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Empresa deposita R$ 23,6 mi do Hospital Nossa Senhora da Paz
 A empresa paulistana CV HAUS 01 – Empreendimento Imobiliário SPE Ltda efetuou nesta sexta-feira (15) o depósito de 
R$ 23,6 milhões pela compra do prédio do Hospital Nossa Senhora da Paz, em Rio Preto.      Pág.A2
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Empresas projetam passagem a R$ 5 
com contrato prorrogado sem mudanças

CIRCULAR E ITAMARATI

Gentil Zanovello, diretor da 
Itamarati, afirmou que se man-
tiver a atual metodologia a pas-
sagem ao usuário vai superar 
os R$ 5 e que a empresa não 
terá interesse em prorrogar o 
contrato. Ele e o representante 
da empresa Circular foram ouvi-
dos ontem na CPI do Transporte 
Coletivo sobre proposta da 
prefeitura que quer prorrogar o 
contrato por mais dez anos sem 
licitação.                   Pág.A3 

Torcedores do Rio Preto vão 
promover no próximo dia 23 no 
Automóvel Clube um encontro 
dos ex-jogadores dos times de 
1971 e 1973 do clube.  Os 

dois times são considerados 
símbolos da era de ouro do 
Jacaré e eram comandados por 
nada mais que Carlos Alberto 
Silva e Rubens Minelli. Pág.A6

Cidade tem 71 partidas em eventos 
esportivos no fim de semana

Pág. A6
SUB 20 Mirassol vence o Monte Azul na aber-
tura da segunda fase do campeonato.  Pág.A6

NAS ALTURAS
 O jogador Felipe 
Franklin Santos, 
23 anos, do Rio 
Preto 3x3, foi 
convocado para a 
Seleção Brasileira 
Masculina de Bas-
quete 3x3 para 
os treinos visando 
a Copa América 
Pág.A6

Câmara rejeita 
incluir Parada 
LGBTQIA+ no 

calendário
Confirmando a expectativa 

a Câmara de Rio Preto rejeitou 
nesta quinta-feira, 15, projeto 
de lei que previa a inclusão da 
Parada do Orgulho LGBTQIA+ 
no calendário oficial do muni-
cípio, fixando a comemoração 
no mês de junho, quando se 
comemora, no dia 28, o Dia 
do Orgulho LGBTQIA+. Ao 
todo foram 8 votos contrários 
e 6 a favor da proposta. 

   Pág.A3

Hoje tem 
Multivacinação 
em Rio Preto, 

Mirassol e Olímpia
Rio Preto vai abrir neste 

sábado (16) 22 unidades de 
saúde para realizar o dia de 
mobilização das Campanhas 
de Multivacinação e Vacinação 
contra Covid-19. O objetivo é 
convocar os públicos-alvo para 
atualizar a carteira vacinal de 
rotina e aplicar a segunda 
dose e dose adicional da va-
cina contra a Covid. Mirassol 
e Olímpia também vão ter 
postos abertos.   Pág.A5

Maioria dos vereadores rejeitou incluir no calendário do município a Parada do Orgulho LGBTQIA+

Pedreiro acusa 
amigos de bar de 

difamação por 
filmá-lo bêbado

Jacaré reúne lendas da década 
de 70 em encontro dia 23

Um pedreiro de 32 anos procurou a Central de 
Flagrantes na quinta-feira (14) para registrar queixa 
sobre um vídeo que foi gravado por seus amigos, 
dois dias antes, em que ele é exposto a uma situa-
ção vexatória e que está lhe causando uma série de 
aborrecimentos.     Pág.A4

Doria e Garcia fazem 
prévias tucanas em 

Rio Preto hoje
Pág. A3
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Estamos corpo, mas 
somos Espírito

Nós somos Espírito, ape-
nas estamos carne. Nossa 
essência, portanto, é imortal, 
porque Deus é Espírito, con-
soante revelou Jesus à mulher 
samaritana, no poço de Jacó: 
“Deus é Espírito; e importa que 
os Seus adoradores O adorem 
em Espírito e Verdade” (Evan-
gelho, segundo João, 4:24). 

Logo, fomos originalmente 
concebidos por Deus como 
Espíritos Eternos: “Deus criou 
o ser humano à Sua imagem e 
semelhança” (Gênesis, 1:27).

Tratar dos assuntos da Alma 
é uma extraordinária provocação lançada às inteligências 
perquiridoras, pois abre novos horizontes ao entendimento 
do que é infinito. Ao se derribar a limitação imposta aos 
seres humanos — o túmulo —, descortina-se nas mentes a 
perspectiva de uma existência que é eterna; portanto, a exigir 
muita responsabilidade nos atos de todos diante da Justiça 
Divina e das futuras gerações que, pelas vidas sucessivas, 
herdarão o planeta. A visão de que somos imortais imprime 
coragem e inteligência ao cotidiano da criatura na supera-
ção dos obstáculos, das lutas encarniçadas que travamos 
neste mundo. Por isso, jamais se deve cogitar o suicídio, 
que acrescenta às dificuldades enfrentadas na carne severos 
desafios e sofrimento imensurável à Alma.

Aos que possuem a grande tarefa de levar a bandeira do 
Espírito às mentes, não basta ser intrépido. É preciso ser 
inteligente e estar sob a inspiração de Deus; ser estratégico, 
tático, na disseminação desse bendito ideal.

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

ARTIGO Empresa deposita R$ 23,6 mi 
pela compra do hospital

A empresa paulistana CV 
HAUS 01 – Empreendimento 
Imobiliário SPE Ltda efetuou 
nesta sexta-feira (15) o de-
pósito de R$ 23,6 milhões 
pela compra do prédio do 
Hospital Nossa Senhora da 
Paz, em Rio Preto.

Segundo o advogado tra-
balhista, Flávio Tomé, agora 
eles estão aguardando que 
seja expedido pela Justiça 
do Trabalho a Carta de Alie-
nação para a transferência 
do imóvel para o seu nome 
junto ao Registro de Imóveis.

“Após, atualização dos 
créditos de cada ex-funcio-
nário até chegar-se ao pa-
gamento, encerrando-se o 
processo”, destacou Tomé.

Mais de 200 ex-funcio-
nários moveram ações por 
dívidas trabalhistas após o 
fechamento do hospital há 
quase duas décadas. As 
dívidas somadas giram em 
torno dos R$ 16 milhões.

Tomé, que representa 
128 ex-funcionários, desta-
ca que o valor da venda será 
suficiente para o pagamento 
de todas as ações trabalhis-
tas. Ele afirma que neste 
momento os trabalhadores 
têm que ter paciência.

Sérgio SAMPAIO   
redacao@dhoje.com.br

NOSSA SENHORA DA PAZ

“Acredito que o paga-
mento efetivamente deve 
acontecer no primeiro tri-
mestre de 2022”, fala o 

advogado
Localizado na Avenida 

Anísio Haddad, o local conta 
com uma gleba de terra de 

12 mil metros quadrados, 
com o prédio do hospital 
ocupando 9,2 mil metros 
quadrados.

Sérgio SAMPAIO

DEFESA CIVIL TEMPO

Alerta para tempestade 
neste fim de semana

A Defesa Civil do Estado 
de São Paulo emitiu um aler-
ta para o risco de chuvas for-
tes e tempestade no interior. 
Segundo a publicação, entre 
sábado (16) e terça-feira 
(19) há previsão de chuvas 
intensas, com momentos de 
tempestade, em grande parte 
do Estado.

A região de Rio Preto é 
uma das citadas no alerta. 
De acordo com a Defesa 
Civil, a região pode registrar 
chuvas de 80 a 100 mm 
nestes dias.

Outras regiões com risco 
são: Araçatuba, Araraquara, 

Baixada Santista, Barretos, 
Bauru, Campinas, Franca, 
Itapeva, Marília, Presidente 
Prudente, Região Metropo-
litana da Capital, Ribeirão 
Preto, São José dos Campos, 
Serra da Mantiqueira, Soro-
caba, Vale do Ribeira, Vale 
do Paraíba e todo o Litoral 
Paulista.

A recomendação da Defe-
sa Civil é para que a popula-
ção fique atenta para possí-
veis enchentes. No caso de 
áreas vulneráveis, há o risco 
de deslizamentos de terra. 
Em caso de emergência é 
possível acionar a Defesa 
Civil pelo 199 e o Corpo de 
Bombeiros pelo 193.

Vinicius LIMA 

Arquivo DHOJE

Alerta para tempestades neste fim de semana

Poeira atinge região de Barretos
Municípios do interior 

de São Paulo voltaram a 
registrar tempestades de 
poeira nesta quinta-feira 
(14). O fenômeno ocorreu 
na região de Ribeirão Preto, 
Brodowski, Colômbia, Barre-
tos, Batatais, São Joaquim 
da Barra, Pitangueiras, Pi-
rassununga, Sertãozinho, 
Serrana e Jardinópolis.

De acordo com o me-
teorologista do Instituto 
Nacional de Meteorologia 
(Inmet) Franco Villela, as 
tempestades registradas 
são similares às que aconte-
ceram no dia 26 de setem-
bro, mas com um caráter 
mais esparso.

“O diferencial da tem-
pestade desta quinta-feira 
da outra é que essa teve 
caráter mais esparso, com 
chuvas fortes e com rajadas 
de vento muito fortes. No 
Aeroporto de Ribeirão Preto 
foi medido 75 km/h, mas, 
olhando as fotos, a gente 
pode dizer que em alguns 
pontos mais isolados pode 
ter chegado até os 100 
km/h”.

Queimadas - Se-
gundo o meteorologista, 
as rajadas de ventos são 
típicas da primavera. “Os 
ventos dessas rajadas são 
bastante típicos da prima-
vera, mas como a gente 
teve aí um período muito 
seco, e está começando 
a se restabelecer as chu-
vas, mas, ainda assim, têm 

Da REDAÇÃO  

muitos terrenos que foram 
queimados em toda uma 
extensão. Desde Ribeirão 
Preto até o norte do estado 
você vai observando que tem 
áreas muito grandes que 
foram queimadas, reduzindo 
a cobertura vegetal”.

Villela ressaltou que junto 
à queimada tem o gradea-
mento. “Aliado a isso, têm 
ainda técnicas agrícolas 
do gradeamento, que é o 
arado. Então, esse solo, 
em grandes extensões de 
solo nu, quando faz calor 
e precede a chegada des-
sas tempestades, os ventos 

dessa tempestade levantam 
muita poeira mesmo. É poei-
ra misturada com muito solo, 
então é efeito dessa técnica 
do gradeamento e também 
dos incêndios [ocorridos em 
agosto e setembro]”.

Previsão - Segundo 
o meteorologista, para o 
final de semana a previsão 
é de tempestade, mas para 
formar a tempestade de 
areia depende da condição 
do solo.

“A tempestade de poeira 
depende muito da condição 
do solo, mas, como já cho-

veu ontem, esse solo fica 
mais pesado. Isso já dificulta 
mais, mas aonde teve chu-
vas mais fracas faz com que 
o solo fique mais agregado 
e mais pesado, precisando 
de ventos mais fortes ainda, 
mas existe esse potencial 
ainda de ocorrer, não só 
nessa região, mas em qual-
quer parte do estado. Mas, 
se houver, deve ser mais 
parecido com o que houve 
ontem, e não com o que 
houve no 26 de setembro, 
que formou uma extensão 
muito grande”, afirmou o 
meteorologista.

Divulgação
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TUCANOS Doria e Garcia articulam prévias 
do PSDB hoje em Rio Preto

Após 48 horas o governador 
João Doria (PSDB) retorna à Rio 
Preto neste sábado, 16, para 
participar de rodada das prévias 
do partido para definição dos 
candidatos às eleições do ano 
que vem. Doria desembarga na 
cidade acompanhado de seu 
vice Rodrigo Garcia, também 
do PSDB.

Os dois participam de even-
to, a partir das 10 horas, no Ipê 
Park Hotel, na rodovia Washin-
gton Luis (SP-310), entre Rio 
Preto e Cedral. Serão recepcio-
nados por prefeitos, autoridades 
políticas e filiados do PSDB que 
têm poder de votos nas prévias 
que vão definir os nomes dos 
candidatos em 2022.

Tanto Doria como Garcia 

sabem da força e importância 
da região de Rio Preto para as 
pretensões políticas futuras. São 
mais de 2 mil tucanos aptos 
a votar nas prévias, em uma 
microrregião composta por 31 
cidades, o que eleva para 4 mil 
o número de votantes dentro do 
PSDB paulista.

Somados os demais municí-
pios em cinco sedes administra-
tivas, o total de tucanos chega a 
17 mil, segundo informações do 
presidente da Executiva Estadual 
do partido, Marco Vinholi, que 
também é secretário estadual 
de Desenvolvimento Regional.

O evento político deve ser 
marcado por fortes ataques 
ao governo do presidente Jair 
Bolsonaro e tentativa do gover-
nador Doria de diminuir a rejei-
ção devido ao fechamento do 

Raphael FERRARI 

LEGISLATIVO

TRANSPORTE COLETIVO

Maioria da Câmara rejeita incluir Parada 
LGBTQIA+ no calendário do município 

Confirmando a expectati-
va a Câmara de Rio Preto re-
jeitou nesta quinta-feira, 15, 
projeto de lei que previa a 
inclusão da Parada do Orgu-
lho LGBTQIA+ no calendário 
oficial do município, fixando 
a comemoração no mês de 
junho, quando se comemora, 
no dia 28, o Dia do Orgulho 
LGBTQIA+.

Ao todo foram 8 votos 
contrários e 6 a favor da 
proposta apresentada pelo 
vereador Elso Drigo Filho 
(Psol) que assumiu como 
suplente do partido durante 
o período de 30 dias, na vaga 
do titular o vereador João 
Paulo Rillo (Psol) que havia 
se licenciado do cargo.

É a segunda vez que a 
base religiosa e conservado-
ra do Legislativo rio-pretense 
rejeita projetos ligados a 
sexualidade e gênero. Há 
dois meses a Câmara tam-
bém rejeitou pedido para 
a criação do Conselho da 
Diversidade Sexual, enviada 
pelo Executivo.

Os oito vereadores con-
trários à proposta foram 
Anderson Branco (PL), Bruno 
Moura (PSDB), Jean Charles 
Serbetto (MDB), Júlio Doni-

zete (PSD), Karina Caroline 
(Republicanos), Odélio Cha-
ves (PP), Paulo Pauléra (PP) 
e Rossini Diniz (PL).

A favor da inclusão da 
data no calendário oficial do 

Raphael FERRARI 

RESGATE

Santa Luzia detém 70% do mercado e Itamarati 30%

Divulgação

Divulgação

Circular e Itamarati criticam atual contrato 
e já falam em passagem superior a R$ 5

Representantes das con-
cessionárias do transporte 
coletivo de Rio Preto, Circular 
Santa Luzia e Expresso Itama-
rati, são contra a prorrogação 
do atual contrato de conces-
são por dez anos caso a Pre-
feitura não altere pontos para 
reequilibrar o atual sistema.

As afirmações foram dadas 
pelo diretor superintendente 
da Itamarati, Gentil Zanovello 
Affonso e diretor de trafego da 
Santa Luzia, Joaquim Roberto 
Pavão, em depoimentos à CPI 
dos Transporte, na Câmara 
nesta sexta-feira, 15.

Os dois foram unânimes 
em afirmar que durante a 
vigência dos atual contrato 
- assinado em 2011 e que 
termina em 8 de novembro 
- os prejuízos são constantes 
em função da queda anual de 
passageiros – que se acen-
tuou na pandemia – e a fór-
mula atual para se chegar ao 
valor da tarifa técnica que não 
leva em conta a redução de 
usuários pagantes e mantém 

o quilometro rodado prestado 
em forma de serviço.

Gentil Zanovello, da Itama-
rati, afirmou que se mantiver a 
atual metodologia a passagem 
ao usuário vai superar os R$ 5 
e que a empresa não terá inte-
resse em prorrogar o contrato.

“A prefeitura projeta que o 
passageiro vai aumentar, é um 
risco embutido neste contrato. 
Se não acontecer, o resultado, 
vamos ter um desequilíbrio de 
novo. Temos um custo para 
operar o sistema e uma de-
manda que vai ter que pagar 
este custo”, afirma.

Segundo o representante 
da empresa, a Prefeitura está 
alterando a fórmula para que 
o reajuste anual seja baseado 
na quantidade de passageiros 
transportados e os custos das 
concessionárias no quilometro 
rodado nas viagens.

“A tarifa hoje não é mais 
suficiente para manter o sis-
tema funcionando. Pelo que 
foi dito pelo secretário (de 
Trânsito) o objetivo é evitar um 
passivo para a Prefeitura. Evita 
o acúmulo de prejuízos porque 
a empresa busca o equilíbrio 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

comércio durante a pandemia, 
o que segundo interlocutores, 
ainda é o grande motivo para 
Doria não avançar nas recentes 
pesquisas de intenção de voto 
para a Presidência da República.

Enquanto Doria tenta viabi-
lizar seu nome nas prévias, em 
especial contra o governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo Leite 
(PSDB), o caminho de Rodrigo 
Garcia está bem mais pavimen-
tado. Ele foi o único inscrito no 
partido para disputa ao governo 
do estado e deverá ser o nome 
referendado pelos tucanos no 
fim de novembro.

Doria e Garcia iniciaram 
visitas a chamada “rota caipi-
ra”, municípios do interior que 
conta com Rio Preto, São José 
dos Campos, Catanduva, entre 
outros.

do contrato. A demanda é 
muito baixa, a expectativa é 
que aumente o que vai trazer 
um pouco mais de equilíbrio”, 
explicou Gentil.

Questionado sobre os mo-
tivos da Prefeitura optar pela 
prorrogação e não abertura 
de edital com nova licitação, 
o representante da Itamarati 
afirmou ser do governo a deci-
são final. “É difícil a decisão da 
prefeitura, cabe a nós dizer se 
aceita ou não. Não participa-
mos desse processo. Prorrogar 
por um ano nas condições que 
estamos hoje é muito ruim”, 
argumentou.

O diretor de trafego da Cir-
cular Santa Luzia, Joaquim Ro-
berto Pavão, também afirmou 
que a empresa deseja mudan-
ças que equilibrem o contrato. 
Segundo ele a empresa, que 
detém 70% das linhas urba-
nas, chegou a operar com 90% 
dos ônibus, mas transportando 
apenas 30% dos passageiros.

“Discutimos com a secre-
taria que tendo alterações 
sim, no atual modelo não 
dá. Mudando as maneiras de 
fazer o reajuste, o número de 

passageiros e quilômetros vai 
ter influência positiva, o que 
não teve neste contrato”, disse 
Pavão.

A Câmara ainda precisa vo-
tar em segundo turno o projeto 
que permite a prorrogação por 
dez anos do atual contrato. Já 

existe, segundo técnicos da 
pasta de Trânsito, possibili-
dade de aumento na tarifa 
de até 17%.

município os vereadores Cel-
so Peixão (MDB), Cláudia de 
Giuli (MDB), Jorge Mezenes 
(PSD), Renato Pupo (PSDB), 
Robson Ricci (Republicanos) 
e João Paulo Rillo (Psol).

Créditos da Nota Fiscal Paulista 
expiram neste domingo

Os créditos da Nota Fis-
cal Paulista liberados há 
mais de 12 meses, ou seja, 
desde outubro de 2020, 
vão expirar a partir deste 
domingo, 17. O novo prazo 
de vencimento dos créditos 
liberados, que antes era de 
cinco anos, foi alterado para 
12 meses pela lei 17.293, 
sancionado pelo governo 
estadual em 15 de outubro 
de 2020.

Com a nova regra, os 
valores liberados e que não 
forem utilizados pelos con-
sumidores no período de um 
ano, retornarão ao tesouro 
do estado. Segundo o go-
verno paulista, as alterações 
apresentadas na lei, propos-
tas pelo próprio governo, 
decorrem da necessidade de 
“ajuste fiscal e do equilíbrio 
das contas públicas”.

Para transferir os recur-
sos para uma conta corrente 
ou poupança, o consumidor 
pode utilizar o aplicativo  ofi-
cial da Nota Fiscal Paulista 
pelo tablet ou smartphone, 
ou a página na internet. Nas 
duas opções, os valores 
serão creditados na conta 

indicada em até 20 dias.
Até o dia 31 de outubro os 

consumidores podem tam-
bém utilizar os créditos para 
abatimento do Imposto sobre 

Raphael FERRARI 

a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) 2022. 
Neste caso, é preciso fazer a 
opção no site da Nota Fiscal 
Paulista.

Divulgação
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BRIGA EM FAMÍLIA PM flagra homem com facões e 
ferido na rua após pai agredí-lo

O 7º Distrito Policial de Rio 
Preto vai investigar um caso 
de lesão corporal no qual um 
homem de 36 anos alega ter 
sido ferido pelo próprio pai, 
um aposentado de 73 anos. O 
caso teve início após a Polícia 
Militar flagrar a vitima às 12h50 
da quinta-feira (14) carregando 
objetos cortantes na Vila Hipó-
dromo.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os pms foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de violência no 
bairro e encontraram o homem 
carregando dois facões e um 
instrumento cortante artesanal. 
Ele apresentava lesão em uma 

das mãos.
Após a abordagem ele infor-

mou que seu pai chegou em-
briagado em casa e começou a 
bater na porta do quarto dele. 
Depois que abriu, o aposenta-
do desferiu um golpe com um 
facão na sua mão.

A vítima ainda acrescentou 
que o objeto artesanal era uma 
arma de defesa pessoal e que 
após ser golpeado conseguiu 
desarmar o pai. Disse ainda 
que foi sua mãe quem acionou 
a polícia.

Os militares levaram os dois 
envolvidos para a Central de 
Flagrantes, onde foram ouvidos 
e liberados após o registro do 
caso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Após a abordagem 
ele informou que 
seu pai chegou em-
briagado em casa e 
começou a bater na 
porta do quarto dele. 
Depois que abriu, o 
aposentado desferiu 
um golpe com um 
facão na sua mão

Arquivo DHOJE

Pedreiro acusa amigos de difamação 
após ser gravado em vídeo bêbado

Um pedreiro de 32 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto por volta das 
13h20 da quinta-feira (14) 
para registrar queixa sobre 
um vídeo que foi gravado por 
seus amigos, dois dias antes, 
em que ele é exposto a uma 
situação vexatória e que está 
lhe causando uma série de 
aborrecimentos.

Para a polícia, ele informou 
que é frequentador de um bar, 
na Vila Anchieta, e na ocasião 
se reuniu com quatro amigos 
porém acabou ingerindo muita 
bebida alcoólica e adormeceu 
no estabelecimento.

Os acusados, então, gra-
varam um vídeo no qual um 
deles passa um cabo de 
vassoura na parte íntima do 
pedreiro e um segundo ainda 

bate em suas nádegas.
O pedreiro acrescentou que 

não se recorda do ocorrido e 
que o vídeo foi divulgado em 
vários grupos do WhatsApp, 
chegando até em seus familia-
res que entraram em contato 
para tirar satisfação.

A vítima relata que a ação 
lhe causou muito constrangi-
mento e que algumas pessoas 
ainda zombam dele.

Os policiais registraram o 
caso como injúria e difamação 
e o boletim de ocorrência foi 
enviado para investigação no 
3º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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Um pedreiro de 32 anos pro-
curou a Central de Flagrantes às 
9h desta quinta-feira (14) para 
informar ter descoberto que seu 
irmão, um auxiliar de servente 
de 35 anos, usou a sua identi-
dade ao ser preso por furto em 
um mercado.

Aos policiais, a vítima disse 
que estava se cadastrando em 
uma faculdade online quando 
descobriu que seu nome apa-
recia envolvido em três boletins 
de ocorrência registrados no 
Plantão Policial de Rio Preto, 
sendo o mais recente sobre o 
furto de uma peça de picanha e 
oito barras de chocolate ocorrido 
no dia 18 de setembro.

Para esclarecer o equívoco, o 
pedreiro entregou para a Polícia 
Civil seus documentos originais 
e ainda informou a verdadeira 
identidade de seu irmão, que 
foi preso.

O caso, registrado como 
falsa identidade, mais tarde foi 
encaminhado para investigação 
no 2º Distrito Policial. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Homem procura 
polícia e avisa que 

irmão usou seu nome 
quando foi preso
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A vítima procurou a 
Central de Flagrantes 
de Rio Preto para re-
gistrar queixa sobre um 
vídeo 

INELLE DE LIMA FERREIRA, natural 
de Guapiaçu/SP, faleceu aos 96 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus fi lhos Maria 
Lucia, Celia Regina, Antônio Celso e Neli 
Márcia. Foi sepultada no dia 15/10/2021 
às 16:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Ressurreição.

APARECIDA IOSSI, natural de Cedral/
SP, faleceu aos 85 anos de idade. Era 
desquitada e deixou suas fi lhas Fátima, 
Lourdes e Elisia. Foi sepultada no dia 
15/10/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

WILSON ROBERTO COELHO, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
80 anos de idade. Era casado com Yone 
Auriema Coelho. Foi sepultado no dia 
15/10/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério Ressurreição.

APARECIDA DE FÁTIMA PINTO, natu-
ral de Uberaba/MG, faleceu aos 77 anos 
de idade. Era casada com Manoel Alber-
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tino Pinto e deixou seus fi lhos Wlaterney 
Luis e Edilane de Fatima. Foi sepultada 
no dia 15/10/202 às 15:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

HILDA ALVES DOS SANTOS, natural 
de Nova Europa/SP, faleceu aos 79 anos 
de idade. Era solteira. Foi sepultada no dia 
15/10/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

RUTH MEYER FONTANA, natural 
de São Paulo/SP, faleceu aos 98 anos 
de idade. Era viúva e deixou suas fi lhas 
Regina Maria e Ruth Mari. Foi sepultada 
no dia 15/10/2021 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório de Cedral para o cemi-
tério Municipal de Cedral.

ALZIRA PERIN, natural de Bady Bas-
sitt/SP, faleceu aos 80 anos de idade. Era 
divorciada e deixou seus fi lhos Valdemir 
Sanches, Marcio Eduardo e Vanderlei. Foi 
sepultada no dia 15/10/2021 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

 TRÁFICOCASA CAIU
Desempregado é preso com 
cocaína e alega ser viciado

Foi preso na manhã da 
quinta-feira (14) um desem-
pregado, de 31 anos, que con-
fessou aos policiais militares 
que trafica porções de cocaína 
para sustentar seu vício em 
drogas. Ele foi abordado no 
bairro João Paulo II, às 9h10.

Os militares estavam re-
alizando patrulhamento pelo 
bairro quando observaram o 
nervosismo do suspeito e por 
isso o abordaram.

O desempregado primeiro 
foi questionado se possuía algo 
ilícito e informou que apenas 

guardava uma pedra de cra-
ck, porém em revista pessoal 
os policiais não localizaram 
nenhuma porção de crack e 
sim 17 porções de cocaína e 
R$20.Questionado novamente 
o desempregado confessou 
que vende as porções para 
sustentar sua dependência 
química.

Após ter a prisão por trá-
fico confirmada na Central 
de Flagrantes, o acusado foi 
encaminhado para a carce-
ragem da DEIC. O 3º Distrito 
Policial ficou responsável pelo 
caso. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Montador é preso com peças após depenar moto furtada

Um montador de 21 anos 
foi preso na noite da última 
quinta-feira (14) após policiais 
militares abordarem um adoles-
cente de 14 anos que estava 
empurrando no meio do ma-
tagal da Rua Valdomiro Lopes 
da Silva uma moto furtada na 
terça-feira (12).

Os militares estavam em 
patrulhamento quando foram 
informados por populares sobre 

o jovem com a moto. O adoles-
cente foi abordado e a moto já 
estava parcialmente desmonta-
da, mas a identificação do mo-
tor e o chassi estavam intactos, 
possibilitando a identificação do 
proprietário que registrou queixa 
de furto no feriado.

O adolescente confessou 
saber que a moto era produto 
de furto e estava na residência 
de seu amigo, na Estância Alvo-
rada. Indicou o imóvel e disse 
que lá estariam as peças que 

faltavam.
No imóvel, o montador con-

fessou ter furtado a moto e 
que as peças estavam em seu 
quarto junto com porções de 
entorpecentes. Os militares re-
alizaram uma busca pela casa e 
no cômodo mencionado encon-
traram três chaves michas, R$ 
4 e oito porções de maconha.

O montador e o adolescente 
foram levados para a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, onde o 
menor foi liberado na presença 

de seu responsável legal e o 
montador acabou preso por 
tráfico de drogas, sendo en-
caminhado para a carceragem 
da DEIC.

No Plantão, foram registra-
dos dois boletins de ocorrência, 
um de drogas sem autorização 
e outro de localização e apreen-
são de veículo além de corrup-
ção de menor de 18 anos. Os 
dois casos serão investigados 
pelo 4º Distrito Policial. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)
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Pensionista cai em golpe 

do WhatsApp do falso filho

Na tarde da última quinta-
-feira (14), uma pensionista, 
de 53 anos, teve um prejuízo 
de R$1 mil após acreditar que 
estava conversando com o seu 
filho pelo WhatsApp.

Ela compareceu na Central 
de Flagrantes de Rio Preto, na 
noite do mesmo dia, e relatou 
que um número com DDD 17, 
que usava a foto de perfil de 
seu filho, mandou mensagem 
pedindo para realizar um Pix 
para completar o valor neces-
sário para comprar um celular.

Acreditando estar falando 
com seu familiar, e por causa 
da insistência, a mulher procu-
rou uma vizinha que lhe ajudou 
a fazer a transação bancária, 
sendo que mais tarde quando 
seu filho chegou em casa ela 
percebeu que caiu em um 
golpe, pois perguntou se tinha 
comprado o aparelho e ele dis-
se não saber nada a respeito.

O caso foi registrado como 
estelionato e encaminhado 
para investigação pelo 4º Dis-
trito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Morador de rua alega que 
furto é para cobrir dívida 
por auxílio emergencial

Na manhã desta quinta-
-feira (14), a Polícia Militar 
foi acionada para atender 
uma ocorrência em que um 
morador de rua, de 35 anos, 
furtou mercadorias de um 
estabelecimento comercial no 
centro de Rio Preto. O acusado 
justificou o crime alegando que 
os produtos seriam pagos pelo 
técnico de eletrônica, de 43 
anos, que trabalha no local.

A equipe foi chamada pelo 
gerente, de 28 anos. Para os 
policiais, ele informou que o 
morador de rua separou al-
guns produtos, que somados 
equivalem R$144, passou pelo 
caixa e informou que quem iria 
pagar seria o técnico.

Mesmo com o gerente re-
cusando o acordo, o homem 
saiu da loja com os produtos, 
sendo que assim que o técnico 
foi informado sobre ocorrido 
ele o seguiu, momento em 

que os dois entraram em luta 
corporal. O suspeito fugiu com 
as mercadorias.

Em patrulhamento, os pms 
localizaram o andarilho que 
prontamente indicou o local 
onde escondeu os objetos 
furtados. O homem também 
informou que apenas agiu 
desta forma, pois dias antes 
o técnico o ajudou a se ca-
dastrar no programa de auxílio 
emergencial, ficando acertado 
de que o funcionário receberia 
certa quantia, mas acabou que 
ele ficou com mais do que o 
combinado.

Todos os envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes e mais tarde liberados 
após o registro do boletim de 
ocorrência com natureza de 
apropriação indébita, exercício 
arbitrário das próprias razões, 
lesão corporal e ameaça.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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"Outubro Rosa" - 
Prevenção para 90% dos 

tumores (câncer) que 
podem ser curados 

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

A maior chance de cura é por meio do diagnóstico precoce. 
Um tumor diagnosticado no estádio 0 ou 1 chega a ter mais 
90% de chance de cura. Já um câncer de mama no estádio 3 
ou 4 tem de 30 a 40% de chance de cura total.

O que é o estágio 3 do câncer?
Estágio 3: O tumor já se espalhou para os linfonodos próxi-

mos , mas ainda não chegou aos outros órgãos. Estágio 4: No 
último estágio do câncer o tumor já se espalhou para outros 
órgãos e tecidos do corpo.

O câncer avançado é quando o câncer que porta a pessoa 
começa a crescer e a disseminar-se a outros órgãos, com o 
crescimento do câncer as opções de tratamento começam a se 
limitar, os cuidados paliativos aumentam e se tornam o objetivo 
principal do atendimento do paciente e sua família.

O tempo para o câncer se espalhar varia de acordo com a 
agressividade do tumor. No caso das doenças mais agressivas, 
pode levar poucas semanas, nas mais indolentes pode demorar 
muitos meses. Isso vale para os cânceres sólidos, bem como 
para os hematológicos.

A prevenção é o melhor tratamento e o melhor remédio 
sempre! Devido a isso criou -se o outubro Rosa que  é uma 
campanha de conscientização que tem como objetivo principal 
alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da pre-
venção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais 
recentemente sobre o câncer de colo do útero.

No Brasil, as campanhas de conscientização sobre o cân-
cer de mama acontecem desde 2002, mas foram instituídas 
por lei federal apenas em 2018. E, a partir de 2011, ocorrem 
campanhas sobre o câncer de colo do útero em diversos es-
tados. A publicidade adotou o tom de rosa como motivador de 
campanhas no período, e ações em mídias sociais também 
tendem a ser reforçadas durante este mês.

A fisioterapia assume objetivos diferentes a cada fase de 
tratamento, que se divide em pré-operatório e pós-operatório. 
Na primeira, é feita uma avaliação físico-funcional, que ajuda a 
pensar estratégias para a reabilitação da paciente, bem como 
conhecer o físico , as limitações pré-existentes e serve como 
elemento de apoio ao resto da equipe multidisciplinar.

No pós-operatório, o objetivo é o retorno da movimentação 
ativa dos membros. O profissional fisioterapeuta também deve 
orientar a paciente a respeito de cuidados com os membros 
próximos dos locais de operação. Através de procedimentos 
como exercícios, alongamentos, terapia manual e relaxamentos, 
as sessões estimulam a circulação, a cicatrização, diminuem a 
dor, previnem complicações em tendões e músculos e ajudam 
a recuperar a postura adequada.

Além do mastologista e oncologista, a paciente com cân-
cer tem direito, se tratada pelo SUS, ao acompanhamento de 
outros profissionais de saúde, como nutricionista, psicólogo, 
fisioterapeuta etc.

O mais importante é o objetivo principal é conscientizar a po-
pulação do auto exame e por consequência o exame completo, 
pois o diagnóstico precoce faz com que na maioria ou totalidade 
dos casos o sucesso no tratamento seja 100 de sucesso!

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

Dia de D acontece hoje e 
inclui Covid e outras vacinas

Rio Preto vai abrir neste 
sábado (16) 22 unidades de 
saúde para realizar o dia de 
mobilização das Campanhas 
de Multivacinação e Vacinação 
contra Covid-19. O objetivo é 
convocar os públicos-alvo para 
atualizar a carteira vacinal de 
rotina e aplicar a segunda dose 
e dose adicional da vacina 
contra a Covid.

O dia V será das 8h às 13h 
nas seguintes unidades de 
saúde: Anchieta, Jardim Ame-
ricano, Parque Industrial, Vila 
Elvira, Vila Mayor, Maria Lúcia, 
Renascer, Nova Esperança, 
Eldorado, Solo Sagrado, Veto-
razzo, Estoril, São Francisco, 
Vila Toninho, Eng. Schmitt, 
Cidade Jardim, Caic, Jaguaré, 
São Deocleciano, Rio Preto I, 
Talhado e Lealdade Amizade.

Crianças e adolescentes 
de até 15 anos devem com-
parecer às unidades para 
checar se todos os imunizantes 
que fazem parte do Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI) estão em dia. Na visita, 
também será possível retirar a 
declaração de situação vacinal 
utilizada para as matrículas e 
rematrículas escolares.

O Programa Nacional de 
Imunizações disponibiliza 18 
vacinas para crianças e adoles-
centes, que protegem contra 
mais de 20 doenças, entre 

elas tuberculose, meningites 
A, C, W e Y, hepatites A e B, 
poliomielite, febre amarela, gri-
pe, tétano, sarampo, caxumba, 
rubéola, varicela, coqueluche, 
difteria, rotavírus, tétano e HPV.

A Campanha de Multivaci-
nação continua até o dia 29 de 
outubro em todas as salas de 
vacina do município. O horário 
de funcionamento para vaci-
nação de rotina é de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 
16h30. Para se vacinar é ne-
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cessário apresentar documento 
de identificação e carteira de 
vacinação. Os endereços das 
salas de vacina podem ser 
conferidos em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Ainda no dia V, os adultos 
poderão receber a segunda 
dose das vacinas AstraZeneca, 
Coronavac e Pfizer. Todos que 
já atingiram os intervalos mí-
nimos devem comparecer aos 
postos de vacinação, inclusive 
os faltosos.

As salas de vacina também 
vão aplicar a dose adicional, 
que inclui os seguintes grupos: 
Idosos e trabalhadores da saú-
de com pelo menos 6 meses 
de recebimento da segunda 
dose e adultos com alto grau de 
imunossupressão com pelo me-
nos 28 dias de recebimento da 
dose única ou segunda dose.

Para se vacinar, é necessá-
rio apresentar documento com 
foto e CPF e comprovante de 
vacinação.

PANDEMIA

Mirassol e Olímpia também 
têm multivacinação

Os pais das crianças de 
zero ano a adolescentes me-
nores de 15 anos não imu-
nizados ou com esquemas 
incompletos têm mais uma 
oportunidade de colocar o 
cartão de vacina dos filhos em 
dia. Neste sábado (16) das 8h 
às 17 horas, as equipes de 
vacinação do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS) de 
Mirassol estarão mobilizadas 
para o Dia D da Campanha 
Nacional de Vacinação. Os 
atendimentos vão acontecer 
em todas as Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) do municí-
pio, incluindo a do Distrito de 
Ruilândia.

“Viemos de um período de 
pandemia onde muitos pais fi-
caram com receio de procurar 
as unidades de saúde. Para 
evitar que os filhos fiquem 

desprotegidos é importante 
atualizar o cartão. Com a va-
cinação no sábado, não tem 
desculpa. Por isso é importante 
atualizar o cartão de vacina”, 
disse o diretor do DMS, Frank 
Hulder de Oliveira. “Excepcio-
nalmente neste sábado vamos 
realizar a vacinação contra a 
Covid-19 em todas as UBSs. 
Por isso é importante verificar 
se chegou a sua vez para rece-
ber a segunda dose ou a dose 
de reforço”, acrescentou.

Neste sábado (16), Miras-
sol convoca as pessoas que 
receberam a primeira dose da 
vacina contra Covid-19 até o 
dia 21 de agosto a receberem 
a segunda dose. Também está 
sendo realizada a aplicação 
da dose de reforço (terceira 
dose) para pessoas acima de 
60 anos que tenham recebido 
a segunda dose há mais de 
seis meses.

Olímpia - A Secretaria 
de Saúde de Olímpia também 
vai aderir ao Dia V, que será 
realizado neste sábado (16). 
Desta forma, a imunização, es-
tará disponível no sábado (16), 
das 8h às 16h, no Ambulatório 
de Referência e Especialidades 
(Postão); UBSF Dr. Francisco 
Figueiredo Filho (São José); 
UBS Dr. Clodoaldo Marins Sarti 
(Santa Ifigênia) e UBS Dona 
Dalva Ayusso (Campo Belo) 
para colocar em dia a cader-
neta de vacinação

Para receber as doses, 
basta procurar a unidade com 
a caderneta em mãos. Caso 
tenha perdido, a secretaria 
de Saúde orienta a procurar o 
local onde a criança costuma 
receber as doses. Além dos Dia 
V, durante a semana, a campa-
nha, que segue até o dia 29 de 
outubro, é promovida em todas 
as Unidades Básicas de Saúde, 

das 8h às 16h. Em caso de 
dúvidas, o cidadão pode entrar 
em contato com a UBS mais 
próxima ou com a secretaria 
de Saúde pelo telefone (17) 
3279-1400.

Ainda no sábado, o Dia “V” 
intensificará também a vacina-
ção contra a Covid. Na data, 
estará disponível a aplicação de 
2ª dose de todos os imunizan-
tes para quem está em atraso 
e também a Dose de Reforço 
para idosos de 75 a 79 anos, 
que já completaram seis meses 
da segunda dose. Outro público 
que será contemplado é o dos 
moradores com 18 anos ou 
mais que ainda não tomaram 
a 1ª dose, tendo em vista que 
o município recebeu uma re-
messa extra para este público. 
Para todos esses grupos, a 
vacinação contra a Covid será 
realizada somente no Postão, 
das 8h às 16h.
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Relatório confirma mais 
50 casos de Covid-19

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
sexta-feira (15) mais 50 ca-
sos de Covid-19, sendo 35 
diagnosticados por exame 
PCR e 15 por TR antígeno. 
No total são 97.737 casos, 
com uma média móvel de 31 
casos leves e um caso grave 
por dia.

Também foi confirmado 
mais um óbito por Covid-19, 
tendo sido notificado na quin-
ta-feira. Desde o início da 
pandemia são 2.799 óbitos, 
com uma taxa de letalida-
de de 2,8%. Considerando 
apenas casos de 2021, são 
62.974 casos e 1.877 óbi-
tos.

Nas últimas 24 horas, 
43 pessoas foram consi-
deradas curadas da Covid, 
totalizando 94.812 recupe-
rados, o equivalente a 97% 
dos casos. A cidade soma 
330.288 notificações de pa-
cientes com sintomas gripais 

e 298.110 testes realizados. 
O coeficiente de incidência é 
de 21.019 casos a cada 100 
mil habitantes.

Atualmente Rio Preto regis-
tra 228 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 
105 na UTI e 123 na enfer-
maria, sendo 116 residentes 
de Rio Preto e 112 de outros 
municípios da região. Dentre 
os casos confirmados com 
Covid-19, são 88 internações 
com 52 na UTI e 36 na enfer-
maria. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI em Rio Preto é 
de 38% e de 33,8% na região.

Vinicius LIMA Divulgação

1ª VACINA
Saúde aplica doses 
remanescentes hoje

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto informou que nesta 
sexta-feira (15) foram aplica-
das 1.746 doses para primeira 
aplicação da vacina contra a 
Covid-19. As vacinas restan-
tes da remessa enviada para 
esse público serão utilizadas a 
partir deste sábado (16), com 
a convocação dos adultos ca-
dastrados no sistema de doses 
remanescentes.

Munícipes de Rio Preto com 
18 anos ou mais que ainda não 
iniciaram o esquema vacinal 
podem se cadastrar no Portal da 
Prefeitura, informando nome, 
Cpf, e-mail, endereço e telefo-
ne. O cadastro está disponível 
em: www.riopreto.sp.gov.br/

vacinacovid.
Na próxima segunda-feira 

(18) a campanha continua 
com a vacinação de segunda 
dose das vacinas AstraZeneca, 
Coronavac e Pfizer, além da 
vacinação de dose adicional 
para idosos e trabalhadores da 
saúde que tenham recebido a 
segunda dose há seis meses 
e adultos com alto grau de 
imunossupressão que tenham 
recebido a segunda dose há 
28 dias.

As doses estarão disponí-
veis no Shopping Cidade Norte 
e demais unidades de saúde 
e equipamentos públicos, das 
8h às 14h. Os endereços das 
salas de vacina podem ser 
conferidos em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Da REDAÇÃO
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Fim de semana tem 71 
partidas em eventos esportivos

Jacaré reúne 
lendas do 
time em 
encontro

Torcedores do Rio 
Preto vão promover 
no próximo dia 23 
no Automóvel Clube 

um encontro dos ex-jogadores 
dos times de 1971 e 1973 
do clube.  Os dois times são 
considerados símbolos da era 
de ouro do Jacaré e eram co-
mandados por nada mais que 
Carlos Alberto Silva e Rubens 
Minelli.

Já estão confirmados no 
encontro os ex-jogadores Bus-
sada, Tino, Maurinho, Beto, 
Cidinho, Gilson, Pitanga, Per-
rela, Soler, Vilson Tadei, Oscar 
Godoy, Jarbas, Edson, Neguito, 
Giba Cabeção, Jacintho An-
geloni.

Eles estão organizando 
também um bate-papo online 
com o ex-comandante Minelli, 
de 92 anos.  Antes de fazer 
sucesso no futebol nacional, 

Minelli comandou o Rio Preto. 
Após sua passagem pela ci-
dade, ele brilhou em grandes 
times do país, sendo um dos 
mais vitoriosos treinadores 
brasileiros, com três títulos 
brasileiros consecutivos, por 
Internacional (1975 e 1976) 
e São Paulo (1977).

Os ex-jogadores serão re-
cepcionados pelo ex-presi-
dente do Jacaré, o empresário 
Suélio Ribeiro, pelos ex-vices, 
Márcio Haddad, Ulisses Cury e 
Márcio Mendonça, além dos 
ex-diretores José Cury Megid, 
o Zelão, Luis Carlos  de Sou-
za, Guimarães Ortega, entre  
outros.

Os ex-dirigentes estão pro-
gramando várias homenagens 
para os craques do passado. 
Confeccionaram uma camisa 
histórica que remete a época 
em que eles jogavam. “Vai ser 
um dia memorável, com muitas 
surpresas”, afirmou o ex-con-
selheiro, Márcio Mendonça.

Da REPORTAGEM
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SUB 20

Mirassol vence na 
abertura da segunda fase

O Mirassol começou 
a segunda fase do 
Campeonato Paulis-

ta Sub-20 com vitória nesta 
sexta-feira (15). Jogando fora 
de casa, o Leão bateu o Monte 
Azul de virada por dois a um. 
Adversários na primeira fase, 
essa foi terceira vitória do Mi-
rassol diante do Monte Azul na 
competição.

A equipe da casa saiu na 
frente aos 33 minutos, com 
Afonso recebendo na ponta 

direita, cortando para dentro 
da área e finalizando rasteiro 
para marcar. O Mirassol chegou 
ao empate aos 3 minutos do 
segundo tempo com Danilo 
cobrando uma falta de longe e 
marcando um golaço. A virada 
veio aos 15 minutos, com 
Matheus Souza saindo na cara 
do gol e chutando rasteiro na 
saída do goleiro.

O próximo jogo do Mirassol 
é na sexta-feira (22) contra o 
Independente no Maião. Já o 
Monte Azul joga com o Marília 
na quinta-feira (21).

Vinicius LIMA

Leo ROVERONI

O fim de semana rio-
-pretense está reple-
to de eventos espor-

tivos, com a realização de 71 
partidas, válidas por cinco tor-
neios diferentes, abrangendo 
quatro modalidades: futebol, 
vôlei, basquete e basquete 
sobre rodas.

O esporte com mais jo-
gos realizados neste fim de 
semana é o futebol, com 54 
partidas pela Copa Sugoi de 
Futebol Amador, sendo 16 
pela série A, 8 pela série C e 
22 pelas divisões de base. As 
equipes das categorias sub-10 
ao sub-16 jogam no sábado 
(16), enquanto os jogos dos 
adultos estão marcados para 
o domingo (17).

A tabela da 1ª Copa Carol 
Gattaz de Voleibol tem 12 par-
tidas neste fim de semana, to-
das elas no ginásio de esportes 
Antônio Carlos Montanhês. No 
sábado, serão quatro disputas 
com início entre 14h e 17h. No 
domingo, mais oito embates, 
começando a cada 60 minutos 
entre 8h30 e 15h30.

No domingo (17) tem início 
o Campeonato de Basque-
te ARBA Rio Preto, com 42 
equipes de 24 cidades, com 
a seguinte segmentação: 1ª 
divisão feminina (5 times), 
1ª divisão masculina (10), 2ª 
divisão masculina (15), master 

Da REPORTAGEM
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40+ (6) e 3 X 3 (16).
Estão representados os se-

guintes municípios: Aparecida 
do Taboado, Araçatuba, Bady 
Bassitt, Barretos, Bebedouro, 
Catanduva, Cedral, Frutal (MG), 
Ilha Solteira, Jales, José Boni-
fácio, Matão, Mirassol, Monte 

Aprazível, Nova Aliança, Para-
naíba (MG), Pederneiras, Pe-
nápolis, Potirendaba, São José 
do Rio Preto, Severínia, Tanabi, 
Uberaba (MG) e Votuporanga. 
Os jogos serão realizados nos 
ginásios Antonio Natalone (2ª 
Divisão) e Alberto Ceconni (1ª 
Divisão e 3X3) e no Clube Mon-
te Líbano (Master 40+).

Por fim, o CAD/Rio Preto/
Vetnil recebe a equipe Gade-
camp, de Campinas, para duas 
partidas da fase classificatória 
para a final do Campeonato 
Paulista de basquete sobre 
rodas. Os jogos são na sede do 
CAD (rua Rosa Gregorio Gomes, 
495, Jardim Maracanã), às 
15h deste sábado e às 10h30 
do domingo. No último fim de 
semana, as equipes se enfren-
taram em Campinas e o CAD 
venceu os dois confrontos, por 
67 x 53 e 61 x 58.

Todos os campeonatos têm 
entrada gratuita e permitem a 
presença de público, respei-
tando os protocolos sanitários 
vigentes, como o uso de más-
cara e o distanciamento entre 
pessoas.

DESTAQUE

BROTAS E SÃO CARLOS

Jogador do Basquete 3x3 de Rio Preto é 
convocado para seleção brasileira

O jogador Felipe Franklin San-
tos, 23 anos, do Rio Preto 3x3, 
foi convocado para a Seleção 
Brasileira Masculina de Basquete 
3x3 para os treinos visando a 
Copa América adulta, que será 
realizada entre os dias 12 a 14 
de novembro, em Bayfront, Mia-
mi, nos Estados Unidos.

Natural de Caxambu (MG), 
Franklin está na equipe rio-pre-
tense há quase dois meses. 
Mesmo com a pouca idade já 
acumula bastante experiência 
com passagens por equipes 

5x5 como Osasco, Paulistano, 
Palmeiras, Mogi e Pinheiros. 
Além disso, já foi vice-campeão 
Mundial de Basquete 3x3 pela 
Seleção Brasileira Sub-18 e fez 
uma temporada de dois anos nos 
Estados Unidos no St. Petersburg 
Community College

Recentemente ele foi cam-
peão com o Rio Preto 3x3 da 
1ª do Campeonato Paulista de 
Basquete 3x3, garantindo vaga 
para a etapa final do estadual, 
que definirá os representantes 
paulistas para o Brasileiro.

“Estou gostando muito de 
jogar no Rio Preto. É uma equipe 

bem experiente, então todo dia 
eu aprendo algo novo com meus 
companheiros de time. Fico feliz 
de ter conquistado meu espaço 
na seleção e estou preparado 
para fazer o meu melhor”, co-
mentou o jogador.

Outros sete atletas foram 
chamados pelo técnico Douglas 
Lorite: Fabrício Veríssimo, William 
Weihermann e Jeferson Socas 
(Academia do Esporte) e André 
Ferros, Léo Branquinho, Jonatas 
Mello e Matheus Parcial (São 
Paulo DC).

Os treinos acontecem entre 
os dias 4 a 10 de novembro, 

no Rio de Janeiro, no Clube 
dos Subtenentes e Sargentos 
do Exército, com apresentação 
também no dia 4 de novembro, 
quando serão feitos todos os 
testes de Covid-19 nos atletas 
antes de qualquer atividade.

O Brasil está no Grupo C na 
primeira fase, joga contra Chile 
e um país da qualificatória B, 
que tem Guatemala, Barbados 
e Aruba na disputa. Datas e ho-
rários ainda serão definidos. Na 
primeira fase, os dois melhores 
de cada grupo avançam e fazem 
as quartas de final. A decisão 
será no dia 14 de novembro.

Vinicius LIMA

Atletas rio-pretenses disputam maratona e Desafio de Ciclismo 

Os rio-pretenses Fernando 
Melo, Luciana Felix e Ervino 
Scatena Junior disputam neste 
sábado e domingo o tradicional 
Trirex Endurance, o maior festi-
val esportivo realizado no interior 
paulista, na cidade de Brotas. 
No sábado (16), Fernando 
disputa a maratona aquática 
(1.500 metros), Luciana com-
pete no Trail Run (42 km na 
montanha) e Ervino disputa o 
Duathlon, no domingo (5km 
correndo, 30 km pedalando e 
10km correndo).

Também no domingo, Ale-
xandre Crnkovic, vai medir forças 

no Desafio de Ciclismo Bike 
Series 3 horas Dhama, em São 
Carlos.  Todos os atletas são 
alunos do treinador Alex Briani.

Alexandre falou sobre a 
prova. “Essas provas são rea-
lizadas em circutos fechados e 
dessa vez farão no Parque Eco 
Esportivo Damha de São Carlos. 
Vai ser uma prova bem técnica, 
com muitas subidas e descidas, 
bloquetes e paralelepípedos 
que dificultaram a nossa vida. 
A minha preparação tem sido 
feito nos últimos dois anos, com 
muita consistência e disciplina. 
Espero concluir entre os 10 
primeiros da minha categoria”, 
afirmou.

Ervino afirmou que apesar da 
pandemia ele conseguiu man-
ter uma certa regularidade de 
treinos nesses últimos meses.  
“Claro que sempre mantendos 
os cuidados e respeitando os 
protocolos sanitários, eu con-
segui treinar nesses meses. 
Agora com a vacinação estamos 
voltando para as competições. 
Acredito que vai ser uma prova 
muito legal. A previsão é de 
chuva. Vou lá me divertir, fazer 
o que gosto. Quem sabe con-
sigo beliscar um troféuzinho”, 
comentou.

Luciana comentou que fez 
treinos bem puxados para poder 
fazer bonito em Brotas neste 

sábado. “A modalidade que 
eu vou particar é de Trail Run. 
Passarei por serras, subidas e 
descidas com a distância de 42 
km. Para esta distancia preci-
sa-se correr com mochila de 
hidratação e alguns suplemen-
tos para aguentar as subidas, 
descidas e o sol escaldante. 
Estou bem ansiosa porque 
ainda estamos na pandemia. 
Com isto, ha alguma modifica-
ções. Por exemplo, o simpósio 
técnico foi gravado e passado 
para todos os inscritos para não 
haver aglomeração. Essa é uma 
modificação bem inusitado, 
pois antes, o simpósio era re-
alizado um dia antes”, explicou.

Da REPORTAGEM



Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
BADY BASSITT

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A-7Jornal
São José do Rio Preto, sábado
16 de outubro de 2021

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. 37/2021

TOMADA DE PREÇO Nº 02/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 42/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA 
ME
CNPJ nº 29.699.377/0001-62
OBJETO O presente instrumento tem por objeto a supressão 
de 7,37 % conforme planilha de supressão da obra, fl s. 266 
e o aumento de 20,13% conforme planilha nas fl s. 267 e 268 
da construção da Esplanada na Represa Lavínio Lucchesi.
VIGÊNCIA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
contrato a que se refere o presente Termo Aditivo e reger-se-
-á pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res. Faz parte integrante deste Contrato, o Processo Admi-
nistrativo nº 42/2021, correspondente a Tomada de Preço nº 
02/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUPRESSÃO E ADITIVO DE 

VALOR:
O valor suprimido será de R$8.386,83 (oito mil trezentos e 
oitenta e seis reais e oitenta e três centavos).
O valor aditado será de R$22.892,98 (vinte e dois mil oito-
centos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).
Monte Aprazível, 06 de Outubro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

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. ANDRÉ LUÍS FERREIRA e ANA KAROLINE DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de APARECIDO FERREIRA e de 
MARLY DO CARMO RAMOS FERREIRA e ELA fi lha de 
JACIRA DA SILVA;

2. OSMILDO BRIZOTTI JUNIOR e CLAUDIA ROSA 
FERRARI IPAIÔLO, sendo ELE fi lho de OSMILDO BRIZOT-
TI e de APARECIDA ALVES DE MEDEIROS BRIZOTTI e 
ELA fi lha de JOSÉ UPAIÔLO e de ZULMIRA FERRARI;

3. MOACYR JOSÉ PACHECO e NEUSA DE FÁTIMA 
SANTOS, sendo ELE fi lho de PEDRO PACHECO e de ANA 
CANDIDA DE JESUS PACHECO e ELA fi lha de BENEDITO 
VERY DOS SANTOS e de ELISA MOREIRA DE SOUSA 
SANTOS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/10/2021.
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TEREZA BALDISSERA 
passou o final de semana 
muito bem acompanhada do 
marido, em Balneário Cam-
boriú.  

ESTÁ UM LUXO, a coleção 
primavera, lindas jóias, que 
Maria Amélia Fioroto está exi-
bindo para amigas socialites.

 DESDE QUINTA-FEIRA, 
na Cinépolis do Shopping 
Iguatemi Rio Preto, os fi lmes 
Halloween Kills: O Terror 
Continua e O Último Duelo. 
Halloween Kills: O Terror Con-
tinua é uma sequência direta 
do longa de 2018 que trouxe 
de volta para a franquia Ja-
mie Lee Curtis interpretando 
Laurie, a protagonista original 
da série.

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

QUER SE CUIDAR sem 
sair de casa? LUZK – leva 
o salão de beleza até você.   
Tenha acesso a serviços de 
manicure, depilação, cabe-
leireiro, esteticista... Baixe o 
App LUZK e agenda o dia, 
hora e local que deseja ser 
atendida (o).

Detalhes
não tão pequenos...

Jubileu de ouro
A UNIMED Rio Preto está completando 50 anos de fundação. 
Uma data especial que poucas empresas conseguem chegar. 
Fundada por 127 médicos, ao longo 5 décadas a  Unimed  
de Rio Preto, com base em muito planejamento estratégico, 
profissionalização, cooperativismo e inovação, cresceu e se 
firmou como a maior operadora de toda região e uma das maiores 
do Brasil com quase 300 mil clientes, mais de 1.500 médicos 
cooperados e centenas de colaboradores.

DiáriodoBob
João Dória vem aí. O governador de São Paulo não tem 

tempo a perder, segue à risca o slogan de acelerar sempre. E 
no ritmo de festa provocante, o governador de São Paulo 
não pensa em outra coisa, e, depois de morar no Palácio dos 
Bandeirantes, fez um acordo com sua primeira dama Beatriz 
Maria Bettanin Doria, mais conhecida como Bia Doria, para 
transladarem a Brasília, onde desejam ocupar o Palácio da Al-
vorada. Mais colaborativo e menos irredutível na disputa para 
presidente, João Dória vem adaptando o seu discurso com um 
viés mais colaborativo com a Terceira Via e menos peremptório 
em afirmar que será candidato de qualquer forma, caso vença 
as prévias dos Tucanos.  Como fui convidado para apresentar 
a cerimônia no Ipê Park Hotel, estaremos também chamando 
ao palco, o vice Rodrigo Garcia, futuro governador, cargo que 
vem ocupando numa divisão de tempo e aproveitamento com 
João Doria. Todos os detalhes do evento vem sendo organiza-
do pelo Secretario Marco Vinholi do Desenvolvimento Regional.  
Pra quem não se lembra, tive a honra de apresentar também 
o comício final do Dória e do Rodrigo, na sede do Clube Monte 
Líbano nos estertores da campanha para governador e vice em 
Setembro de 2018. O Estadão vai encolher. Depois de 146 
anos, o jornal O Estado de S. Paulo mudará de formato a partir 
de amanhã, passando a ser impresso no sistema Berlinense 
(Berlinês) ou midi, comumente usado por jornais europeus, como 
o Le Monde. Na América do Sul, é publicado nesse formato, 
por exemplo, o La Nación. E aqui em Rio Preto, o BOM DIA foi 
um divisor de água nas mãos do saudoso J. Hawilla, quebrando 
a tradição em páginas medindo 470 × 315 milímetros, ou seja, 
ligeiramente maior do que o formato tablóide. Amanhã, por-
tanto será a data com que o Estadão trabalha para abandonar 
o formato atual, standard, mas é possível que seja necessário 
um pequeno adiamento. Com a mudança, o espaço da página 
diminuirá em 40% e a letra do texto aumentará em cerca de 
10%. Pra terminar. O custo do jornal impresso está insupor-
tável e quem pensar que vai ganhar o jogo vai perder por W.O. 
Ponto e basta!

Feijão maravilha 
O cantor e compositor carioca Diogo Nogueira será o headliner de 
atrações que irão dar o tom de um dos eventos mais aguardados 
do ano, a 2ª edição da Feijoada do Ed, marcada para o dia 11 
de dezembro, no clube de campo do Monte Líbano. O artista, 
que já lançou nove CDs e quatro DVs, já vendeu mais de um 
milhão de cópias ao longo da carreira. A gente se encontra lá. 

Reconhecimento
É a primeira empresa do setor 
de construção do Estado de 
São Paulo a receber essa 
certificação. A avaliação é 
feita por meio da análise de 
desempenho técnico de várias 
construtoras no país, com 
objetivo de estimular melhores 
práticas e o uso de inovações 
nas construções, podendo, 
inclusive, trazer benefícios como 
redução da burocracia e mais 
agilidade no andamento dos 
projetos.

Alto padrão
Vale lembrar que o Montelena 
by Tarraf e o Quintessa by 
Tarraf, dois empreendimentos 
de alto padrão da TARRAF, já 
haviam recebido o Selo Casa 
Azul da Caixa, classificação 
socioambiental que reconhece 
s o l u ç õ e s  e f i c i e n t e s  e 
sustentáveis de projetos que 
valorizam a qualidade urbana, 
eficiência energética e conforto 
ambiental, a gestão eficiente 
da água, o desenvolvimento 
social e a inovação.

henriforne@gmail.com

Certifi cação nível 1 NDT
A TARRAF, no comando do 
presidente Olavo Tarraf, acaba 
de receber a certificação nível 
1 NDT (Nível de Desempenho 
Técnico) da Caixa Econômica 
Federal, em reconhecimento à 
excelência e qualificação técnica 
de seus empreendimentos, que 
vão desde o planejamento até a 
execução e entrega do imóvel.

Grande Importância 
A certificação NDT é de grande 
importância para construtoras 
e incorporadoras que executam 
empreendimentos imobiliários 
f inanciados pelo Sistema 
Brasi le i ro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE), integrante 
do Sistema Financeiro de 
Habitação (SFH). São cinco níveis 
da certificação NDT e apenas as 
que ficam da primeira até a 
terceira têm acesso às esteiras 
diferenciadas do programa. A 
TARRAF foi contemplada no nível 
1, considerada a graduação 
máxima.

Nova e luxuosa loja MYR
O jovem empresário da moda, Diego 
Nunes Mir, reinaugurou sua luxuosa 
loja MYR, com um espaço maior, 
e aproveitou a badalada noite para 
lançamento da nova Coleção Verão 
2022.  A loja MYR masculina, também 
oferece opções femininas, com 
estampas em todas as peças que 
fabrica. Um super coquetel agitou o 
melhor da nata da juventude dourada 
e muitos casais socialites. Com shows 
ao vivo animando a noite o DJ Einstein, 
GAH Bernardes e a dupla sertaneja 
Neto & Matheus. Vale à pena conferir 
a nova coleção verão MYR.   

C/ Luizinho BUENO 

A empresária Selma 
Nunes Mir, rodeada 
pelas amigas Kênia 
Miranda, Adriana 
Sales, Jaqueline 

Tavares, Josemeire 
Ticianelli Bianchini 

e Cássia Pereira, em 
clima de festa da 

inauguração da loja 
MYR

 O presidente da TARRAF, Olavo Tarraf e seu vice 
Olavinho Tarraf Filho, estão comemorando a 

certifi cação por efi ciência e qualidade técnica.   
Foto Arnaldo Mussi

FAMÍLIA BONITA. Os 
empresários da moda, 
Robson e Selma Nunes 

Mir ladeados pelos fi lhos 
Polianne, Diego e Robson 
Bruno Mir em badalada 
festa de inauguração 
e lançamento da nova 

Coleção Verão 2022, na 
bonita loja MYR, na rua 
Bernardino de Campos, 

no coração da Redentora.  
Fotos: Eloisa Mattos  

GolpedeMestre  
SE  VOCÊ QUER CHEGAR ONDE A MAIORIA NÃO CHEGA, FAÇA O QUE A 
MAIORIA NÃO FAZ. Sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight

O empresário, 
Diego Nunes 

Mir no 
comando da 

nova e luxuosa 
loja MYR, na 
Redentora


