível instalar dispositivos 
intravenosos, denominados filtros de veia cava, para reduzir 
ou impedir que o conteúdo embólico obstrua a circulação 
pulmonar.

5) Quem testou positivo para Covid-19 obrigato-
riamente vai evoluir com trombose venosa?

Não! Entretanto, o risco é elevado! Estudos internacio-
nais já demonstraram que o vírus desencadeia uma cascata 
inflamatória responsável pela deposição de micro e macro 
trombos no sistema circulatório, aumentando o risco de 
trombose venosa, embolia pulmonar, trombose arterial, 
infarto do miocárdio e derrame cerebral.

6) A vacina para Covid-19 aumenta o risco de 
trombose venosa?

Foram publicadas possíveis associações entre quadros 
trombóticos e a vacina para Covid-19, em especial a vacina 
da Oxford/Astrazeneca. Até o momento, entretanto, não foi 
comprovada a real associação entre a vacinação e o risco 
de trombose. A vacinação deve ser mantida e, em caso de 
dúvidas, é importante solicitar a opinião do cirurgião vascular.

Para mais informações sobre trombose venosa, embolia 
pulmonar, Covid-19 e vacinação, acesse o site www.drsthe-
fanovascular.com.br.

  
Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-

quisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas 
de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia Endo-
vascular e coordenador do curso de Medicina da União 
das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Tudo o que você precisa 
saber sobre trombose

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados de 
Covid-19 no município nesta 
quarta-feira (15). Assim como 
na segunda-feira (13), nenhum 
óbito pela doença foi contabi-
lizado no boletim divulgado. 
Com isso, Rio Preto segue com 
2.767 mortes desde o início da 
pandemia, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%.

A Saúde, no entanto, con-
firmou mais 63 casos de Co-
vid-19 no município, todos 
os diagnosticados por exame 
PCR. No total são 96.697 
casos confirmados, com uma 
média móvel de 58 casos leves 
e três casos graves por dia. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 61.934 casos e 

São dois dias da semana 
sem mortes por Covid

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

1.845 óbitos.
Nas últimas 24 horas, 125 

pessoas foram consideradas 
recuperadas da Covid-19, to-
talizando 92.603 curados, o 
equivalente a 95,7% dos ca-
sos. A cidade soma 319.657 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 287.320 tes-
tes realizados. O coeficiente de 
incidência é de 20.795 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto re-
gistra 246 pacientes com sín-
drome respiratória aguda grave 
(SRAG), com 127 na UTI e 
119 na enfermaria, sendo 134 
residentes de Rio Preto e 112 
de outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19 são 133 interna-
ções, com 75 na UTI e 58 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI na região é de 
31,3%.

Divulgação

COMPLICAÇÕES

39% dos médicos já tiveram pacientes 
com trombose pós-Covid, diz pesquisa
Nesta quinta-feira, 16 de 

setembro, é o Dia Nacional 
de Combate e Prevenção à 
Trombose, como é chama-
da a obstrução do sistema 
circulatório por um coágulo 
de sangue que prejudica e 
reduz o fluxo sanguíneo pelas 
artérias e pelas veias do cor-
po humano. Ela já era uma 
doença comum, intensificada 
depois da pandemia.

Em pesquisa realizada 
pela Sociedade Brasileira de 
Angiologia e de Cirurgia Vascu-
lar com médicos associados, 
39% deles disseram ter aten-
dido pelo menos um paciente 
infectado pela Covid-19 com 
quadro de trombose venosa 
ou embolia. O aparecimento 
do problema vem variando de 
acordo com cada indivíduo. 
Algumas pessoas foram aco-
metidas durante a infecção e 
outras até 45 dias depois do 
diagnóstico inicial.

“Com a pandemia, as pes-
soas ficaram muito inativas, 
em casa, em home-office, 
muito tempo sentadas. A ina-
tividade é um dos principais 
fatores que colaboram para 
a pessoa ter uma trombose”, 
afirmou Sthefano Atique Ga-
briel, médico cirurgião vascu-
lar do Austa Hospital em Rio 
Preto.

Ele explica que a trombose 
pode ser classificada em dois 
tipos principais: trombose 
arterial e trombose venosa 
profunda. A trombose arterial 
prejudica o fluxo de sangue 
para as extremidades do cor-
po, predispondo a um quadro 
clínico de isquemia e má 
circulação. Por outro lado, a 
trombose venosa profunda 
dificulta o retorno do sangue 
em direção ao coração, com 
possível desenvolvimento de 
embolia pulmonar.

Os sinais e sintomas mais 
comuns são as dores nas 
pernas, acompanhadas de 
inchaço na panturrilha e nos 
pés. O médico também ressal-
ta também que, além destes 
sintomas, a pessoa que de-

trombose, iniciar o tratamento 
logo”, alertou Sthefano.

Para fazer o diagnóstico, 
o médico baseia-se no histó-
rico clínico e no exame físico 
do paciente. “Ao examinar o 
paciente, verificamos se há 
dores nas pernas, inchaço, 
empastamento ou endureci-
mento da panturrilha e se tem 
dificuldade para caminhar”, 
relata o médico, que conta 
para auxiliá-lo na confirmação 
diagnóstica com a realização 
do exame de ultrassom do-
ppler venoso dos membros 
inferiores. É um exame não 
invasivo, que pode ser feito no 
consultório.

Segundo o cirurgião, há 
várias atitudes que as pessoas 
podem adotar para se prevenir 
de ser surpreendido por uma 
trombose. Sthefano recomen-
da parar de fumar, consumir 
bastante água, ter alimentação 
balanceada, praticar exercícios 
físicos regularmente e evitar 
passar muito tempo na mesma 
posição no horário de trabalho 
ou em longas viagens.

O uso de meias elásticas 
também pode ser indicado, 
de acordo com o cirurgião 
vascular, já que comprimem 
os vasos sanguíneos, melho-
rando o retorno venoso e, con-
sequentemente, prevenindo 
problemas vasculares como 
varizes e trombose.

Da REDAÇÃO

senvolveu um quadro clínico 
compatível com trombose ve-
nosa profunda ainda pode ter o 
endurecimento da musculatura 
da panturrilha, dificuldade para 
caminhar, alteração de colora-
ção nos pés e arroxeamento 
das extremidades.

Nos casos avançados, a 
trombose evolui para a embo-
lia pulmonar, podendo causar 
dores no peito, falta de ar 
súbita, sensação de angústia, 
taquicardia (batimentos cardí-
acos acelerados) e taquipnéia 
(ritmo respiratório exagerado), 
com risco até de morte.

“Ao constatar alguns dos 
sintomas, a pessoa deve pro-
curar o mais rapidamente 
possível o médico para o diag-
nóstico e, se confirmada a 

D
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Sthefano 
Atique 
Gabriel, 
médico 
cirurgião 
vascular

META SUPERADA
Doria diz que 100% dos idosos acima 

de 65 anos estão imunizados

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(15) que o Estado de São 
Paulo ultrapassou a meta de 
vacinação contra Covid-19 
entre todos os idosos acima 
de 60 anos com esquema de 
imunização completo, atin-
gindo mais de 7,3 milhões de 
pessoas.

No público acima de 65 
anos, foi atingido 100% de 
cobertura vacinal em todas 
as estratificações. Na faixa 
de 60 a 64 o percentual foi 
de 93,5%, também acima da 
meta definida da campanha, 
que é de ao menos 90% dos 
públicos-alvo.

Dos 7,3 milhões de ido-
sos vacinados, 3,93 milhões 
estão na faixa de 60 a 69 
anos; 2,27 milhões entre 70 
e 79; 924,9 mil de 80 a 85; e 
207,3 mil acima de 90 anos.

“A meta, pela Organização 
Social de Saúde (OMS), é 
de 90%, mas na população 
de 65 a 90 anos ou mais, 
nós atingimos mais de 100% 
dessa meta. Mostrando que a 
população acredita na vacina, 
confia na vacina e sabe que 
a melhor forma de passar 
por essa pandemia é estando 
vacinado.”, afirmou a Coorde-
nadora Geral do Plano Estadual 
de Imunização (PEI) de SP, 
Regiane de Paula.

No decorrer de toda a cam-
panha, iniciada em janeiro de 
2021, SP já administrou mais 
de 57,97 milhões de doses. O 
número soma 35,92 milhões 
de aplicações de primeira 
dose, 20,79 milhões de se-
gunda e 1,15 milhão de dose 
única, além de 111,6 mil de 
doses de reforço.

Com a mobilização das 645 
cidades, 97,38% da população 
adulta de SP já recebeu pelo 

menos uma dose da vacina 
e 61,75% das pessoas com 
idade acima de 18 anos já 
têm esquema vacinal comple-

to. Os dados estão disponíveis 
e são atualizados em tempo 
real no Vacinômetro do site do 
Governo de SP.

Da REDAÇÃO Divulgação
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GRÁVIDA, a elegante Thai-
sa Bassitt Kaiser, esposa de 
Kelvin Kaiser, empresário e 
presidente da ACIRP, foi muito 
cumprimentada anteontem, 
pela nova idade assumida.

REUNIÃO HIBRIDA.  O 
presidente Kelvin Kaiser da 
ACIRP, realizou no começo da 
semana uma reunião hibrida 
depois de um longo tempo 
apenas virtual. Com mais 
segurança e aprovada pela 
diretoria como um todo, mui-
tos voltaram a se reencontrar 
na sede da entidade. Junto 
somos mais fortes lembraram 
alguns diretores.

TUCA MUANIS, esposa de 
Moisés Camargo, vice-presi-
dente do Automóvel Clube, foi 
aniversariante de anteontem, 
recebendo paparicos de sua 
legião de amigas. Parabéns!

UBER BELEZA. Quer se 
cuidar sem sair de casa? 
LUZK – leva o salão de bele-
za até você. Tenha acesso a 
serviços de manicure, depila-
ção, cabeleireiro, esteticista... 
Baixe o App LUZK e agenda 
o dia, hora e local que deseja 
ser atendida (o).

MEUS PÉSAMES aos fami-
liares do Dr. Amadeu Lorga, 
que faleceu ontem. Descanse 
em paz.  

ALDENIS BORIN foi convi-
dado na terça-feira no Show 
do Roberto, programa de rádio 
deste colunista, na Interativa. 
Falamos sobre a 3ª dose da 
vacina, inclusive qual o proce-
dimento para quem pensa que 
pode escolher o laboratório.

SEM EXIGÊNCIA. A volta 
ao trabalho em empresas e 
órgãos públicos começa com 
indefinição na exigência da 
vacinação, mas aqui em Rio 
Preto o prefeito Edinho Araújo 
obriga servidores municipais 
de Rio Preto a se vacinarem 
contra Covid.

A REGRA VALE também 
para funcionários de autar-
quias e fundações da Prefeitu-
ra, inclusive estagiários; quem 
se recusar, sem justa causa, 
a se vacinar, será punido por 
falta disciplinar...

CABERA A CADA secre-
tária monitorar os servidores, 
empregados públicos e esta-
giários que, sem justa causa, 
não se vacinaram, comunican-
do a Coordenadoria de Gestão 
de Pessoas da Secretaria 
Municipal de Administração 
para adoção das providências 
legais e regulamentares.

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Comemorando
A empresária Fernanda de 
Azevedo Perei ra Marques 
Sant`Anna e o marido, o 
advogado Cleber Sant´Anna 
estão comemorando desde 
ontem, o primeiro aniversãrio do 
“Empório Santa Martha Cozinha 
Artesanal” em Rio Preto. Uma 
história que começou quando 
Fernanda Marques tinha 7 anos, 
na Fazenda Água Doce, menina 
curiosa à beira do fogão à lenha, 
ao lado da avó Dona Josephina 
Azevedo Pereira. Sucesso cada 
vez mais.  

DiáriodoBob
O Palestra já era. O clube social e esportivo que já foi desejo 

de consumo de uma sociedade ativa nos anos dourados, aos 
poucos vai virando pó, isto é, sendo arrastado pelo vento e pelo 
tempo de presidentes incompetentes. Não se pode encaixar 
aqui, os diretores atuais que estão fazendo de tudo para reerguer, 
o que os antecedentes liquidaram para fazer trampolim político 
ou incompetência administrativa. Se não fossem os sobrevi-
ventes de um sonho que se esvai, o que resta já tinha virado 
pó. Dos 15 mil sócios nos anos de ouro, agora se as portas 
continuarem abertas talvez não tenhamos 150 pra enterrar o 
gigante verde e branco. É um retrato da falência do modelo 
atual de gestão que impera na maior parte dos clubes brasilei-
ros. Sob o embalo e a justificativa da paixão, pratica-se um 
modelo onde prevalece o amadorismo, a falta de transparência 
dos negócios, as vaidades e a irresponsabilidade de um ou outro 
dirigente. Um modelo acima de tudo em que interesses políti-
cos e particulares se sobrepõem, com freqüência, aos próprios 
interesses do clube. O despreparo, a falta de profissionalismo 
e de uma gestão empresarial do nosso Palestra têm custado 
caro ao clube. E enganam-se os que acreditam que o fundo 
do poço seja este. Não. A conta a ser paga pela incompetência 
daqui para a frente será com certeza ainda mais pesada. E vai 
recair, como sempre, somente sobre os que ficaram pra fechar 
as portas. Mais do que lamentar a situação periclitante em 
que a atual administração mergulha o Palestra, o momento é de 
reflexão muito além dos muros da sede onde tudo começou, ao 
lado dos trilhos do trem. O homem do ex-presidente. Elsinho 
Mouco, não é um marqueteiro de primeira linha, mas tem grande 
valor agregado ao seu talento e lealdade. Elsinho, está de volta 
a mídia por intermediar um encontro fraterno (como diz Sérgio 
Parada), entre Temer e Bolsonaro que, rende até hoje outros 
jantares com direito a risos, piadas e alegrias mutuas. Elsinho, 
não vende criatividade e nem vitórias antecipadas. Ele oferece 
algo tão poderoso quanto: vende trabalho e entrega lealdade. 
Age como alguém que precisa conquistar a confiança do cliente, 
cortejando-o com simpatia incomum, disponibilidade irrestrita 
e fidelidade inquebrantável. Há anos serve Michel Temer 
em momentos eleitorais. O presidente, um político que preza 
imensamente a lealdade e os salamaleques do poder, encontrou 
em Elsinho seu conselheiro perfeito. Depois de intermediar 
o encontro entre Temer e Bolsonaro, Mouco volta as páginas 
dos jornais e revistas por conta da gravação em vídeo que fez 
do jantar em que o humorista André Marinho, filho do ex-bol-
sonarista Paulo Marinho, imita Bolsonaro. Com e por isso, não 
é impossível reafirmar que a política neste país é mesmo um 
grande espetáculo. Ponto e basta!

VALE Á 
PENA 
Conhecer o lindo 
espaço Bodega 
Km 06 - Empório 
& Hortifruti, onde 
você encontra 
uma variedade 
de produtos 
frutas, legumes. 
No mesmo 
local, um bonito 
Espaço Café com 
muitas delícias! 
Além de peças 
de mesa posta, 
para decoração, 
porcelanas.    

4 MESES DE VIDA 
A graciosa Alice completa 4 
meses de vida cada vez mais 
linda no próximo sábado, dia 
18 de setembro. É só alegria 
para os pais, o empresário 
da noite, João Vitor Ferreira 
de Souza e Jessika Canhedo 
Parra. Os avós, João Carvalho 
e Miriam Ferreira, Marcos 
Parra e Cristiane Canhedo, 
estão babando de felicidades. 

Fique Sabendo...
Gabriela Pereira Gomes, aluna da turma 
10 do curso de medicina da FACERES 
foi uma das estudantes selecionadas 
para o Programa Experiência Sírio-
Libanês, oportunidade de vivências e 
experiências construtivas junto ao corpo 
clínico, colaboradores e pacientes da 
instituição, através de atividades on-line e 
nas instalações do Hospital Sírio-Libanês.

Feijoada JK
O Bartolomeu JK e a 4 Friends – empresa de 
eventos antenados no entretenimento de Rio 
Preto e Região, trazem mais um evento, dessa 
vez a gastronomia ganhou espaço na “Feijoada 
JK”, no próximo sábado, dia 18, a partir das 13 
horas. Com um cardápio recheado de artistas 
sendo um deles o renomado DJ da capital, 
Gustavo Alkimin a atração mais esperada do 
evento, vem acompanhado dos demais DJs 
Drooper, Einstein, Coiote, Felipe Aguiar, sendo no 
sertanejo a cantora Mila que divide palco com os 
cantores Thiago Dias e Wesley Mattos mesclando 
ritmos com o grupo Sabauê. O evento é limitado 
e promete entregar uma experiência que ficará 
na memória dos rio-pretenses integrando o 
calendário de eventos da cidade.

henriforne@gmail.com

Luto no futebol
Fogueira, uma luz que se apaga. O nome 
dele é Wanderley Nonato, um craque que 
jogou bola nos idos de 1960 e começou 
sua carreira no América, indo depois, pela 
fama, jogar na Ferroviária, Corinthians e 
Portuguesa de Desportos. Fogueira, com 
79 anos, era irmão de Bandola, Valdir 
Nonato. Nascido em 11 de abril de 1942, 
Fogueira também defendeu o Comercial de 
Ribeirão Preto, quando encerrou a carreira. 
O ex-lateral era casado com Maria Clara 
Ferreira Nonato, com quem teve os filhos 
Luciano, Fernanda e Lucas, e as netas 
Maria Clara, Maria Fernanda e Larissa. Que 
Deus o tenha.

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)

Business Dinner
Com foco no setor imobiliário e empreendimentos 
próprios nas áreas de incorporação imobiliária, 
desenvolvimento urbano, shopping centers 
e hotelaria, o diretor-executivo da Ferreira 
Engenharia e Construções, Rafael Ferreira, 
apresenta hoje para um grupo de filiados 
LIDE durante o Business Dinner, os projetos e 
próximos desafios da construtora fundada em 
Penápolis.

Com açucar
Uma nova lo ja do Praça 
Shopping tem chamado atenção 
dos seus freqüentadores, trata-
se da Cheirin Bão, imponente 
empreendimento localizado 
no Piso Bernardino. No local 
podem ser apreciados uma 
enorme variedade de cafés, 
lanches e produtos do seu 
empório exclusivo.precisar se 
desligar de seus empregos, 
atendendo no horário que 
for mais conveniente. Para 
mais informações, entre em 
contato pelo nosso WhatsApp 
17 99724.1794

C/ Luizinho BUENO 

Os noivos, Luíz Sérgio Montanari Franzotti e 
Nicolle Ticianelli Bianchini com a fi lha Nina 
Luz, na Capela da empresa Poty, da familía, 

em Potirendaba 

O empresário Suélio Ribeiro e o ator 
global Henry Castelli durante almoço da 

La`Brizza Cosmetics, em Cedral

VICINAL DE SCHMITT

Pérola do Dia
PROGNÓSTICO: DO JEITO QUE A COISA VAI INDO É PROVÁVEL QUE 
PELA PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA DA HUMANIDADE, OS PALHAÇOS 
É QUE VÃO TOCAR FOGO NO CIRCO. Sorria, beba muita água e seja 

feliz!
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BEZINHA

AMÉRICA SEM CHANCES

O América voltou a 
ser derrotado na 
Segunda Divisão 
do Campeonato 

Paulista nesta quarta-feira 
(15). Desta vez, o Rubro 
perdeu de quatro a zero para 
a Inter de Bebedouro fora 
de casa, chegando a seis 
derrotas em sete jogos. O 
resultado também encerrou 
matematicamente qualquer 
possibilidade do clube rio-
-pretense se classificar para 
a segunda fase.

A Inter de Bebedouro co-
meçou pressionando e quase 
marcou logo aos três minutos 
em uma jogada de bola aérea 
em que o goleiro Giovani fez 

boa defesa. Aos 26 minutos, 
Pablo recebeu na ponta es-
querda, cortou para o meio 
e finalizou rasteiro para fazer 
um a zero.

O América respondeu cinco 
minutos, com o atacante es-
treante Pablo recebendo um 
cruzamento da esquerda e 
chutando para defesa de Jef-
ferson. A bola ainda tocou na 
trave antes do arqueiro agarrar 
a bola. No fim do primeiro 
tempo, em um erro da defesa 
do Rubro, Caio roubou a bola 
e cruzou para Moicano fazer o 
segundo gol.

Na segunda etapa, a Inter 
de Bebedouro ampliou ainda 
mais sua vantagem com dois 
gols em sequência. O primei-
ro foi aos seis minutos com 
Adyson recebendo dentro da 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

área, cortando o zagueiro e 
finalizando forte para fazer 
o golaço. O último gol saiu 
dois minutos depois com os 
mandantes aproveitando um 
contra-ataque e deixando 
Moicano na cara do goleiro 
para marcar.

Ainda antes do fim da 
partida, o América mais uma 
vez teve um jogador expulso, 
dessa vez foi o volante Gabriel 
Oliveira. Foi o quinto cartão 
vermelho do clube nesta 
Bezinha, que só conseguiu 
terminar dois jogos com 11 
jogadores em campo neste 
ano.

No próximo domingo (19), 
o América recebe o Catanduva 
no Teixeirão. Já a Inter de Be-
bedouro encara a Matonense 
no mesmo dia fora de casa.

Divulgação

Vinícius LIMA

Ídolos são homenageados e 
esperam recuperação do Jacaré

RIO PRETO
Santos é eliminado 
da Copa do Brasil

O Santos está elimina-
do da Copa do Bra-
sil. O time paulista 

tentou, mas voltou a perder 
do Athletico por 1 a 0, desta 
vez, em plena Vila Belmiro 
nesta terça-feira (14). Esta 
é a primeira queda de Carille 
no comando da equipe al-
vinegra. Com o resultado, o 
Santos volta suas atenções 
para o Brasileirão, enquanto o 
Athletico aguarda o vencedor 
de Grêmio e Flamengo. No 
jogo de ida, vitória rubro-negra 
por 4 a 0.

Com a defesa fortalecida 
devido ao estilo do técnico 
Fabio Carille, o Santos apos-
tou em Marinho para tentar 
sair na frente. O atacante, 
no entanto, foi bem 
marcado e encon-
trou pouco es-
paço durante o 
primeiro tempo. 
Do outro lado, 
o Athletico foi 
a m e a ç a n d o . 
Aos 17 minutos, 
Richard aproveitou 
a sobra e exigiu 
grande defesa de 
João Paulo.

Erick e Renato 
Kayzer ainda tenta-
ram para o Athletico, 
que teve um pouco 
mais de volume de 
jogo, mas também 
não conseguiu de-
sencantar. Já o 
goleiro Santos só 
trabalhou em um 

arremate de Marinho. Ele deu 
uma ponte para salvar o clube 
paranaense.

No segundo tempo, o 
Santos cresceu e chegou a 
pressionar o Athletico, que se 
fechou e praticamente anulou 
o setor ofensivo do time pau-
lista. Apesar de ter mais posse 
de bola, o time de Carille 
encontrou muita dificuldade 
em criar oportunidades de gol.

Aos poucos, o Athletico foi 
se soltando e viu João Paulo 
fazer um milagre ao segurar 
uma bola de Abner. Na sequ-
ência, não teve jeito. Aos 33 
minutos, Zé Ivaldo aproveitou 
a sobra, girou e deu um bonito 
chute para fazer 1 a 0.

O Santos foi para cima 
em busca do empate, tentou, 
mas não conseguiu evitar o 
revés e a eliminação.

Da REDAÇÃO 

EM CASA

tou em Marinho para tentar 
sair na frente. O atacante, 
no entanto, foi bem 
marcado e encon-
trou pouco es-
paço durante o 
primeiro tempo. 
Do outro lado, 
o Athletico foi 
a m e a ç a n d o . 
Aos 17 minutos, 
Richard aproveitou 
a sobra e exigiu 
grande defesa de 

Erick e Renato 
Kayzer ainda tenta-
ram para o Athletico, 
que teve um pouco 
mais de volume de 
jogo, mas também 
não conseguiu de-
sencantar. Já o 
goleiro Santos só 
trabalhou em um 

em busca do empate, tentou, 
mas não conseguiu evitar o 
revés e a eliminação.

Torcedores e ex-conse-
lheiros presentearam 
três ídolos do clube 

com camisas retrôs, contendo 
as fotos dos homenageados e 
um breve histórico e autógrafo 
de cada um dos craques do 
passado, na tarde desta quar-
ta-feira (15).

Foram contemplados com 
as camisas o ex-atacante 
Gilson Granzotto, o ex-goleiro 
Adriano Pitarelli e o ex-zagueiro 
Ronaldão.

Gilson é considerado o 
maior artilheiro da história do 
Jacaré, marcando cerca de 
80 gols na década de 80. Ele 
também passou por times com 
Internacional, Bahia e Athleti-
co-PR. “É um prazer voltar a Rio 
Preto, cidade que eu morei 25 
anos, tenho uma história não 
só de futebol como de vida 
aqui. O Rio Preto me abriu as 
portas para os grandes clubes 
do Brasil, tanto que eu joguei 
em 26 clubes e sou conhecido 
como Gilson do Rio Preto”, 
comentou ex-jogador.

Quem também foi homena-
geado foi o zagueiro Ronaldão, 
cria da base do esmeraldino 
e que marcou época com a 
camisa do São Paulo, conquis-
tando dois Brasileiros, duas 
Libertadores e dois Mundiais. 
Além disso, ele foi campeão da 
Copa do Mundo com a seleção 
brasileira em 1994.

“Para mim é uma alegria 
muito grande voltar para o clu-
be que me projetou para o fute-

Vinicius LIMA

bol brasileiro e me proporcionou 
o sonho de me tornar campeão 
do mundo com a seleção bra-
sileira. Foi o primeiro clube da 
minha carreira e por isso levo o 
Rio Preto no meu coração, por 
ter aberto as portas para mim 
e me possibilitado a chegar em 
tantos títulos”, disse Ronaldão.

Pitarelli foi o capitão do Ja-
caré no único acesso da história 
do Rio Preto para a elite do 
Paulistão em 2007. O goleiro 
também passou por Guarani, 
Sport e Santos e desde a sua 
geração, o clube não conseguiu 
mais voltar para a primeira 
divisão.

“É um orgulho imenso, é 
uma das melhores coisas que o 
futebol proporciona para gente, 

principalmente depois de ter pa-
rado de jogar profissionalmente, 
é ser lembrado pelas amizades 
que a gente deixou e pelo que a 
gente conquistou. Isso de algu-
ma forma significa que a gente 
marcou a história do clube e 
isso me honra muito”, afirmou.

Na Série A3 desde 2018, os 
três ídolos esperam que o Rio 
Preto volte a ter dias melhores 
dentro de campo. “É preciso 
construir uma equipe competi-
tiva e acredito que isso ainda vai 
acontecer. É um time em uma 
cidade grande e acho que vai se 
reformular, voltando ao lugar em 
que merece”, afirmou Gilson.

“Infelizmente o que venho 
acompanhando do Rio Preto 
não são notícias positivas, com 

conflitos entre diretores. Acho 
que as pessoas deveriam unir 
forças para que o Rio Preto se 
torne grande e volte a disputar 
grandes competições. É uma 
equipe que tem uma tradição, 
história e merece um carinho 
para que todos façam o melhor 
pelo Rio Preto Esporte Clube”, 
comentou Ronaldão.

“Espero que o Rio Preto te-
nha dias melhores e que volte 
a trilhar uma caminhada de 
sucesso e conquistas e levantar 
a história do clube novamente. 
A história do Rio Preto ninguém 
apaga, mas o clube vive de 
resultados, conquistas, investi-
mentos, patrocínio e hoje isso 
não acontece no Rio Preto”, 
disse Pitarelli.

Ídolos são homenageados e esperam recuperação do jacaré

SUB 20 Times da região entram em 
campo nesta quinta-feira

As equipes da região de 
Rio Preto entram em campo 
nesta quinta-feira (16) para a 
disputa da sétima rodada do 
Campeonato Paulista Sub-
20. Os  times  ainda lutam 
para garantir a classificação 

e ver quem vai ficar com a 
primeira posição da chave.

Na última rodada, o Amé-
rica desencantou na compe-
tição e venceu seu primeiro 
jogo superando o Monte 
Azul por dois a um. O Rubro 
agora conta com o técnico 
Jorge Saran, que estava no 
time profissional e passou a 
treinar o time sub-20, visando 
se preparar para a Copa São 
Paulo de 2022.

Apesar da vitória, a equipe 
rio-pretense segue na lanter-
na, mas tem a chance de sair 
vencendo o clássico contra 
o Olímpia fora de casa. O 
Galo Azul foi derrotado pelo 

Tanabi por quatro a três na 
semana passada, mas ainda 
briga por uma das vagas na 
próxima fase.

“Se vencermos esse jogo 
entramos na briga para a 
classificação. Nosso time é 
forte e trouxemos reforços 
já pensando na Copa SP. 
Embora o nosso objetivo seja 
revelar jogadores, precisamos 
nos classificar para ter a 
chance de enfrentar os clubes 
grandes”, afirmou Saran.

Depois de assumir a lide-
rança na rodada passada, o 
Tanabi tenta se manter como 
único time invicto no grupo 
para continuar no primeiro 

Vinicius LIMA lugar. O confronto da vez 
será contra o Fernandópolis, 
que vem de vitória diante do 
Mirassol.  O Leão, por sua vez, 
visita o Monte Azul tentando 
voltar a vencer depois de dois 
jogos na competição.

Jogos:

16/09 – 15h – Monte Azul 
x Mirassol – Estádio Otacília 
Patrício Arroyo (Monte Azul)

16/09 – 15h – Olímpia 
x América – Estádio Maria 
Tereza Breda (Olímpia)

16/09 – 15h – Fernan-
dópolis x Tanabi – Estádio 
Claudio Rodante

Times da região 
entram em 
campo nesta
quinta-feira

Sara Milena Agência JZ SPORTS
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SENAI

Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas tem vagas abertas

A partir de 2022, o 
SENAI-SP vai ofere-
cer um novo curso 

superior e com grande diferen-
cial no mercado de trabalho: 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas.

O curso foi desenvolvido 
para formação de um profis-
sional Full Stack, com compe-
tências técnicas para realizar 
a integração entre Tecnologia 
da Informação (TI) e Tecno-
logia da Automação (TA) na 
implementação dos conceitos 
e ferramentas da Indústria 4.0.

Com dois anos de duração, 
trata-se de uma formação 
rápida e de alta empregabili-
dade mediante ao constante 
aquecimento do mercado de 
TI e TA nas empresas.

O curso é o único no país 
que atua diretamente na for-
mação de um profissional Full 
Stack, ou seja, capaz de atuar 
em todas as etapas de um pro-
jeto, do Front ao Back-End; do 
desenvolvimento à implemen-
tação e gestão das tecnologias 
habilitadoras da Indústria 4.0.

O aluno será capacitado 
a criar soluções utilizando 

ferramentas mobile e web, lin-
guagens de programação com 
interação com bancos de da-
dos, Big Data e Analytics, além 
de atuar na análise de risco da 
Cyber Segurança. Tudo isso 
com acesso às mais diversas 
e modernas tecnologias devi-
do a parcerias com empresas 
referência em inovação, como 
Cisco, Nokia e Amazon Web 
Services.

A oportunidade é voltada 
a pessoas que se interessam 
por TI, fizeram cursos técnicos 
nessa área ou que atuem em 
área correlata e necessitam de 
uma graduação para cresci-
mento profissional. Outro alvo 
do curso são os profissionais 
que atuam no setor de Auto-
mação e necessitam de uma 
atualização profissional em TI. 
É preciso ter o Ensino Médio 
concluído.

A formação será realizada 
no período noturno na Facul-
dade de Tecnologia SENAI-SP 
Mecatrônica, Escola Armando 
de Arruda Pereira, em São 
Caetano do Sul, com aulas 
presenciais e utilização de 
material online. Registre seu 
interesse no curso aqui e re-
ceba as últimas informações.
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Divulgação

LEI ALDIR BLANC

Cultura 
abre vagas 

para 44 
novos 

projetos 

A Prefeitura, por meio 
da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, 
abre na próxima 

segunda-feira (20), as inscri-
ções para um novo edital da 
Lei Aldir Blanc, o 05/2021, de 
auxílio para ações formativas 
em arte e cultura. As inscrições 
vão até o dia 20 de outubro 
e o edital vai contemplar 44 

projetos de ações formativas 
presenciais ou online, no valor 
de R$2.022,00, cada.

O edital foi publicado nesta 
quarta-feira (15), no Diário 
Oficial do Município e também 
já está disponível no portal da 
Prefeitura na página: www.
riopreto.sp.gov.br/leialdirblanc. 
A verba de R$88.968,00 é 
remanescente do repasse do 
Governo Federal, por meio do 
Ministério do Turismo, no valor 
de R$ 2.832.047,23, que foi 

aplicado em diversos editais 
da Lei Aldir Blanc em 2020, 
quando beneficiou mais de 600 
projetos.

O recurso é gerido por meio 
da Secretaria Municipal de 
Cultura de Rio Preto, utilizando 
o Fundo Municipal de Cultura. 
A Lei Aldir Blanc (Lei Federal 
nº 14.017/2020) foi criada 
em decorrência do estado de 
calamidade pública, por conta 
da epidemia da covid-19.

As inscrições poderão ser 
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realizadas no formato online 
por meio do portal www.riopre-
to.sp.gov.br/leialdirblanc, ou 
presencialmente, para aquelas 
pessoas que não possuem 
acesso à internet, na Secretaria 
Municipal de Cultura, à Praça 
Jornalista Leonardo Gomes, nº 
01 – 4º andar – Centro, neste 
caso, de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 12h e das 14h às 
17h, seguindo todos os proto-
colos de segurança sanitária, 
estabelecidos pela OMS.

Divulgação

MAGIC ICE

Enem reabre inscrições para 
ausentes na prova de 2020

EXAME

Shopping traz pista 
de patinação com 200 

metros quadrados

A pista de patinação 
Magic Ice volta para 
proporcionar muita 

diversão na Praça 3 de Even-
tos do Riopreto Shopping. 
Com 200 metros quadrados, 
o local tem capacidade para 
receber até 20 pessoas si-
multaneamente.

A pista ficará aberta de 
segunda a sábado, das 10h 
às 22h, e aos domingos e 
feriados, das 14h às 20h, 
com os valores sendo: Até 15 
minutos - R$ 20; de 16 a 30 
minutos - R$ 30; de 31 a 45 
minutos - R$ 40; de 46 a 60 
minutos - R$ 55.

Com superfície composta 

por material sintético eco-
logicamente correto, a pis-
ta é pró-ambiente, já que 
uma pista de gelo tradicional 
gastaria aproximadamente 
25.200 kw, 30 mil litros de 
água e 15 mil litros de gasó-
leo e, na pista composta pelo 
gelo sintético, esses índices 
são zero.

Quem não tem experiên-
cia no assunto pode contar 
com o apoio de monitores e 
de todos os equipamentos 
de segurança (joelheira, co-
toveleira, luvas, capacete). 
O Riopreto Shopping afirma 
que está seguindo todas as 
normas de higienização e se-
gurança segundo a Vigilância 
Sanitária.
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Divulgação

Shopping traz pista de patinação com 200 metros quadrados

As inscrições do Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) 2021 come-

çaram nesta terça-feira (14) para 
os estudantes de baixa renda 
que tiveram isenção de taxa na 
edição do exame em 2020 e não 
compareceram às provas.

O prazo vai até 26 de setem-
bro e as inscrições são exclusi-
vas para o Enem impresso. Os 
isentos ausentes no Enem 2020 
também poderão solicitar, até 
27 de setembro, o atendimento 
especializado e tratamento pelo 
nome social. Para esse público, 
as provas do Enem 2021 serão 
aplicadas em 9 e 16 de janeiro 
de 2022.

Aos estudantes que já tiveram 

a inscrição confirmada no exame, 
a aplicação das provas nos dias 
21 e 28 de novembro está man-
tida conforme previsto no edital 
regular. O estudante Gabriel Falci, 
de 17 anos, prestou a prova do 
Enem em 2020 como treineiro 
e neste ano prestará novamente 
o exame. Para ele, tantas altera-
ções na data não o prejudicaram, 
mas caso neste ano ocorra de 
novo, pode ser diferente.

“Em 2020 eu fiz como trei-
neiro, então não me afetou em 
nada terem adiado a data da 
prova muitas vezes. Mas caso 
nesse ano a data seja adiada 
tantas vezes, igual ano passado, 
aí sim iria me prejudicar”, relata 
o estudante. 

(Colaborou Maria Paula 
ANDRADE)
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TECNOLOGIA
Comedouro inteligente para animais de rua

Com o objetivo de fornecer 
uma alimentação apropriada 
aos animais de rua, alunas da 
escola Sesi Yolanda C. Bassitt 
de Rio Preto (Sesi 338), de-
senvolveram um comedouro 
inteligente. O projeto foi criado 
para o torneio de Robótica, 
competição que envolve todas 
as unidades do Sesi-SP.

O comedouro inteligente é 
composto por dois sensores ul-
trassônicos: um para identificar 
a chegada do animal em uma 
distância pequena ao come-
douro, e outro na tampa, que 
informa se o abastecimento 
de ração está abaixo de 20%, 
acendendo um LED vermelho.

Tudo isso foi programado 
em um microcontrolador Ardui-

no, que faz parte do conteúdo 
das aulas de robótica do Sesi. 
As alunas Amanda Faquini e 
Yasmin Grassi, do 2º ano do 
Ensino Médio, contaram com 
o auxílio da professora de ro-
bótica Laísa Scapaticci e com 
o suporte técnico do orientador 
de educação digital Rafael 
Gianjope.

A responsável pelo controle 
de qualidade do comedouro 
inteligente foi a mascote da 
escola Amora. A cachorrinha 
foi adotada ainda filhote pela 
unidade através do projeto Meu 
Cão no Sesi.

Segundo Laísa Scapaticci, 
o tema do torneio é Conexão 
Ideal e propõe aos alunos 
desenvolver um projeto para 
solucionar um problema real e 
conectar as pessoas para um 

propósito. “Pensando no cres-
cente número de abandono de 
animais e as condições em que 
eles se alimentam, seja pelo 
fornecimento ou condições 
climáticas, decidimos criar 
essa conexão entre as pessoas 
e uma alimentação apropriada 
para esses bichinhos”, explica 
a professora.

Sobre -  O Torneio 

eRobótica SESI-SP é um 
torneio de robótica híbrido de 
natureza cultural, tecnológica 
e científica, com o intuito de 
promover diversão e apren-
dizado baseado no trabalho 
em equipe e na abordagem 
STEAM, que propõe integrar 
diversas áreas de conheci-
mento para potencializar as 
experiências de aprendizagem 
dos alunos.
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PORTARIA Nº 6766 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 
ENQUADRA o servidor FABIO DE FREITAS CARVALHO, ocupante de 
cargo efetivo de Advogado, na Referência CM-2E, Padrão Superior, 40h, 
a que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus 
efeitos a partir de 01 de setembro de 2021.  
 
PORTARIA Nº 6767 DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 
ENQUADRA a servidora MARIA STELLA DIAS PEREIRA CALÇAS, ocupante 
de cargo efetivo de Jornalista, na Referência CM-2D, Padrão Superior, 
40h, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo 
seus efeitos a partir de 13 de setembro de 2021.  
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

          O Presidente do Sindicato dos Médicos de São José 
do Rio Preto, no uso das atribuições que lhe conferem o 
estatuto e a legislação em vigor, convoca todos os seus as-
sociados, para Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
no dia 23 de setembro de 2021, às 18.00 horas, em primeira 
convocação, às 18.30 horas em segunda convocação, na 
sede da entidade na Alameda Dr. Oscar de Barros Serra 
Dória, nº 5663, Vila São Manoel nesta cidade, bem para 
deliberação da seguinte pauta:
1-Aprovação da Pauta Reivindicatória da Convenção Cole-
tiva de Trabalho da Categoria junto ao SINDHOSP E SIN-
DHOSFIL;
2-Demais temas pertinentes ao Sindicato.

São José do Rio Preto 15 de setembro de 2021.
 Dr Fernando de Vilhena Diniz – Presidente.

EDITAL 
 
Pelo presente Edital de convocação, o senhor Presidente do 
Sindicato das Indústrias Gráfi cas de São José do Rio Preto-
-SP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, CON-
VOCA OS SENHORES SÓCIOS DA CATEGORIA ECO-
NÔMICA (PATRONAL), para participarem da ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA, da entidade, a ser realizada no dia 21 
de setembro de 2021 (terça-feira), às 13h00min. em primei-
ra convocação ou em segunda convocação, 01 (uma) hora 
após a primeira, através da ferramenta “Google Meet”, em 
razão da Pandemia, de modo que os interessados em parti-
cipar deverão manifestar seu interesse até às 13h00min, do 
dia 21/09/2021, através de e-mail para sigrarp@terra.com.
br, obedecendo os dispositivos Estatutários e demais legisla-
ções pertinentes, a fi m de deliberarem sobre os assuntos 
constantes da ORDEM DO DIA: 
 
1. Discutir, analisar pauta da CCT. 
2. Aprovar balanço patrimonial, da demonstração 
de resultados, a demonstração de origem e aplicação dos 
recursos, bem como os relatórios gerenciais, referente ao 
exercício fi ndo. 
 
São José do Rio Preto/SP, 15 de setembro de 2021 
 
CARLOS ROBERTO AFONSO PRUDENCIO  
Presidente do Sindicato 
 

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007

EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 01.09.2021. Horário: 12hs. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Deliberações: (1) a elei-
ção do Sr. Sergio Murilo Bahdur Vieira como membro do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos; (2) a alteração da 
composição do Comitê de Finanças, Auditoria e Riscos, a fi m de designar o Sr. Sergio Murilo Bahdur Vieira como coor-
denador e o Sr. Flávio Lopes Ferraz como membro efetivo do referido comitê; e (3) a autorização para a Diretoria da 
Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização das deliberações dos itens 
anteriores. Registro Jucesp nº 437.908/21-5, em sessão de 09/09/2021.

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA 
 
 
A Presidente da “ASELB” – ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA LAR DE 
BETÂNIA, vem pelo presente convocar todos os Membros da 
Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, Conselho Consultivo e os 
Associados Participativos, para a realização da Assembleia 
Extraordinária a realizar-se no próximo dia 18 de Setembro de 2.021, 
às 09:00 horas, em primeira convocação com a maioria simples dos 
seus associados, e, em segunda convocação, 09:30 horas, com a 
presença mínima de 1/3 dos associados participativos, sendo 
realizado na  sede do próprio instituto, localizado na rua Roberto 
Símonsen, 430 - Chacara Mun., CEP: 15090-120, nesta cidade, para 
as seguintes deliberações e ordem do dia: Mudança no Estatuto.  
 
São José do Rio Preto, 10 de Setembro de 2.021. 
MARIZA AUGUSTA A. RODRIGUES - Presidente 

 
 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 53/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 79/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 39/2021
OBJETO: Fornecimento de medicamentos não padroniza-
dos, em função do atendimento a demandas judiciais cujo 
município fi gure como polo passivo da ação.
Data da realização da Sessão Pública: 01/10/2021
Horário: 09h00min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 14 de setembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 54/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 80/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 40/2021
OBJETO: Aquisição de madeiras destinados a manutenção 
de pontes e mata burros.
Data da realização da Sessão Pública: 04/10/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 15 de setembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

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:

VALDIR DE SOUZA CARVALHO e CLEIDE APARECIDA 
FIASCHI. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, di-
vorciado, nascido em Santo André, SP, no dia 30 de maio de 
1959, fi lho de GERALDO DE SOUZA DE CARVALHO e de 
DORALICE DE SOUZA CARVALHO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, aposentada, divorciada, nascida em Nova Aliança, 
SP, no dia 26 de dezembro de 1965, fi lha de LUIZ FIASCHI 
e de MARIA APARECIDA ALMEIDA FIASCHI. 

OTONIEL ALVES DO NASCIMENTO e BRUNA DE LEMOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, educador físico, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de feverei-
ro de 1987, fi lho de EDSON BEZERRA DO NASCIMENTO 
e de DORCAS ALVES DO NASCIMENTO. Ela, de naciona-
lidade brasileira, empresária, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 12 de novembro de 1991, fi lha de 
FERNANDO MARIO DE LEMOS e de EDNA MARIA SAN-
TOS DE LEMOS. 

MARLON RAMOS BARROS DE MELO e GABRIELA 
CAROLINA COMAR. Ele, de nacionalidade brasileira, 
autônomo, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 15 de junho de 1990, fi lho de NORMAN COSTA 
BARROS DE MELO e de IOLANDA RAMOS DOS SANTOS. 
Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, divorciada, nas-
cida em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de agosto de 

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:

ADRIANO MASSI LIMA e NATALY MARIA SANCHES. Ele, 
de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia 25 de fevereiro de 1988, fi lho de 
DEJALMA BARRETO LIMA e de REGINA CELI MASSI LIMA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de agosto de 1988, 
fi lha de PAULO CEZAR SANCHES e de MARIA JOSÉ DA 
SILVA SANCHES. 

RODRIGO RIGHES GOULART e ANA MARIA ALBERICO 
SANCHES. Ele, de nacionalidade brasileira, professor, divor-
ciado, nascido em Curitibanos, SC, no dia 24 de setembro 
de 1979, fi lho de JOSÉ GOULART e de ERENITA AMÁBILE 
RIGHES GOULART. Ela, de nacionalidade brasileira, autô-
noma, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 09 de agosto de 1995, fi lha de FRANCISCO SANCHES 
NETO e de VERA LÚCIA ALBERICO SANCHES. 

MARCOS ANTONIO NOGUEIRA e LUCIDALVA ALVES 
GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, psicanalista 
clinico, divorciado, nascido em Jaboticabal, SP, no dia 30 de 
dezembro de 1968, fi lho de ANTONIO CARLOS NOGUEIRA 
e de WANDA MANTOVANI NOGUEIRA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, vendedora, solteira, nascida em Candiba, 
BA, no dia 02 de janeiro de 1976, fi lha de JOAQUIM JOSÉ 
GONÇALVES e de DALVINA ALVES GONÇALVES. 

LELLES GABRIEL DAMASCENO QUEIROZ e ANGÉLICA 
EMBOABA SALOMÃO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
fi sioterapeuta, solteiro, nascido em Uberlândia, MG, no dia 
29 de setembro de 1989, fi lho de LELLES GERALDO DOS 
SANTOS QUEIROZ e de ANDRÉA SIMONASSI DAMAS-
CENO QUEIROZ. Ela, de nacionalidade brasileira, fi siote-
rapeuta, solteira, nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia 22 
de fevereiro de 1990, fi lha de ANDRÉ LUIZ SALOMÃO e de 
CLICIE MOURA EMBOABA DA COSTA SALOMÃO. 

PAULO HENRIQUE DE JESUS CARVALHO e ANA CARO-
LINA RICARDO. Ele, de nacionalidade brasileira, montador, 
solteiro, nascido em São Carlos, SP, no dia 03 de agosto de 
1993, fi lho de ANTONIO DE JESUS CARVALHO e de BENE-
DITA MARIA DE JESUS CARVALHO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, baba, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 22 de junho de 1990, fi lha de CARLOS DOS 
SANTOS RICARDO e de SILVANA APARECIDA DA SILVA 
RICARDO. 

PAULO EDUARDO MORIAL DA SILVA e ISABELLA 
CHARLES QUARTIERI. Ele, de nacionalidade Brasileiro, 
autonomo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 01 de setembro de 2000, fi lho de AMAURI JUNIOR 
DA SILVA e de MARIA ERCILIA MORIAL DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, autonoma, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 12 de fevereiro de 2001, fi lha 
de LUCIANO ROGÉRIO QUARTIERI e de SILVIA HELENA 
CHARLES QUARTIERI. 

RAFAEL LOPES OLIVEIRA e BRUNA MARINHO DE OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de janeiro 
de 1988, fi lho de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA e de MARIA 
LUCIA PEREIRA OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
professora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 19 de novembro de 1992, fi lha de ANTONIO MAR-
COS LIMA DE OLIVEIRA e de VILMA PEREIRA MARINHO 
DE OLIVEIRA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 15 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

1988, fi lha de EDSON LUIZ COMAR e de MARIA CRISTINA 
FERREIRA COMAR. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 13 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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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 SEGURA DELPINO e PATRICIA NASCIMEN-
TO SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 
de setembro de 1988, fi lho de BRAZ SEGURA DELPINO e 
de CLEIDE RODRIGUES DELPINO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, funcionária pública, divorciada, nascida em Três 
Lagoas, MS, no dia 17 de março de 1982, fi lha de PAULINO 
ALVES SANTOS e de RUBERTINA NASCIMENTO SAN-
TOS. 

DIEGO DA SILVA PRADO e GERLIENE DA SILVA PAES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, calheiro, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de setembro de 
1992, fi lho de SIDOMAR PRADO e de SONIA REGINA DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nas-
cida em Guanambi, BA, no dia 27 de maio de 1993, fi lha de 
MARINO MARQUES DA PAES e de MAGNÓLIA DA SILVA 
PAES. 

JAMES HENRIQUE DE FREITAS CARVALHO e ANGELA 
ZAGO PAULA E SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
engenheiro civil, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 22 de fevereiro de 1995, fi lho de ISRAEL CAZOTI 
CARVALHO e de SUZILENE DE FREITAS CARVALHO. Ela, 
de nacionalidade brasileira, orientadora cirúrgica, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de abril de 
1996, fi lha de DALMI PAULA E SILVA e de ANGELA MARIA 
ZAGO. 

GILSON ROBERTO DA SILVA e ANA EDUARDA PEREI-
RA. Ele, de nacionalidade brasileira, construtor, divorciado, 
nascido em Araçatuba, SP, no dia 19 de agosto de 1975, 
fi lho de MANOEL MATIAS DA SILVA e de JOSEFA TOMAZ 
TAVARES DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxi-
liar de cozinha, solteira, nascida em Mundo Novo, MS, no 
dia 08 de novembro de 1995, fi lha de e de MARIA CICERA 
PEREIRA. 

WILLIANS CESAR DEBROI e CLEIDE APARECIDA DA 
ROCHA. Ele, de nacionalidade brasileira, marceneiro, 
solteiro, nascido em Jales, SP, no dia 09 de maio de 1986, 
fi lho de CLOVIS DEBROI e de NEUSELI SOCORRO DA 
COSTA DEBROI. Ela, de nacionalidade brasileira, corretora 
de imóveis, solteira, nascida em Turiúba, SP, no dia 26 de 
abril de 1962, fi lha de JOEL LAZARO DA ROCHA e de NAIR 
FIASCHI DA ROCHA. 

DIOGO PEREIRA HIGINO DA COSTA e DÉBORA RENATA 
GALEGO. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Alto Araguaia, MT, no dia 16 de abril de 1990, 
fi lho de SEBASTIÃO HIGINO DA COSTA e de MARIA REGI-
NA BATISTA PEREIRA HIGINO DA COSTA. Ela, de naciona-
lidade brasileira, médica, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 08 de janeiro de 1992, fi lha de JOSÉ 
CARLOS BUSTO GALEGO e de VANIA MORO GALEGO

WILSON AUGUSTO DIAS e PATRICIA REGINA DA COS-
TA. Ele, de nacionalidade Brasileiro, empresário, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de setem-
bro de 1989, fi lho de ANTONIO AUGUSTO DIAS FILHO e de 
JULIETA PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, psicolo-
ga, divorciada, nascida em Rio Claro, SP, no dia 19 de julho 
de 1976, fi lha de JOSÉ GARCIA DA COSTA e de APARECI-
DA DE FÁTIMA NUNES DA COSTA. 

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, 14 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. PAULO HENRIQUE MENDES VIEIRA e ISABELLA 
HEBELER VENDRAMINI, sendo ELE fi lho de PAULO CE-
SAR VIEIRA e de MARGARETH VIEIRA MENDES e ELA 
fi lha de MAURICIO ANTONIO DA SILVA VENDRAMINI e de 
ANDRÉIA LUZIA OLIVA HEBELER VENDRAMINI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/09/2021.


