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Bolsonaro garante liberação de 
R$ 9,7 mi para concluir obras da BR 153

NO TRECHO DE RIO PRETO

A duplicação de quase 18 
quilômetros da BR-153 em 
Rio Preto parece estar cami-
nhando para o fim. Publicação 
no Diário Oficial da União des-
ta terça-feira, 19, abriu crédito 
suplementar no valor de R$ 
9,7 milhões para continuida-
de às obras na rodovia que 
têm hoje 90% da empreitada 
concluída. A lei que permite 
a transferência dos recursos 
federais  foi sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro.   
   Pág.A3
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Nesta quarta-feira, 20, 
nova audiência pública será 
realizada na região Leste. Para 
participar, basta comparecer 
à escola Álvaro Luís Angeloni, 
no residencial Lealdade, às 19 
horas. Ontem o debate sobre 
a prorrogação do contrato do 
transporte coletivo foi na zona 
norte.    Pág.A2 Funcionário de terceirizada de banco 

é investigado por desvio de cartões 
Pág. A4

Com 29 mil 
faltosos, 

vacinação vai 
até às 21h 

Nesta quarta-feira (20) o 
posto de vacinação instalado 
no Shopping Cidade Norte 
em Rio Preto será aberto em 
horário estendido, das 8h às 
21h. O objetivo de ampliar o 
horário é aumentar o acesso à 
vacinação e reduzir o número 
de faltosos, que hoje soma 
29.869 pessoas.     Pág.A5

Vôlei Feminino 
de Rio Preto 

cai na chave de 
Sorocaba na 
Superliga C
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Balcão de 
Empregos tem 

852 vagas 
ofertadas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta terça-feira 
(19) está oferecendo 852 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
operador de caixa (55), aten-
dente (36), açougueiro (31), 
vendedor (25), repositor de 
frutas entre outras.   Pág.A2

Olímpia investe 
R$ 700 mil 

em ampliação 
de UBS

A Prefeitura de Olímpia deu 
início às obras de reforma e 
ampliação da Unidade Básica 
de Saúde Dr. Waldomiro Paiva 
Luz. No total, serão investidos 
mais de R$ 700 mil de recursos 
próprios, provenientes da ope-
ração de crédito junto à Caixa 
Econômica Federal.    Pág.A5

Audiência 
pública sobre 

transporte hoje 
é no Lealdade

CPI
 Secretária 
de Educa-

ção, Fabiana 
Zanquetta, 
prestou de-

poimento 
na CPI das 

Terceirizadas 
e negou que 
a prefeitura 
tenha sido 

omissa com 
relação a 

contratos de 
da pasta.
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MIRASSOL
Departamento 

Municipal de 
Saúde (DMS), 

está convocan-
do as pessoas 

que receberam 
a primeira dose 

das vacinas 
Pfizer, da As-
traZeneca e 

da Coronavac 
para aplicação 

da segunda 
dose anteci-
padamente.             
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R$ 9,7 mi para concluir obras da BR 153
quilômetros da BR-153 em 
Rio Preto parece estar cami-
nhando para o fim. Publicação 
no Diário Oficial da União des-
ta terça-feira, 19, abriu crédito 
suplementar no valor de R$ 
9,7 milhões para continuida-
de às obras na rodovia que 
têm hoje 90% da empreitada 
concluída. A lei que permite 
a transferência dos recursos 
federais  foi sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro.   
   

CPI
 Secretária 
de Educa-

ção, Fabiana 
Zanquetta, 
prestou de-

poimento 
na CPI das 

Terceirizadas 
e negou que 
a prefeitura 
tenha sido 

omissa com 
relação a 

contratos de 
da pasta.

Pág.A3

A duplicação de quase 18 
quilômetros da BR-153 em 
Rio Preto parece estar cami-
nhando para o fim. Publicação 
no Diário Oficial da União des-
ta terça-feira, 19, abriu crédito 
suplementar no valor de R$ 
9,7 milhões para continuida-
de às obras na rodovia que 
têm hoje 90% da empreitada 
concluída. A lei que permite 
a transferência dos recursos 
federais  foi sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro.   
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O Prêmio Nobel que 
ainda não temos

Concebido por Alfred Nobel, 
o Prêmio que leva seu nome, 
foi entregue pela primeira vez 
em 1901, sob a administração 
da Fundação Nobel, criada para 
este fim. Entre o ano de sua 
criação e 2020, tendo promo-
vida 120 edições do Prêmio, 
o laureado reconhecimento foi 
concedido 603 vezes a 934 
pessoas e 28 organizações. É 
motivo de reflexão o fato de 
que, apesar da qualidade de 
suas instituições acadêmicas 
e científicas e da riqueza de 
sua literatura e cultura, o Brasil 
jamais tenha sido laureado, ao 
contrário dos demais países dos BRICs (Rússia, Índia e China) 
e de vários vizinhos do continente latino-americano: Chile, 
Argentina, Colômbia, Guatemala, México, Peru e Venezuela.

Não falta mérito aos brasileiros: Machado de Assis, Jorge 
Amado e Lygia Fagundes Teles, na Literatura, César Lattes, 
reconhecido como o verdadeiro descobridor da partícula su-
batômica méson Pi, na Física, e Carlos Chagas, responsável 
pela descoberta da doença que leva seu nome, na Medicina. 
São apenas alguns exemplos do potencial do Brasil, também 
expresso em numerosos escritores de talento e sucesso e em 
trabalhos e pesquisas, como as centenas inscritas ao longo das 
20 edições do Prêmio Péter Murányi, que, no melhor espírito da 
valorização da Ciência e do Conhecimento, reconhece iniciativas 
voltadas à melhoria da qualidade da vida das populações em 
desenvolvimento.

Mesmo sem que um dos maiores prêmios globais seja uma 
meta, podemos refletir como estamos, ao longo de todo esse 
tempo, reconhecendo e prestigiando nossos próprios talentos, 
e atuando no campo científico e de P&D. Nesse sentido, cabe 
buscar indicadores confiáveis e ter consciência de que, apesar 
dos avanços, ainda precisamos investir mais nas diversas áreas 
do conhecimento.

No Índice Global de Inovação (IGI), que acaba de ser di-
vulgado, em comparação com o ranking de 2020, o Brasil 
avançou cinco posições em 2021, estando agora no 57º lugar, 
entre 132 nações. Considerando o impacto da pandemia em 
nossa economia, bem como as muitas outras adversidades, às 
quais foram submetidos, o desempenho mostra a resiliência 
de nossos pesquisadores, que continuaram produzindo mesmo 
em meio à maior crise sanitária do último século.

Contudo, é importante destacar que as políticas públicas 
ainda precisam ser melhoradas. Para que nossos pesquisado-
res e acadêmicos possam igualar-se ao desempenho de seus 
pares internacionais é necessário, por exemplo, mais incentivo 
ao desenvolvimento da ciência e pesquisa, fomento crescente 
e constante de bolsas de estudo em pós-graduação, maior 
divulgação dos trabalhos e intercâmbio com universidades e 
centros de pesquisa internacionais.

Uma possibilidade para que nossa pesquisa se concretize 
mais fortemente em produtos e serviços é o incremento de par-
cerias com a iniciativa privada, ou seja, com o Segundo Setor.

Seria oportuna, também, maior integração das políticas 
públicas com o trabalho do Terceiro Setor no campo de P&D. 
O Brasil conta com fundações e institutos que se dedicam ao 
incentivo e ao reconhecimento da pesquisa e da ciência, conce-
dendo bolsas e promovendo prêmios de alto nível, dentre outras 
iniciativas. Esses atores da sociedade civil dão contribuições 
consistentes, incluindo impactos de transformação positiva no 
âmbito da sociedade e de comunidades específicas.

O desenvolvimento da ciência e da pesquisa certamente 
contribuirá muito para a recuperação sócio-econômica, cresci-
mento sustentado, inclusão social e ascensão de nossa econo-
mia ao patamar de renda alta. Essas são as reais prioridades. 
Se, em consequência, ganharmos nosso primeiro Nobel, será 
ótimo, mas o foco crucial é a qualidade da vida e o bem-estar 
da população brasileira.

*Vera Murányi Kiss é presidente da Fundação Péter 
Murányi

ARTIGO Audiência sobre contrato do 
transporte hoje é no Lealdade

Com a participação de 
representantes de entidades, 
grupos da sociedade civil or-
ganizada e moradores audi-
ência pública realizada nesta 
segunda-feira, 18, no bairro 
Santo Antônio, região norte de 
Rio Preto, debateu projeto de 
lei do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que autoriza o municí-
pio a prorrogar concessão do 
contrato do transporte coletivo 
urbano por mais dez anos.

Nesta quarta-feira, 20, 
nova audiência pública será 
realizada na região Leste. Para 
participar, basta comparecer 
à escola Álvaro Luís Angeloni, 
no residencial Lealdade, às 
19 horas.

A iniciativa partiu do pre-
sidente do Legislativo Pedro 
Roberto Gomes (Patriotas) e 
contou com os vereadores Re-
nato Pupo (PSDB), João Paulo 
Rillo (Psol) e Robson Ricci (Re-
publicanos) – este último que 
comanda a CPI que investiga 
o transporte público durante a 
pandemia de Covid-19.

O destaque foi a presença 
do secretário de Trânsito da 
Prefeitura Amaury Hernandes 
que respondeu dúvidas da 
população sobre questões 
como qualidade dos veículos, 
redução de frota, itinerários 
e horários ofertados. Sobre 
a possibilidade de uma nova 
licitação e não prorrogação 
como se pretende, o secretário 
foi enfático em dizer que não 
foi realizado estudo técnico 
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ABERTO AO PÚBLICO
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durante a pandemia e que o 
governo não acredita na viabi-
lidade dessa alternativa.

Amaury voltou a dizer que a 
intenção do governo é realizar 
viagens bairro a bairro para que 
ônibus não precisem obrigato-
riamente vir até o terminal cen-
tral e retornar para as regiões 
periféricas. Para isso ele voltou 
a reforçar a importância de que 
os usuários optem pelo cartão 
ao invés de pagar em dinheiro. 
“É pelo cartão que o usuário vai 
poder ser levado de um ônibus 

para outro sem precisar pagar 
por duas passagens. Quem 
paga em cartão paga mais 
barato, por isso colocamos o 
valor do cartão mais baixo, para 
forçar o usuário a utilizar esta 
forma”, disse o secretário.

Este foi o segundo encontro 
aberto para debate do tema. O 
primeiro foi promovido por meio 
das Comissões Permanentes de 
Trânsito e Transporte, Saúde e 
Finanças e Orçamento, presi-
didas respectivamente pelos 
vereadores Bruno Marinho 

(Patriota), Celso Peixão (MDB) e 
Anderson Branco (PL) na última 
semana.

Os vereadores aprovaram 
a legalidade da proposta que 
retorna para pauta de votações 
para votação do mérito, prova-
velmente no dia 26 deste mês. 
Um dia antes, 25, acontece a 
terceira e última audiência na 
Câmara Municipal. No texto do 
projeto, a Prefeitura alega que 
a prorrogação do contrato, por 
uma única vez, consta no edital 
de concessão.

Vereadores e o secretário de Trânsito Amaury Hernandes

FESTAS FIM DE ANO

OPORTUNIDADE

Réveillon na represa terá fogos mas sem shows 

O réveillon de 2021 em Rio 
Preto terá queima de fogos sem 
estampido na região da Represa 
Municipal, mas sem a realização 
dos shows tradicionais na virada 
do ano. A decisão foi tomada 
nesta terça-feira (19) em reu-
nião no gabinete do prefeito Edi-
nho Araújo, com participação de 
secretários e de representantes 
do Comitê de Enfrentamento da 
Pandemia.

“Mesmo com a queda ex-
pressiva no número de casos 
de Covid-19 e da taxa de in-
ternações, entendemos que o 
momento ainda é de cautela e 
optamos por uma programação 
que evite grandes aglomera-
ções”, destacou o prefeito.

Outras decisões importantes 
foram tomadas na reunião. O 
Projeto “Natal Luz” será lançado 
a partir de 19 de novembro, ilu-
minando com motivos natalinos 

vários pontos da cidade, in-
cluindo a passarela da Represa 
Municipal. Estão sendo estu-
dadas apresentações culturais 
itinerantes no Calçadão, respei-
tando os protocolos sanitários.

Outra decisão tomada diz 
respeito ao carnaval 2022. 
Será mantido o formato com 
desfiles de vários blocos em Rio 
Preto e nos Distritos de Schmitt 
e Talhado.

Participaram da reunião, 
além do prefeito Edinho, os 
secretários de Planejamento, 
Orlando Bolçone, de Desenvol-
vimento, Jorge Luís de Souza, 
de Cultura, Pedro Ganga, da 
Fazenda, Martinho Ravazzi, da 
Comunicação, Mário Soler, de 
Esporte, Fábio Marcondes, e o 
chefe de Gabinete, Zeca Morei-
ra. Representaram o Comitê da 
Covid-19 o secretário interino 
de Saúde, André Baitello, e a 
gerente da Vigilância Sanitária, 
Miriam Wolk.

Da REDAÇÃO 
Divulgação

Vagas de emprego chegam a 852 no Balcão

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta terça-feira (19) 
está oferecendo 852 oportuni-
dades de trabalho. As principais 
delas são para operador de 
caixa (55), atendente (36), 
açougueiro (31), vendedor (25), 
repositor de frutas, verduras e 
legumes (22), auxiliar de pro-
dução (21), consultor externo 
(20), repositor (20), promotor 
de vendas (20), vendedor ex-
terno (18), conferente (15), 
operador de empilhadeira (15), 
motorista entregador (15), entre 
outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para as 
seguintes áreas: atendimento 
(31), telemarketing (14), ensino 
médio (9), pedagogia (6), enge-
nharia (5), administração (3), 
ciências contábeis (3).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através 
do site da Prefeitura https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/ e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos tam-
bém está cadastrando tra-
balhadores interessados em 

Da REDAÇÃO oferecer, ou que já exercem, 
prestação de serviços de entre-
ga. A expectativa da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
é que a demanda por novos 
postos de trabalho no setor 
continue crescendo. Ao aces-
sar o site https://www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos/, 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 – Bruna 
MARQUES)

Divulgação
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Secretária da Educação 
depõe na CPI e nega 

omissão em contratos

A secretária de Educação 
de Rio Preto Fabiana Zanquetta 
negou que existam irregulari-
dades por parte da pasta na 
fiscalização de serviços por 
parte da empresa Gold Care na 
atenção especial de alunos da 
rede municipal de ensino. Fa-
biana foi uma das convocadas 
a depor na CPI das Terceirizadas 
que investiga contratos entre 
empresas e a Prefeitura em 
várias secretarias. Ela falou à 
comissão nesta terça-feira, 19.

Denuncia de ex-funcionárias 
da empresa revelam que dois 
anos após a assinatura do con-
trato de prestação de serviços, 
após notificação da Prefeitura, 
a empresa passou a exigir a 
realização de curso profissio-
nalizante na área da saúde, 
exigência que não constava na 
data da contratação. Elas esta-
riam sendo coagidas a custear o 
curso com os próprios salários, 
caso contrário são demitidas. O 
salário das profissionais gira em 
torno de R$ 1,2 mil.

“Tão logo assumi já haviam 
relatos dessas notificações 
quanto a necessidade de qua-
lificação das funcionárias. Em 
relação ao curso a empresa 
nunca apresentou o certifi-
cado”, afirmou Fabiana aos 
membros da CPI.

O presidente da comissão, 
vereador João Paulo Rillo (Psol), 
questionou o motivo da exigên-
cia do curso neste momento 
já que o contrato em vigor de 
agosto de 2019 a março de 
2020 (suspenso devido a pan-
demia e retomado agora) não 
foi solicitado o atestado por 
parte das funcionárias.

A secretária da Educação 
afirmou que houve a notificação 
no início do contrato quanto ao 
cumprimento, mas com a para-
lisação dos serviços devido  a 
ausência de aulas na pandemia 
não houve novas cobranças. “O 
edital tem as regras definidas. O 
que estamos colocando agora 
é o que foi pactuado lá atrás 
quando a empresa aceitou par-
ticipar do processo licitatório”, 
alegou.

Segundo Zanquetta, ao 
retomar o serviço a Educação 
elaborou cronograma das ati-
vidades a ser desempenhado. 
“Nesse momento de suspen-
são não houve contato. No 
processo de retomada fizemos 
uma conversa com a empresa. 
Seguimos o que foi acordado”, 
disse.

Ainda segundo a secretária 
a Prefeitura não teria se omitido 
em relação as fiscalizações, 
tanto na questão contratual 
como da execução do serviço. 

“Fiscalização in loco do contra-
to, documental, e nas unida-
des, fiscalização pedagógica”, 
afirma.

Além da secretaria de Edu-
cação prestaram depoimentos 
a coordenadora do departa-
mento de Educação Especial, 
Carla Cristina Pereira Job, Elza 
de Araújo Góes, ex-coordena-
dora da mesma função, a ges-
tora de contrato Ariane Andrea 
do Nascimento Carareto, e a 
ex-secretária da pasta Sueli 
Costa. Todas negaram irregu-
laridades por parte do governo 
Edinho Araújo (MDB).

A gestora do contrato da 
Educação com a empresa, Aria-
ne Andrea, disse que o curso 
foi exigido desde o início do 
contrato. Ela se contradisse em 
relação a outro depoimento a 
CPI quando negou que o gover-
no havia obrigado a realização 
do curso pelas funcionárias.

“Não foi exigido agora, sem-
pre foi fiscalizado. Eu não posso 
pedir o desligamento da em-
presa. O funcionário que não 
está de acordo com o edital ele 
não pode executar o serviço na 
Educação. Se a empresa de-
mitiu é uma relação empresa e 
funcionário. Demissão não cabe 
a nós”, disse Ariane.

Os membros da CPI aguar-
dam análise das respostas 
encaminhadas pelo Sindicato 
que representa as funcionárias 
(SindInclusão) para decidirem 
se vão acionar a empresa e a 
Prefeitura ao Ministério Público 
do Trabalho. A empresa fornece 
funcionárias para atuarem junto 
a crianças que necessitam de 
cuidados especiais.

Para o presidente da CPI, 
vereador João Paulo Rillo (Psol), 
a empresa está descumprindo 
o Art. 468 da CLT. “Só é lícita a 
alteração das respectivas con-
dições contratuais por mútuo 
consentimento e desde que não 
haja prejuízo ao trabalhador”, 
afirma.

Raphael FERRARI

TERCEIRIZADAS

INFRAESTRUTURA

MOÇÃO

Bolsonaro garante 
R$ 9,7 mi para concluir 
obra da BR 153 no 
trecho de Rio Preto

Guilherme BATISTA

Bolsonaro garante R$ 9,7 mi para concluir 
obra da BR 153 no trecho de Rio Preto

A duplicação de quase 18 
quilômetros da BR-153 em Rio 
Preto parece estar caminhan-
do para o fim. Publicação no 
Diário Oficial da União desta 
terça-feira, 19, abriu crédito 
suplementar no valor de R$ 9,7 
milhões para continuidade às 
obras na rodovia que têm hoje 
90% da empreitada concluída. 
A lei que permite a transferên-
cia dos recursos federais  foi 
sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro.

Conforme noticiado pelo 
Dhoje Interior no dia 9 deste 
mês, a aprovação por parte do 
Congresso Nacional do projeto 
de lei que permite a abertura 
de crédito suplementar de R$ 
2 bilhões no Orçamento deste 
ano, daria sobrevida para o tér-
mino da duplicação da rodovia 
que corta a cidade. O dinheiro 
foi repassado a vários minis-

térios que tem no momento 
obras e projetos paralisados 
devido a falta de recursos em 
caixa, incluindo a BR-153.

O Orçamento da União des-
te ano reservou R$ 35 milhões 
à duplicação, valor que seria 
suficiente para a conclusão. No 
entanto, pouco mais de R$ 15 
milhões foram autorizados e, 
até o momento, destes cerca 
de R$ 715 mil estariam dispo-
níveis, inviabilizando o avanço 
da obra.

Um relatório elaborado 
em junho deste ano pelo De-
partamento Nacional de In-
fraestrutura de Transportes 
(Dnit), o braço do Ministério 
de Infraestrutura responsável 
por fiscalizar os contratos em 
andamento, apontou para 
risco real de paralisação da 
obra. Isso iria ocorrer caso o 
governo federal não injetasse 
recursos na empreitada, fato 
que aconteceu, já que os 
recursos não são suficientes 

Raphael FERRARI 
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para conclusão e o ritmo das 
máquinas e funcionários segue 
lento. Com os quase R$ 10 
milhões, segundo fontes do 
governo municipal ouvidas pelo 
Dhoje, existe a possibilidade de 
inauguração no prazo inicial, dia 
14 de dezembro.

A obra - Iniciada em 
2016 a obra tem extensão de 
18 quilômetros, conta com 14 
passarelas e obras de arte, além 
de passagens em desníveis 
(grande parte já inauguradas). 
Orçada inicialmente em R$ 186 
milhões o valor já supera os R$ 
260 milhões. Quem executa o 
serviço é consórcio Bandeiran-
tes/Coplan/Astec/Encalso.

Projeto para venda de áreas 
da Riopretoprev avança, 
mas sem isenção de IPTU 

Por 14 votos a Câmara de 
Rio Preto aprovou a legalidade 
nesta terça-feira, 19, do projeto 
de lei do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que autoriza o Regime 
Próprio de Previdência Social 
(Riopretoprev) a vender seis 
áreas públicas para reforçar o 
caixa da autarquia responsável 
pelo pagamento de pensões e 
aposentadorias aos servidores 
municipais.

As seis áreas juntas tem 
valor estimado de venda em 
R$ 64 milhões e estão distri-
buídas em várias regiões da 
cidade. O imóvel mais caro, de 
R$ 17,7 milhões, é uma área 
de 15,1 mil metros quadrados 
com acesso para a avenida 
Antônio Tavares Pereira Lima, 
ruas Atlântica, Cap. Sebastião 
de Almeida Sobrinho e rua de 
acesso ao Estádio do América.

Também na região do sho-
pping, há uma área de 3,6 
mil m2 avaliada em R$ 8,9 
milhões. O terreno tem uma 
construção de 283,9 m2, ava-
liada em R$ 287 mil. O último 
imóvel é uma área também de 
R$ 8,9 milhões e 3,6 mil m2, 
em frente a Receita Federal.

Foram favoráveis a aprova-
ção da legalidade do projeto do 
Executivo os vereadores Odélio 
Chaves, Paulo Pauléra, Renato 
Pupo, Pedro Roberto, Robson 
Ricci, Rossini Diniz, Anderson 
Branco, Bruno Marinho, Bruno 
Moura, Celso Peixão, Claúdia 
de Giuli, Francisco Junior, Jean 
Charles e João Paulo Rillo.

Isenção negada - Na 
mesma sessão os vereadores 
rejeitaram o mérito da proposta 
de lei, também de Edinho, que 
concede isenção de impos-
tos para os investidores que 

comprarem as seis áreas que 
acabaram sendo autorizadas 
pelo Legislativo para reforçar 
o caixa da Riopretoprev.

A proposta concedia isen-
ção do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano (IPTU) por cinco 
anos para o investidor que 
se interessar pelas áreas. A 
proposta também isenta os 
negociadores de pagar Im-
posto sobre a transmissão de 
bens imóveis (ITBI) das áreas. 
A defesa do governo é que a 
isenção é um incentivo aos 
compradores.

O vereador Paulo Pauléra 
defendeu a proposta com a 
isenção. Segundo ele é um 
mecanismo para atrair empre-
sários para adquirir as áreas, 
em especial, em um momen-
to de dificuldade financeira. 
“Esses terrenos já não pagam 
IPTU. Município não está ga-
nhando nada. Apenas 5 anos 
e não o resto da vida. Para criar 
um fato positivo”, alegou.

Ao final da votação 7 ve-
readores foram contrários: 
Jorge Menezes, Júlio Donizete, 
Odélio Chaves, Renato Pupo, 
Robson Ricci, Bruno Moura e 
João Paulo Rillo. A proposta de 
isenção de impostos acabou 
sendo rejeitada.

Farmácia popular 
- Foi ainda aprovado o proje-
to de lei de Francisco Júnior 
(DEM) que obriga a Prefeitura 
a divulgar em site oficial da 
Prefeitura o estoque e os me-
dicamentos disponíveis nas 
farmácias públicas municipais 
para consulta da população. A 
proposta foi bastante elogiada 
já que servirá para identificar 
aos rio-pretenses como anda 
o fornecimento e eventual falta 
de medicamentos, obrigando o 
Poder Público a reposição.

Raphael FERRARI

SESSÃO

Câmara cria dez cargos 
de assessor com 

salários de R$ 4,1 mil
Por 7 votos 2 a Câmara 

Municipal de Mirassol aprovou 
nesta segunda-feira, 18, Pro-
jeto de Resolução que cria 10 
novos cargos de assessores 
por livre nomeação (cargos em 
comissão). De acordo com a 
proposta o salário será de R$ 
4,1 mil por mês.

O projeto foi apresentado 
junto a proposta da Casa que 
também aumentou o salário 
do prefeito e vice-prefeito de 
Mirassol em 16%. O que cha-
ma atenção é que a proposta 
que cria novos cargos comis-
sionados nos gabinetes dos 
vereadores foi apresentada no 

dia em que ocorreu interrupção 
dos serviços de várias platafor-
mas das redes sociais: Face-
book, Instagram e WhatsApp. 
A apresentação acabou não 
gerando repercussão na cidade 
e votação foi relâmpago.

O salário dos vereadores 
passou de R$ 3,6 mil para R$ 
4,1 mil. O do presidente do Le-
gislativo saltou dos R$ 4,5 mil 
para R$ 5,2 mil. O texto precisa 
de aprovação do prefeito Edson 
Ermenegildo. Até 13º salário 
foi criado, mas ainda aguarda 
sanção do prefeito.

Vereadores têm alegado 
que a falta de servidores tem 
dificultado o trabalhado do 
legislativo local.

Raphael FERRARI

Câmara de Rio Preto aprova 
repúdio a deputado bolsonarista 
que chamou papa de ‘pedófilo’ 

Por unanimidade a Câmara 
de Rio Preto aprovou moção de 
repúdio ao deputado estadual 
Frederico D’Avila (PSL). A moção 
é de autoria do vereador João 
Paulo Rillo (Psol) e se baseia em 
recente polêmica em que o de-
putado se envolveu. Em sessão 
na Assembleia Legislativa, no 
dia 14, Frederico D’Avila, cha-
mou o arcebispo de Aparecida 
(SP), Dom Orlando Brandes, e 
o papa Francisco de “pedófilos” 
e “vagabundos”.

A fala de D’Avila aconteceu 
depois de o arcebispo fazer um 
apelo pelo desarmamento du-
rante a homilia na missa solene 
no Santuário Nacional no dia 
da santa padroeira do Brasil. 
“Para ser Pátria amada não 
pode ser pátria armada”, disse 
Dom Orlando em sua reflexão. 
E completou: “Que seja uma 
Pátria sem ódio, uma República 
sem mentira e sem fake news”. 
Ao final, o arcebispo também 
reafirmou o pedido por vacina e 
se mostrou favorável à ciência.

O presidente Jair Bolsonaro 
esteve no dia 12 no Santuário 
e assistiu a uma outra missa. 
No dia seguinte, porém, afirmou 
que respeitava os bispos brasi-
leiros, mas comparou o porte de 
armas com a liberdade. “O que 

acontecia no Brasil é que só os 
marginais e os bandidos tinham 
arma de fogo. Não pude aprovar 
a lei como queria, mas alteramos 
decretos e portarias para que a 
arma de fogo seja uma realida-
de”, disse o presidente.

Apoiador do governo federal, 
o deputado aproveitou cerca de 
dois minutos de seu tempo na 
tribuna para insultar o arcebispo 
e a CNBB. “(Quero) falar para o 
arcebispo Dom Orlando Bran-
des, seu vagabundo, safado da 
CNBB. Dando recadinho para o 
presidente, para a população 
brasileira, que ‘Pátria amada não 
é Pátria armada’. Pátria armada 
é a pátria que não se submete a 
essa gentalha”, disse ele.

“Você, sim, se esconde atrás 
da sua batina para fazer proseli-
tismo político, para converter as 
pessoas de bem para a sua ide-
ologia”, continuou o deputado, 
que ainda xingou o arcebispo e 
o Papa Francisco de “safados” e 
“pedófilos”.

A  Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) enca-
minhou nesta segunda, 18, uma 
carta destinada à Assembleia Le-
gislativa de São Paulo (Alesp) em 
que repudia as falas do deputado 
estadual Frederico D’Avila (PSL) 
aos membros da igreja Católica 
e cobra uma resposta “rápida” 
da Casa em relação ao episódio.

Raphael FERRARI
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BADY BASSITT
Briga em obra de condomínio tem operário 

ferido gravemente com enxadada na cabeça

O caso aconteceu em Bady 
Bassit, na manhã desta se-
gunda-feira (18), quando dois 
homens discutiram durante 
obra no condomínio D’Itália. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o encarregado, de 39 
anos, teria dado uma ordem de 
serviço ao subordinado, de 61 
anos, e o mesmo se recusou a 
cumpri-la.

Diante da recusa, o encarre-
gado dispensou o subordinado 
e ordenou que ele fosse para 
a casa, quando então o idoso 
pegou uma enxada e tentou gol-
pear o encarregado, que correu 
para não ser atingido. Neste 
momento, segundo o BO, o en-

carregado conseguiu pegar um 
enxadão e, ao ser atacado pela 
segunda vez, jogou a ferramenta 
acertando a cabeça do idoso.

No depoimento à Polícia, o 
encarregado ainda disse que, 
após jogar o enxadão e provocar 
a queda do idoso, pegou uma 
estaca de madeira e acertou a 
cabeça da vítima mais uma vez 
e deu um chute nas costas.

A vítima foi socorrida para o 
Pronto Socorro de Bady Bassitt, 
entubada com traumatismo cra-
niano e possível morte encefáli-
ca, de acordo com o depoimen-
to da médica do local. Devido 
à gravidade do ferimento, o 
idoso foi transferido para o HB 
de Rio Preto, onde passou por 
cirurgia e permanece internado, 

Andressa ZAFALON

FAMÍLIA

Pintor cai dentro de 
caixa d´agua vazia 

O acidente aconteceu por 
volta das 15h desta segunda-
-feira (18), no bairro Jardim 
Menezes II, em Bady Bassitt.

Segundo as informações, 
um funcionário de uma em-
preiteira de Rio Preto prestava 
serviço pintando a caixa d’água 
da Prefeitura, quando caiu de 
uma altura de 9 metros, para 
o lado de dentro.

Compareceram no local 
duas ambulâncias e quatro via-
turas do Corpo de Bombeiros, 
que socorreram a vítima para 
o Hospital de Base (HB) de Rio 
Preto, com fraturas múltiplas.

Andressa ZAFALONsegundo informou a assessoria 
do hospital, sem mais detalhes. 
O autor, que possui anteceden-
tes criminais, confessou o crime 
alegando que agiu em defesa 
e que ficou muito nervoso na 
hora, agindo sob domínio de 
violenta emoção após injusta 
provocação da vítima, que ten-
tou o atacar.

O delegado titular de Bady 
Bassitt, Jonathan Marcondes 
Stopa, decretou prisão em fla-
grante, sem fiança e instaurou 
um Inquérito Policial. O autor 
permanece preso à disposição 
da justiça, enquanto o caso 
segue em investigação. A en-
xada, o enxadão e a estaca de 
madeira, foram apreendidas 
pela Polícia Civil.

Delegado titular de 
Bady Bassitt, Jonathan 
Marcondes Stopa

Divulgação Divulgação

Funcionário de terceirizada de banco 
será investigado por desvio de cartões

A Polícia Civil de Rio Preto 
irá investigar um homem de 
27 anos suspeito de apro-
priação indébita de cartões 
bancários que não foram 
entregues aos seus devidos 
proprietários. De acordo com 
o boletim de ocorrência, o 
acusado trabalha fazendo 
entregas de cartões em uma 
empresa terceirizada que 
presta serviço para uma agên-
cia bancária.

No início deste mês, o 
banco passou a receber recla-
mações dos clientes dizendo 
que não haviam recebido os 
cartões.

Ao realizar uma pesquisa, 

o representante da distribuido-
ra, de 43 anos, constatou que 
todas as queixas são sobre os 
serviços do funcionário suspei-
to e que no sistema todos os 
cartões estão registrados como 
entregues.

Mais tarde o empregado foi 
questionado sobre o ocorrido 
e em sua defesa negou ter 
ficado na posse de qualquer 
cartão bancário e detalhou que 
ao realizar a entrega deixa o 
objeto dentro da caixa de cor-
respondência do proprietário.

O representante procurou 
a Central de Flagrantes para 
registrar o caso como apropria-
ção indébita para mais tarde 
ser investigado pelo 5º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES )

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

APROPRIAÇÃO INDÉBITA

Arquivo DHOJE

Briga por herança termina 
com irmã ameaçada de 

morte e criança agredida

Uma mulher, de 33 anos, 
junto com o seu filho, de 10 
anos, procurou a Central de Fla-
grantes de Rio Preto, na noite 
desta segunda-feira (18), para 
denunciar que foi ameaçada 
pelo próprio irmão. O acusado 
também teria agredido fisica-
mente o sobrinho.

O motivo da violência seria 
uma discussão, na casa do sus-
peito, no Parque São Miguel, 
por causa de herança.

Segundo a vítima, durante 

o desentendimento o irmão, de 
20 anos, passou a ofendê-la e 
ameaçá-la de morte. Em segui-
da, o agressor foi até a criança 
e chutou sua perna.

Ao se voltar para bater na 
irmã ela disse que chamaria 
a PM, provocando a fuga do 
agressor.

O caso foi registrado como 
violência doméstica, injúria, 
lesão corporal e ameaça, sendo 
encaminhado para investigação 
na Delegacia de Defesa Mulher 
(DDM). (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

SERLMA DA SILVA OLIVEIRA, natural 
de Cassia/MG, faleceu aos 68 anos de ida-
de. Era viúva e deixou seus fi lhos Romulo, 
Roselaine e Robson. Foi sepultada no dia 
19/10/2021 às 11:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

JOVAIR THOMAZ DA SILVA, natural 
de Guaraci/SP, faleceu aos 83 anos de 
idade. Era viúvo e deixou seus filhos 
Nivaldo Thomaz, Marcia Aparecida e 
Adriana. Foi sepultado no dia 19/10/202 
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às 10:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

ANTONIO CARLOS LISBOA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
73 anos de idade. Era casado com Rosa 
Mary Escobar Lisboa e deixou seus fi lhos 
Renata Roseane, Antonio Carlos e Anne 
Caroline. Foi sepultado no dia 19/10/2021 
às 09:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

50 METROS
Barracão tem fiação 

de cobre furtada

Um idoso, de 69 anos, pro-
curou a Central de Flagrantes 
de Rio Preto, na tarde desta se-
gunda-feira (18), para informar 
que no dia 13 de outubro ele 
verificou que a fiação de uma 
parte de seu barracão, na Vila 
Aeroporto, foi furtada.

Para a Polícia Civil, a vítima 
informou que o imóvel foi divido 
em duas salas comerciais com 
dois medidores de energia 
separados, sendo que na data 

ele percebeu que os lacres dos 
medidores foram rompidos e 
que o criminoso levou aproxi-
madamente 80 centímetros 
de cabo de um medidor e 50 
metros de fio de cobre de um 
dos salões. O idoso ainda acres-
centou que o imóvel é protegido 
por arame de concertina e que 
ao verificar a proteção também 
estava danificada.

O caso foi registrado como 
furto e encaminhado para o 4º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES) 

Da REDAÇÃO

EMBRIAGUEZ
Motorista alcoolizado 
bate em moto, fere 

mulher e acaba preso

Uma mulher de 28 anos 
ficou ferida nesta segunda-feira 
(18) após um homem, de 33 
anos, colidir o carro contra a 
sua moto, no bairro Lealdade, 
às 22h10.

Policiais militares foram cha-
mados e encontraram no local 
do acidente apenas o condutor 
do Voyage, que apresentava 
sinais de embriaguez.

 guarnição conversou com o 
motorista que disse que transi-
tava pela Rua Cleiton Alves de 
Araújo e, em certo momento, 
bateu contra a motocicleta, que 
trafegava no sentido contrário.

O condutor foi submetido ao 
teste de etilômetro que consta-

tou 1.36 miligramas positivos 
para álcool.

Em seguida, os pms se diri-
giram para a UPA Jaguaré para 
onde a Unidade de Resgate 
levou a vítima. O médico respon-
sável pelo atendimento informou 
que a jovem deu entrada na 
unidade com uma fratura no 
punho, luxação no quadril e o 
fêmur deslocado.

O acusado foi levado para a 
Central de Flagrantes, onde ficou 
preso. Um boletim de ocorrência 
com natureza de lesão corporal 
em direção de veículo automo-
tor e embriaguez ao volante foi 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial, que investigará o caso. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

CATANDUVA

Homem leva sete tiros em tentativa de homicídio

Um homem, de 43 anos, 
foi hospitalizado no início da 
noite do último domingo (17) 
após ser alvejado por sete 
disparos de arma de fogo efe-
tuados por um desconhecido 
que o chamou pelo apelido. 
A vítima estava sentada na 
área comum de um condomí-
nio, localizado no bairro Na-
ções Unidas, em Catanduva, 
quando sofreu a tentativa de 
homicídio.

Segundo a Polícia Militar, 
junto com a vítima estavam 
alguns familiares e outras duas 
pessoas não identificadas, 
momento em que o autor 
dos disparos se aproximou e 
chamou por “Aranha”, falou 
algumas palavras e, em se-
guida, atirou.

O criminoso fugiu pela 

entrada do conjunto resi-
dencial. Os pms ainda foram 
informados de que a vítima foi 
socorrida para a UPA do muni-
cípio e, devido a gravidade dos 
ferimentos, transferida para o 
Hospital Padre Albino.

Aos policiais, o médico 
responsável pelo atendimento 
disse que o paciente havia 
sido atingido por sete disparos 
e que dois ou três projeteis fi-
caram alojados em seu corpo, 
sendo necessária a extração 
imediata. O médico ainda 
informou que a vítima se en-
contrava em estado estável e  
permanecerá em observação.

O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio simples 
e encaminhado para o 3º 
Distrito Policial de Catanduva. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO Divulgação

A vítima foi transferida para o Hospital Padre Albino
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Quando pensamos em recursos ou ferramentas que possam fa-
vorecer nossa saúde, imediatamente consideramos os alimentos, 
o exercício físico, as vitaminas e os medicamentos. No entanto, 
existe mais um aliado importantíssimo para a estabilidade de 
nossa saúde: a inteligência emocional. 

E a boa notícia é que todos nós, sem exceção, podemos 
adquirir e desenvolver esta habilidade. A capacidade intelectual 
sempre será um poderoso valor agregado em qualquer tempo, sob 
qualquer circunstância. Esta inteligência concreta e mais palpável, 
que pode ser desmembrada em infindáveis talentos, em diferentes 
campos do conhecimento, é uma riqueza mais valiosa e perene 
que o bem material.

Mas esta inteligência concreta não garante equilíbrio, mode-
ração e humildade nas relações humanas. Pode, ao contrário, 
ser propulsora de relações conturbadas, estresse físico, estresse 
emocional e inúmeros problemas de saúde. 

Desta forma, começamos a compreender esta relação pro-
missora entre a inteligência emocional e o estado de saúde de 
uma pessoa. Considerando que a inteligência emocional consiste 
na reunião de algumas habilidades não tão palpáveis, não tão 
caraterizadas por números e estatísticas, a mesma pode passar 
despercebida quando focamos na prevenção de doenças, quali-
dade de vida e longevidade.

Para ficar mais fácil entender o conceito de inteligência emo-
cional e perceber o porquê de sua proximidade com nossa saúde, 
vou apresentar algumas facetas pertinentes. 

1. Versatilidade 
As pessoas tendem a desenvolver ansiedade e muitos proble-

mas de saúde decorrentes deste estado de descontrole emocional, 
por quererem resolver tudo sozinhas, do seu jeito, sem dividir 
tarefas e priorizar ações. Isto pode ser catastrófico para saúde 
de uma pessoa.

Por outro lado, nada impede que uma pessoa possa desen-
volver a capacidade de ser como um malabarista, acumulando 
funções e obtendo bons resultados -é o que conhecemos como 
versatilidade. Não é missão fácil ser versátil, mas pode aliviar 
algumas tensões, como esperar que as outras pessoas pensem 
e ajam como nós desejamos. 

2. Flexibilidade
Ser flexível significa não tomar uma decisão precipitada, signifi-

ca não valorizar apenas a primeira versão dos fatos. A flexibilidade 
já prepara o ambiente de trabalho ou o núcleo familiar para rela-
ções mais maleáveis, sem tantos preconceitos, desentendimentos 
e agressões. A flexibilidade caminha mais para o lado da paz e, 
assim, mesmo que de uma forma inconsciente, nossos órgãos 
trabalham com melhor eficiência. 

3. Sorriso no rosto
Sorrir é um mecanismo de relaxamento físico e mental. Um 

sorriso no rosto afasta as brigas, valoriza mais as relações huma-
nas e estimula nosso corpo a produzir substâncias positivas para 
nosso bem-estar. Saber sorrir e vivenciar, com a maior naturalidade 
possível, as situações desafiadoras da vida, pode ser um ótimo 
“remédio” contra alguns agravos como a depressão. 

4. Saber dizer ‘não’
Muito importante buscar um ambiente de harmonia, com bons 

valores e respeito a todos. Isto não significa, por outro lado, acei-
tar todas as condições e não estabelecer certos limites. Muitas 
pessoas desenvolvem problemas neurológicos e digestivos, por 
não conseguir expressar claramente sua opinião, sobretudo uma 
resposta negativa. Dizer “não” é um mecanismo de autoproteção, 
não é demérito ou covardia. 

5. Autoestima
Todos nós temos o péssimo hábito de achar que as posses, 

os méritos intelectuais e a estrutura familiar das outras pessoas 
estão acima dos nossos. Isto até pode ser verdade, mas não de-
veria ser motivo de inferioridade, azar e incapacidade. Esta busca 
constante pela preservação da autoestima pode prevenir quadros 
depressivos, estados de ansiedade e doenças cardiovasculares, 
como as arritmias e o infarto. 

6. Senso de equipe 
O ser humano foi constituído para viver em sociedade. Desta 

convivência, derivam as relações pessoais e profissionais. Mas 
sabemos muito bem o quão difícil é trabalhar e viver em grupo. 
As vaidades, pensamentos pouco flexíveis e influências culturais 
podem abalar este senso de equipe, gerando brigas, separações, 
traições e, logicamente, uma gama infindável de doenças. 

7. Fé
Não quero aqui ingressar no universo específico das filoso-

fias religiosas, para manter o devido respeito a todas as opções 
existentes. No entanto, a Bíblia revela uma definição muito sábia 
acerca do conceito de fé: “A certeza daquilo que esperamos e a 
prova das coisas que não vemos.” 

Pessoas com esta crença demonstram mais motivação em 
suas ações, mais vigor em seus projetos, mais positivismo em seus 
propósitos de vida. Naturalmente, a probabilidade de desenvolver 
agravos como depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares e 
doenças neurológicas diminui substancialmente.

8. Coragem 
Albert Einstein certa vez profetizou que “o único homem que 

está isento de erros é aquele que não arrisca acertar”. Desta 
forma, ter coragem significa manter-se em constante movimento 
para evitar a queda, jamais desistir diante das adversidades. 

A coragem pode exercer um efeito muito positivo em estimular 
nossa mente a produzir cada vez mais ideias promissoras, afastan-
do o mal-estar das relações humanas, as tensões e as doenças. 
Quando existe um foco determinado e senso permanente de co-
ragem, nosso organismo e nossa saúde trabalham a nosso favor.

A partir desta leitura, gostaria de alertar para que todos nós 
façamos uma nova reflexão sobre nossas vidas, especialmente 
sobre nossa saúde. Vamos tentar dar mais importância a tantos 
aspectos desta habilidade conhecida como inteligência emocional. 

Com o tempo, certamente iremos perceber que nossa saúde 
não depende apenas dos alimentos que escolhemos, dos medi-
camentos que usamos e de nossos hábitos de vida. Ao contrário, 
nossa saúde também depende de alguns pilares de vida que 
adotamos em nossas relações pessoais e profissionais.

Estes pilares são as facetas da inteligência emocional e todos 
nós podemos aprimorá-la ao longo de nossas vidas. Nosso bem-
-estar e a tão almejada longevidade saudável estão intrinseca-
mente relacionados a estas facetas. Seria então interessante que 
dedicássemos mais tempo e mais atenção ao desenvolvimento 
das mesmas. Fica a dica! 

Para saber mais sobre a saúde do coração, me acompanhe 
no Instagram: @edmoagabriel.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especia-
lização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da 
Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Por que a inteligência 

emocional é tão importante 
para a nossa saúde?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Nesta quarta-feira (20) o 
posto de vacinação instalado 
no Shopping Cidade Norte 
em Rio Preto será aberto em 
horário estendido, das 8h às 
21h. Nas demais salas de va-
cina, abrigadas nas unidades 
de saúde e em equipamentos 
públicos, o horário segue das 
8h às 14h. O objetivo de am-
pliar o horário é aumentar o 
acesso à vacinação e reduzir o 
número de faltosos, que hoje 
soma 29.869 pessoas.

A Campanha de Vacinação 
contra a Covid continua em 
Rio Preto para aplicação de 
segunda dose e dose adi-
cional.

O estoque do imunizante 
AstraZeneca utilizado para 
aplicação de segunda dose 
terminou nesta terça-feira 
(19). O município recebeu 
650 doses da vacina Pfizer 
que serão utilizadas para 
completar o esquema vacinal 
daqueles que receberam a 
primeira dose de AstraZe-
neca.

Essas doses estarão dispo-

Com 29,8 mil faltosos, 
vacinação vai até às 21h 

níveis para agendados do dia 
20/10 e faltosos somente nos 
seguintes locais: UBS Jaguaré; 
CSE Estoril e Shopping Cidade 
Norte. Não há previsão para a 
chegada de nova remessa do 
imunizante AstraZeneca.

A vacina Coronavac e Pfizer 
para aplicação de segunda 
dose está disponível no Sho-
pping Cidade Norte e demais 
unidades de saúde e equipa-
mentos públicos. O intervalo 
entre doses é de 28 dias para 
a CoronaVac e 3 semanas para 
Pfizer.

Nesta quarta-feira (20), 
também continua a aplicação 
de dose adicional para os se-
guintes públicos: Idosos de 60 
anos ou mais e trabalhadores 
da saúde com pelo menos 
seis meses de recebimento da 
segunda dose e adultos com 
alto grau de imunossupressão 
com pelo menos 28 dias de 
recebimento da segunda dose.

As doses estarão dispo-
níveis no Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 21h, e nas 
unidades de saúde e demais 
equipamentos públicos, das 
8h às 14h.

Da REPORTAGEM      
redacao@dhoje.com.br

HOJE NO SHOPPING NORTE
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3 SEMANAS Rio Preto reduz 
intervalo da Pfizer

Depois de o Governo de São 
Paulo anunciar na segunda-feira 
(18) a diminuição do intervalo 
entre doses da Pfizer, a Secre-
taria de Saúde de Rio Preto 
emitiu uma nota informando 
que começou a aplicar o novo 
intervalo a partir desta terça-fei-
ra (19) nos pontos de vacinação 
do município.

O intervalo entre as doses 
da Pfizer passou de 8 para 3 
semanas. Com isso, todos os 
adultos que receberam a primei-
ra dose até o dia 28/9 já podem 

comparecer a uma unidade para 
receber a segunda dose. No 
caso dos adolescentes de 12 a 
17 anos não há mudanças e o 
intervalo entre doses continua 
sendo de 8 semanas. Os ende-
reços das salas de vacina estão 
disponíveis em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
739.961 doses, sendo 386.652 
na primeira etapa, 311.623 
na segunda e 30.136 doses 
adicionais. Além disso, 11.550 
pessoas foram imunizadas com 
dose única.

Vinicius LIMA 

Divulgação

MIRASSOL
Saúde convoca para 
antecipar 2ª dose de 

todas as vacinas

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
está convocando as pessoas 
que receberam a primeira dose 
das vacinas Pfizer (até 28/09), 
da AstraZeneca (até 24/08) e 
da Coronavac (até 05/10) para 
aplicação da segunda dose 
antecipadamente no Centro de 
Saúde II, também conhecido 
como Postão, das 8 às 19 horas 

e na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Cohab II, das 8 
às 16 horas.

“Se estiver dentro deste pra-
zo de antecipação verificando a 
caderneta de vacinação, procure 
com urgência um dos nossos 
pontos de imunização”, disse o 
diretor do DMS, Frank Hulder de 
Oliveira. “Leve o cartão de vaci-
na, documento com foto e CPF. 
Vale lembrar que a vacinação 
é exclusiva para moradores de 
Mirassol”, acrescentou.

Da REDAÇÃO
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OLÍMPIA

UBS começa a receber obras de ampliação 
com investimentos de R$ 700 mil

A Prefeitura de Olímpia deu 
início às obras de reforma e 
ampliação da Unidade Básica 
de Saúde Dr. Waldomiro Paiva 
Luz, localizada entre as Cohab 
I e II. O objetivo é oferecer me-
lhores condições de trabalho 
aos profissionais e aumentar 
a capacidade de atendimento 
aos moradores.

A obra contempla a amplia-
ção da unidade em uma área 
de mais de 200 metros qua-
drados, com a construção de 
quatro novos consultórios, sala 
de procedimentos, banheiros 
e nova recepção, com sala de 
espera adequada para aten-
der a demanda de pacientes. 

Com a reestruturação, o local 
praticamente terá o dobro da 
capacidade de atendimento.

Além da ampliação, o es-
paço atual será totalmente 
reformado, com troca de piso, 
pintura, novas instalações elé-
tricas, substituição do forro e 
telhas. No total, serão inves-
tidos mais de R$ 700 mil de 
recursos próprios, provenientes 
da operação de crédito junto à 
Caixa Econômica Federal (FINI-
SA), aprovada pela Câmara de 
Vereadores.

A unidade de saúde reali-
za dois mil atendimentos por 
mês nas especialidades clínico 
geral, ginecologista, pediatra, 
dentista, assistente social, fo-
noaudiólogo, terapeuta ocupa-

cional, nutricionista e equipe 
de enfermagem. O território de 
atendimento é composto pelos 
bairros: Cohab I e II, Jardim 
Leonor, Quinta das Aroeiras, 
Morada Verde, Jardim Menina 
Moça I e II, Viva Olímpia, Jardim 
Blanco, Vitório Parolim e São 
Benedito.

Nesta segunda-feira, 18 de 
outubro, o prefeito Fernando 
Cunha, acompanhado do se-
cretário de Obras, Engenharia e 
Infraestrutura, Leandro Gallina, 
visitou as obras. “Essa UBS é 
antiga e nunca recebeu melho-
rias. Nós vamos construir uma 
expansão dela e remodelar 
a UBS no seu interior. Quero 
dizer também que temos uma 
nova UBS prevista para o bairro 

Santa Ifigênia e aí nós estare-
mos cobrindo toda cidade com 
novas instalações de unidade 
de saúde”, afirmou o prefeito 
Fernando Cunha.

Ainda na área da saúde, a 
Unidade Básica de Saúde da Fa-
mília Dr. Gilberto Vicente Mora, 
no distrito de Baguaçu, também 
passou por reformas, que foram 
concluídas na última semana. 
O espaço ganhou novas portas, 
reforma da sala dos motoristas 
e pintura geral do prédio.

Da REDAÇÃO
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Vôlei feminino de Rio Preto fica na 
chave de Sorocaba na Superliga C

A Confederação Bra-
sileira de Voleibol 
(CBV) confirmou 
a lista de equipes 

inscritas para a Superliga C e 
definiu as tabelas de grupos e 
da competição. A equipe de 
vôlei feminino de Rio Preto fará 
sua estreia no campeonato 
nacional e busca o acesso para 
a Superliga B de 2022.

A Superliga C feminina co-
meça no dia 26 de outubro e 
terá como sedes as cidades de 
Brusque (SC), Contagem (MG), 
Sorocaba (SP) e Taubaté (SP). 
Ao todos são 23 times, com 
seis times em cada sede, com 
exceção de Contagem (MG) 
que terá cinco times.

A equipe de Rio Preto ficou 
na chave de Sorocaba. Na 
cidade, os seis times ficarão 

divididos em dois grupos de 
três, com os dois melhores de 
cada grupo avançando para a 
semifinal e depois para a final. 
O campão da chave garante 
acesso para a Superliga B. 
Segundo a divulgação da CBV, 
Rio Preto ficou no grupo A com 
Sorocaba (SP) e Vôlei Marechal 
(PR). No grupo B ficou Irati Vôlei 
(PR), Atacadão São Carlos (SP) 
e Foz/Smel (PR). No entanto, 
o técnico Adenilson Ambrósio 
informou que as equipes de 
Foz/Smel e Vôlei Marechal fo-
ram posteriormente trocadas 
de grupos.

“É uma chave difícil. Soro-
caba tem um time forte e vem 
em um bom ritmo. Já a equipe 
do Foz é a segundo colocada do 
campeonato paranaense, sen-
do um adversário complicado 
também. Um lado positivo é que 
vamos ter a oportunidade de ver 
os dois times se enfrentando 

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

antes de fazer a nossa estreia”, 
comentou o treinador.

O time rio-pretense estreia 
na 2ª rodada contra o Sorocaba 
no dia 30/10. No dia seguinte, 
encara o Foz. Caso se classifi-
que, a semifinal é no dia 01/11 
e a final em 02/11. Todos os jo-
gos serão no Sesi de Sorocaba.

Como preparação, o vôlei 
feminino de Rio Preto está dis-
putando a Copa Carol Gattaz 
na cidade. No domingo (17), 
o time encarou uma rodada 
dupla vencendo os dois jogos: 2 
sets a 0 contra RN Voleibol Rio 
Preto (25/10 e 25/10) e 2 sets 
a 0 contra o Infarto/Rio Preto 
(25/18 e 25/17).

“A preparação está sendo 
bem produtiva e queremos che-
gar forte na Superliga. Temos 
ainda mais duas semanas de 
trabalho e esperamos conse-
guir o acesso na competição”, 
afirmou Adenilson.

M
arcelo S

C
H

AFFAU
S

ER

EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA CO-
MARCA 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:

GUSTAVO ROCHA VIEIRA MACHADO e ISABELA DA 
FONSECA POLITI. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em Uberlândia, MG, no dia 13 de setembro 
de 1988, fi lho de ELISEU MACHADO NETO e de KÁTIA RO-
CHA VIEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, 
nascida em Ribeirão Preto, SP, no dia 31 de março de 1992, 
fi lha de FRANCISCO DE ASSIS POLITI e de TÂNIA APARECI-
DA DA FONSECA POLITI. 

JOÃO VICTOR PEREIRA e MARIA CLARA GUIMARÃES. 
Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de março 
de 2001, fi lho de ILTON PEREIRA e de ELIANA PATRICIA 
PORTO. Ela, de nacionalidade brasileira, atendente, divor-
ciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de 
janeiro de 2001, fi lha de MARCOS ORLANDO GUIMARÃES e 
de CIRLEI DA SILVA RAMOS GUIMARÃES. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publica-
do pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 19 de outubro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

BRASILEIRÃO

São Paulo bate o Corinthians e encerra série de empates

Chegou ao fim a longa 
série de empates do 
São Paulo que já du-

rava seis jogos. Na noite desta 
segunda-feira (18), no duelo 
que fechou a 27ª rodada do 
Brasileirão, o time tricolor bateu 
o Corinthians, em mais um clás-
sico apertado entre as equipes, 
pelo placar de 1 a 0. Calleri, 
ainda nos minutos iniciais da 
primeira etapa, marcou o único 
gol do jogo.

Com o resultado, o time que 
agora é comandado por Rogério 
Ceni aparece na 12ª posição, 
com 34 pontos, abrindo dis-

tância da zona de rebaixamento. 
Já o Corinthians estacionou nos 
40 pontos e perdeu a chance 
de entrar no G4. Atualmente, a 
equipe alvinegra está na sexta 
posição.

Jogando em casa e preci-
sando do resultado, o São Paulo 
começou fazendo pressão na 
área adversária e não demorou 
para balançar às redes. Logo aos 
dois minutos, Benítez tocou para 
Luciano que só teve o trabalho 
de escorar para o gol. Mas, de-
pois de analisar o VAR, o árbitro 
confirmou o impedimento no 
lance e invalidou o gol.

Mesmo assim, o time trico-
lor seguiu em cima e aos seis 

minutos, conseguiu inaugurar o 
placar. Reinaldo avançou pela 
esquerda e cruzou na medida 
para Calleri, que se antecipou 
os zagueiros e testou para o 
fundo das redes. Depois disso, o 
Corinthians até conseguiu equili-
brar a partida aos poucos, mas 
pouco assustou o gol de Tiago 
Volpi. Por isso, o duelo foi para 
o intervalo com a vitória parcial 
do São Paulo.

Na volta para o segundo 
tempo, a intensidade do clás-
sico abaixou bastante e ficou 
muito faltoso no meio-campo. 
O São Paulo chegou bem com 
um chute de Igor Gomes aos 26 
minutos, que acabou pegando 

muita força e mandando para 
fora. Já nos minutos finais, aos 
37, Luciano recebeu na entra-
da da área e acertou a trave, 
perdendo a chance de ampliar. 
Os minutos foram passando e 
a partida terminou mesmo com 
a vitória dos donos da casa por 
1 a 0.

Os dois times voltam a cam-
po no próximo domingo (24) 
para a disputa da 28ª rodada 
do Brasileirão. Logo às 16h, o 
Corinthians visita o Internacio-
nal, no Estádio Beira-Rio. Já o 
São Paulo irá encarar o Red Bull 
Bragantino, no Estádio Nabi Abi 
Chedid, em Bragança Paulista, 
às 18h15.

Da REDAÇÃO

QUARTERBACK FUTEBOL
Rio Preto Weilers 

renova com americano 
Cody para 2022

O Rio Preto Weilers 
anunciou nas redes 
sociais a permanên-

cia do quarterback americano 
Cody Lamoreaux para a tem-
porada de 2022. A equipe 
rio-pretense disputará a São 
Paulo Football League (SPFL) 
e a Liga BFA no próximo ano.

Cody foi o destaque do 
Weilers na temporada vitoriosa 
de 2019, quando o time con-
quistou o estadual e a Liga de 
acesso para a BFA, garantindo 
um lugar na elite nacional do 
futebol americano. Lamoreaux 
foi eleito o MVP (jogador mais 
valioso) das competições, lide-
rando o ataque do Weilers nos 
dois títulos.

Segundo o americano, a 
decisão de permanecer em Rio 
Preto levou em conta a família. 
Ele é casado com uma brasi-
leira e tem uma filha pequena 
que nasceu no país. “Estou 
muito feliz aqui e já considero 
Rio Preto a minha casa. Além 

de ser melhor para minha famí-
lia, vou ter a oportunidade de 
fazer o que eu amo que é jogar 
futebol”, comentou.

Durante o período da pan-
demia, Cody chegou a retornar 
para os Estados Unidos para 
jogar no East Penn Raiders na 
Pensilvânia. “Foi legal rever 
rostos familiares nos Estados 
Unidos e individualmente con-
segui ter uma boa performance 
lá. Mas como eu disse, Rio 
Preto se tornou minha casa 
e eu espero conseguir ajudar 
o Weilers a ter mais uma boa 
temporada em 2022”, afirmou.

Desde que a pandemia da 
Covid-19 teve início, as com-
petições de futebol americano 
foram interrompidas no Brasil, 
com a temporada 2020 sen-
do cancelada ainda no inicio 
e a de 2021 nem chegando 
a ser realizada. Com avanço 
da vacinação e a diminuição 
de casos, a expectativa é de 
que os jogos voltem a acon-
tecer normalmente a partir de 
fevereiro.

Vinicius LIMA

Fifa convoca técnicos de 
seleções para discutir 
Copa do Mundo bienal

A Fifa convidou os téc-
nicos de todas as 211 
seleções masculinas 

para uma reunião sobre seus 
planos para uma Copa do Mun-
do bienal e um novo calendário 
internacional de partidas, co-
municou a organização nesta 
segunda-feira (18).

Videoconferências com os 
técnicos tiveram início nesta 
terça-feira (19) e vão até quin-
ta-feira (21) sob o comando de 
Arsène Wenger, ex-técnico do 
Arsenal e hoje chefe de Desen-
volvimento Global do Futebol 
da Fifa.

A Uefa promete se opor aos 
planos da Fifa até que esta os 
descarte, e na sexta-feira (15) 
fontes disseram à Reuters que 
organismos europeus se recu-
sarão a participar de qualquer 
torneio e calendário novos se 
os planos forem aprovados em 
uma votação planejada para 

dezembro.
“Como técnicos das seleções 

masculinas, a participação deles 
é essencial”, disse Wenger, figu-
ra central para o desenvolvimen-
to dos planos da Fifa, em um 
comunicado. “As oportunidades 
para nos juntarmos são poucas 
e espaçadas, mas precisamos 
aproveitar estas ocasiões, já que 
tal diálogo nos ajuda a todos 
a proteger o lugar único que o 
futebol tem no mundo e torná-lo 
verdadeiramente global.”

A Fifa argumenta que uma 
Copa do Mundo bienal au-
mentaria as chances de países 
disputarem o torneio e que 
um processo de classificação 
simplificado, com menos da-
tas, diminuiria as viagens dos 
jogadores.

Já a Uefa diz que um Mundial 
mais frequente diluiria o prestí-
gio da competição e que realizar 
torneios grandes todo ano au-
mentaria o fardo dos jogadores 
e congestionaria o calendário.

Agência BRASIL
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RESOLUÇÃO Nº 1.265 
De 06 de outubro de 2021 

 
Altera a Resolução nº 712/1990 – 
Regimento Interno, e o art. 2º da 
Resolução nº 1.247, de 6 de maio de 
2020, tornando as sessões mais 
eficientes. 

 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a 
seguinte Resolução:  

 
  Art. 1º A Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 1990, passa a 
vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art.102 
...............................................................................................................
............ 

 
§3º A prorrogação da Sessão não poderá se estender para além do 
horário marcado para início da Sessão subsequente." (NR) 

 
“Art. 108 As sessões ordinárias serão semanais, no total de duas, 
obrigatoriamente, realizando-se às terças-feiras, sendo a primeira 
com início às 9h e término às 13h, e a segunda com início às 14h e 
término às 18h. 

 
...............................................................................................................
............................  
 
§4º Para efeitos de cômputo de presença do Vereador à Sessão 
Ordinária, é obrigatória sua permanência em Plenário durante toda a 
duração da Sessão, estando sujeito o faltoso a desconto em seu 
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subsídio, exceto nos casos previstos no art. 233 deste Regimento." 
(NR) 

 
Art. 2º O art. 2º da Resolução nº 1.247, de 6 de maio de 2020, passa 

a vigorar com a seguinte alteração: 
 

“Art. 2º 
...............................................................................................................
.............. 
 
Parágrafo único. Nas Sessões Ordinárias, será considerado ausente 
injustificadamente o Vereador que não permanecer em Plenário 
durante toda a duração da Sessão, na forma do §4º, do art. 108, da 
Resolução nº 712/1990 – Regimento Interno.” (NR) 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se o §1º do art. 108, da Resolução nº 712/1990 – Regimento 
Interno.  
  Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
   06 de outubro de 2021. 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
Projeto de Resolução nº 022/2021 
Aprovado em 05/10/2021, na 37ª Sessão Ordinária. 
Registrado na Diretoria Legislativa da Câmara e 
Publicado no Jornal Oficial do Legislativo 
 
  Jorge Gimenez Berruezo 
          Diretor Geral 

Autoria da propositura:  
Ver.ª Cláudia De Giuli; e Vereadores Anderson Branco, Bruno 
Marinho, Bruno Moura, Celso Luiz de Oliveira, Rossini Diniz, 

Francisco Sávio Ruel Júnior, Jorge Menezes,  Júlio Donizete, Paulo 
Pauléra e Odélio Chaves. 

rfg/ 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO
Drº Danilo da Silva Paranhos, inscrito na OAB/SP299.594, 
com escritório à Rua Comendador Antonio Teixeira Correa 
Leite, 613, Jardim Redentor - bairro desta cidade de São 
José do Rio Preto/SP – CEP: 15085-340, brasileiro, casado, 
residente nesta cidade, vem, por intermédio deste Edital 
para promover a convocação do trabalhador Elias Schimidt, 
CPF 282.471.508-16 para comparecer o mais breve pos-
sível no escritório com endereço acima informado em seu 
horário de funcionamento, ou seja,  de segunda à sexta 
feira, das 08h00min. às 11h00min. no período matutino e 
das 13h00min às 18h00min no período vespertino, para 
tratar de assunto referente a Ação Individual de Nº 0010257-
68.2015.5.15.0082 em trâmite perante a Justiça do Trabalho 
desta comarca de São José do Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 18 de Outubro de 2021
DRº Danilo da Silva Paranhos

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA COMPARECIMENTO
Drº Alexandre de Souza Matta, inscrito na OAB/SP143.171, 
com escritório à Rua Conselheiro Saraiva, 317, Vila Ercília, 
bairro desta cidade de São José do Rio Preto/SP – CEP: 
15013-090, brasileiro, casado, residente nesta cidade, vem, 
por intermédio deste Edital para promover a convocação do 
trabalhador Braz Bilhega Zaia, CPF 025.910.058-77 para 
comparecer o mais breve possível no escritório com ende-
reço acima informado em seu horário de funcionamento, ou 
seja,  de segunda à sexta feira, das 08h00min. às 11h30min. 
no período matutino e das 13h00min às 17h30min no 
período vespertino, para tratar de assunto referente a Ação 
Trabalhista de Nº 0011396-51.2018.5.15.0017 em trâmite pe-
rante a Justiça do Trabalho desta comarca de São José do 
Rio Preto – SP.
São José do Rio Preto – SP, 18 de Outubro de 2021
DRº Alexandre de Souza Matta

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a realização do Pregão Presencial nº 085/2021 e objeto do Processo nº 0133/2021. 
TIPO: Menor preço unitário. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição de veículos zero 
km e aquisição de serviços de adaptação em Ambulância e em UTI Móvel, destinados ao Departamento 
de Saúde municipal, conforme as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência em 
anexo ao presente Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 03 de novembro de 2021, às 
09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 20/outubro/2021, das 
08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida 
Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br. DATA: 19/outubro/2021- PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. HENRIQUE BROGES MIRANDA e GABRIEL FERREIRA 
PRISCO DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de PAULO HENRIQUE 
MIRANDA e de FABIANA BORGES MIRANDA e ELA fi lha de VI-
NÍCIUS PRISCO DOS SANTOS e de KELLY GEANNE FERREIRA 
PRISCO DOS SANTOS;
2. ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS GIL e IRANI 

FRANCISCA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de OLIVEIRA DOS 
ANJOS GIL e de ARMINIA GALDIOLI GIL e ELA fi lha de CARLOS 
FRANCISCO DOS SANTOS e de MARIA EDNA DOS SANTOS;
3. RAFAEL ANTONIO MENDIBLE MALDONADO e YESSI-
CA NATHALY SILVA TOVAR, sendo ELE fi lho de EDGAR ANTO-
NIO MENDIBLE GONZALEZ e de BELKIS DEL VALLE MALDO-
NADO MONTANO e ELA fi lha de LENNIS ALEXIS SILVA GIL e de 
ROSALBA TOVAR DE SILVA;
4. WILLYSVAN SILVA REIS e SABRINA CONSTANTINO 
DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de IVAN DOS REIS SILVA e de 
TAGIANE SILVA REIS e ELA fi lha de ANA PAULA CONSTANTINO e 
de DOS SANTOS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 16/10/2021.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. JOÃO FRANCISCO ZERUNIAN PRETTI e EVELYN 
CRISTINA DE JESUS MEDEIROS, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
RICARDO PRETTI e de SANDRA HELENA ZERUNIAN PRETTI e 
ELA fi lha de ROGERIO FERNANDES MEDEIROS e de NEUZELI 
MARIA DE JESUS MEDEIROS;
2. ALEXANDRE ALVES DA SILVA e LUCIA APARECIDA 
SANGALETTI, sendo ELE fi lho de OSWALDO VIEIRA DA SILVA e 
de DEOLINDA ALVES DA SILVA e ELA fi lha de ANILOEL SANGA-
LETTI e de ORMINDA ROSA DE SOUZA SANGALETTI;
3. JULIANO ANDRÉ DE MORAES e STÉPHANNIE SALES 
CARVALHO MACHADO, sendo ELE fi lho de GENTIL DE MORA-
ES e de OLDINA NEUMANN e ELA fi lha de HUDSON ROGERIO 
MACHADO e de LUCIMEIRE SALES MACHADO;
4. EVANDRO DA SILVA FREITAS e TANIA AGATTA PAR-
REIRA, sendo ELE fi lho de ELIAS CRUZ FREITAS e de SUELI DA 
SILVA FREITAS e ELA fi lha de JOSÉ ROBERTO PARREIRA e de 
ROSIMEIRA APARECIDA DO SANTOS;
5. MATEUS CARLOS BERTOCO e ANA CAROLINA CA-
VALCANTE DE ALMEIDA RODRIGUES PEREIRA; sendo ELE 
fi lho de LUCIMAR BERTOCO e de WANDA APARECIDA BER-
TOCO e ELA fi lha de ANA PAULA CAVALCANTE DE ALMEIDA E 
NASCIMENTO RODRIGUES PEREIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 18/10/2021.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. RAFAEL MORENO LATANCE e ANA CARLA MARQUES 
PERISSINI, sendo ELE fi lho de PERCÍLIO LATANCE e de MARIA 
CRISTINA MORENO LATANCE e ELA fi lha de WANDERLEI ANTO-
NIO PERISSINI e de MARIA EMILIA MARQUES PERISSINI;
2. JÚNIOR GONÇALVES CALIXTO DE LIRA e RANIELLY 
FERNANDA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de JURACI CALIXTO 
DE LIRA e de VANESSA CRISTINA GONÇALVES e ELA fi lha de 
REGIS MARCELO DOS SANTOS e de SELMA PERPÉTUA DE 
MELO;
3. LUCAS HENRIQUE CARDOZO UENO e IZABELLA 
SERON CORRÊA DE CASTRO, sendo ELE fi lho de LUÍS APA-
RECIDO UENO e de ELISABETE CARDOZO UENO e ELA fi lha 
de SILVIO CORRÊA DE CASTRO e de KATIA CILENE SERON 
CORRÊA DE CASTRO;
4. JOSÉ ALFREDO CARDOSO LAMEIRA e NATÁLIA 
CRAVO GABALDI, sendo ELE fi lho de JOÃO HENRIQUE LAMEI-
RA NETO e de SUELI CARDOSO LAMEIRA e ELA fi lha de EDMAR 
PEREIRA GABALDI e de MARLI DA SILVA CRAVO GABALDI;
5. EVERTON SIMONATO DE SOUZA e JULIANA CAMILO, 
sendo ELE fi lho de LUIZ GONZAGA DE SOUZA e de IVONE SIMO-
NATO DE SOUZA e ELA fi lha de DALVI CAMILO e de ANTONINHA 
APARECIDA SALOMÃO CAMILO;
6. FRANCISCO MANOEL RODRIGUES SILVA e TAMIRIS 
FRANÇA BENJAMIM PAIXÃO, sendo ELE fi lho de EDNALDO 
FRANCISCO DA SILVA e de MARIA DO SOCORRO RODRIGUES 
e ELA fi lha de JOEL JOSÉ DA PAIXÃO e de MANOELA FRANÇA 
BENJAMIM;
7. LUCAS SOUSA SANTOS e VICTÓRIA CAROLINE DA 
SILVA PIRES, sendo ELE fi lho de APARECIDO DOS SANTOS e 
de MARIA DE LURDES SOUSA SANTOS e ELA fi lha de MARCIO 
GOMES PIRES e de SILVANA FELIX DA SILVA PIRES; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 19/10/2021.



SOCIAL Jornal

NOVO BAR
Está ficando muito bonita a decoração da choperia e american bar que está 
nascendo na esquina da Alberto Andaló com Saldanha Marinho, onde por 31 
anos, existia o Zero Grau. Os proprietários, Maycon e Alessandro Martins, eles 
próprios desenharam o projeto que terá instalações suntuosas, com camarotes 
voltados para a avenida, mesas na lateral da Saldanha Marinho, um balcão 
central com banquetas ao redor, bem ao estilo dos bares americanos, e o  
ambiente um tom de verde irlandês como os pubs do Reino Unido. As paredes 
nos remetem a dois estilos: country e rock anos 60 A princípio o nome seria 
Golden, mas poderá ser mudado e a inauguração está prevista para o final de 
novembro.

BOMBA 1
Depois de dez meses de lutos pessoais e coletivos, a população 
começa a acordar, com o avanço da vacinação contra a Covid-19.
Os promotores de eventos já começam a respirar novos ares, 
após mais de 500 dias sem trabalhar. Os eventos estão liberados 
e os artistas já podem voltar aos palcos para as apresentações 
musicais, Tem nova data, o Buteco Rio Preto do cantor Gusttavo 
Lima, embaixador da Festa do Peão de Barretos: 27 de novembro 
no Recinto de Exposições.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
20 de outubro de 2021

CRAQUE 

De amanhã até sábado, a catanduvense doutora Nathália Kassis 
Fernandes participa no novíssimo Centro de Convenções de Natal, 
do Congresso Brasileiro de Oftalmologia na capital do Rio Grande do 
Norte. O conclave que tem por finalidade proporcionar a todos os 
participantes, a melhor experiência no campo da educação, Ciência 
e inovação em cirurgia plástica ocular, área em que doutora Nathalia 
atua realizando as mais modernas técnicas de Blefaroplastia é um 
dos mais importantes da cirurgia oftalmológica. Reúne um blend 
dos mais diferentes talentos da especialidade. Prestem atenção 
neste nome: Dra. Nathalia Kassis, é  uma profissional  de reputação 
consolidada, que vem desenhando com fortes e consistentes 
contornos a sua atuação na cirurgia plástica de pálpebras. 

      O Clube Monte Líbano 
não vai oferecer ceia neste 
réveillon.

     João e Leda Faria foram 
curtir diazinhos em Gramado. 

      Os Barões da Pisadinha 
vão se apresentar no 
Carnafolia de Ibirá, durante 
o carnaval em fevereiro de 
2022. 

     Ita e Bel Silva e a filha 
Livia aproveitaram o feriado 
e estiveram passeando esta 
semana por Salvador. 

    A Feijoada do Clube de 
Tênis de Catanduva, está 
marcada para o dia 15 de 
novembro com show do cantor 
Tiaguinho. 

    A escola Mapple Bear vai se 
mudar em breve para o prédio 
onde funcionava a Fulbeas na 
Avenida Francisco Chagas de 
Oliveira.

     É impressionante o 
crescimento da candidatura de 
Henry Atique à Presidência da 
OAB de Rio Preto.

     De dezembro deste ano a 
dezembro do ano que vem o 
Auxílio Brasil pagará R$ 400 
para 17 milhões de famílias.

ALTAR  
De casamento marcado, 
Roberta Rahd, filha de Luiz 
David Rahd e Fernanda Delazari 
Rahd e José Nanoel da Silva 
Pires, filho de José Nelson e 
de Virginia da Silva Pires. O 
casamento será no cartório 
dia 1º de novembro, uma 
segunda-feira, com um jantar 
comemorativo para a família e 
padrinhos, no L’Osteria.

INAUGURAÇÃO
Guilherme Chacra está enviando 
o convite para a inauguração 
da flagship de sua griffe “Vaca 
Loca” na Rua Oscar Freire, nos 
Jardins, em frente ao Almanara, 
dias 28, 29 e 30 de outubro 
a partir de 15 horas, em São 
Paulo. Merci pelo convite.

BOMBA 3
O atual vice-presidente do Clube Monte Líbano, Paulo Voltarelli 
deverá sair candidato a presidente do clube, apoiado por toda a 
situação, y compris pelo atual presidente, Nadim Cury. Como seu 
vice, terá o atual coordenador da área de tênis, Silvio Basso. 

OLÉ!

O Cônsul Geral de Espanha em 
São Paulo, D. Miguel Gomez 
de Aranda y Villén, estará em 
Rio Preto na próxima sexta-
feira, especialmente para 
participar às19h30, na Câmara 
Municipal, da homenagem 
ao artista plástico, diretor da 
Academia Rio-pretense de 
Letras e Cultura e diretor da 
Casa de Espanha, Araguaí 
Garcia e à família Perez Y Perez 
dona dos restaurantes Don 
León e El Temple. O evento 
também será prestigiado pelo 
Vice-Cônsul Honorário de 
Espanha. D. Antonio Cabrera. 
Ainda na sexta-feira, o Vice-
Cônsul D. Antonio Cabrera e 
o prefeito Municipal Edinho 
Araújo, descerrarão a placa 
de início de obra da Plaza de 
España, defronte ao Plaza 
Avenida Shopping, na José 
Munia, que terá um obelisco de 
45 metros de altura, projeto de 
Romeu Patriani. 

HOMENAGEM  
Assim como existe algo estranhamente sagrado no ato de escrever, 
pois somos tragados pelas palavras e pelas imagens formadas a 
partir de seus sentidos, traduzidos em emoções que vão da rudeza 
à delicadeza nas criações literárias, existe algo absolutamente 
sagrado no ato de praticar a Medicina. Algo que evoca a devolução 
da saúde, a alegria de nos devolver a vida em sua dimensão mais 
cotidiana. Estou aproveitando a comemoração do Dia do Médico 
que transcorreu segunda-feira, para homenagear alguns nomes 
de grande relevo no setor em nossa cidade, nomes que hoje 
ultrapassam nossas fronteiras. A eles, o aplauso de toda esta 
Terra de São José. 

FRASE
Adorei essa frase no Facebook 
de Carmen Lúcia Bassitt e 
repico:“Amor é trazer uma 
pessoa para a vida, não para 
sua cama.”(Richard Gere)

FEIJOADA 
A festa que os torcedores do Rio 
Preto Esporte Clube vão promover 
neste sábado, dia 23, que 
como você havia lido aqui, seria 
na estância de Suélio Ribeiro, 
em Cedral e foi transferida 
para o Automóvel Clube. Será 
uma feijoada que reunirá ex-
jogadores dos times de 1971 
e 1973, considerados símbolos 
da fase de ouro do Jacaré, 
comandados respectivamente 
por Carlos Alberto Silva e Rubens 
Minelli hoje com 92 anos, que 
falará online com os convidados. 
Na organização, o ex-presidente 
do Jacaré, Suélio Ribeiro, os ex-
vices Márcio Haddad, Ulysses 
Cury e Márcio Mendonça entre 
outros diretores. A camiseta-
convite vai ser a reprodução de 
uma camiseta histórica. 

BOMBA 2    
Agora que os eventos começam a se aproximar mais do “velho” 
do que do “novo” normal com bares, restaurantes e clubes 
cheios, o Villa Conte está acordando aos poucos, restaurando 
a magia perdida. Acena com um réveillon que promete reunir a 
juventude dourada e bombar bonito sob a batuta de Fred Tonelli 
& Cia, da Alianza Eventos.Vai fazer um réveillon que promete ser 
animadíssimo, desenhado para 2 mil pessoas, sem ceia, mas com 
open-bar: lançamento de uma cerveja, além de gin, caipiroska, água 
e refrigerantes. Como atrações, já estão fechados, uma banda de 
axé, uma dupla sertaneja e dois Djs. O primeiro lote custará R$ 
280,00. E corram porque vai vender rapidinho.

LUTO
Os  ma i s  p r o f undos 
sentimentos desta coluna 
ao médico rio-pretense 
Geovanne Furtado de 
Souza, cujos familiares- 
pa i ,  t io ,  sobr inho e 
cunhado- não tiveram 
a mesma sorte que ele 
e não sobreviveram ao 
acidente do barco-hotel 
que naufragou sexta-feira 
no Pantanal.

HOMENAGEM
A Diretor ia Jesus Mart im 
Neto e a advogada Nadalete 
Amor im D ias ,  dec id i ram 
que a homenagem que ela 
receberá do Automóvel Clube, 
emprestando seu nome para a 
sala de jogos, será dia 11 de 
dezembro, pela manhã, com 
cocktail após. O filho dela, 
empresário Waltinho Dias, que 
reside em Curitiba, virá com a 
mulher, Patrícia Falavina Dias 
e com os filhos Gabriel e Olavo 
e aproveita o dia seguinte para 
uma reunião festiva com os 
familiares.

LANÇAMENTO 
Amanhã, dia 21 de outubro às 19h30, no Museu de Imagem e do 
Som Fernando Marques, um cocktail servirá para o lançamento da 
coletânea em verso e prosa “Verdades Inocentes”- resgate do eu 
criança, organização e edição de Edmilson Zanetti, com 80 autores.

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

Dr. JOÃO FALOPA
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Sócia da DR&A Advogados, especializado em seguros e resseguro, 
a advogada Carolina Oger Afonso de Almeida, filha dos rio-preten-
ses Gentil Zanovelli Afonso e  Maria José Oger Afonso, está come-
morando. Seu escritório, sediado em São Paulo, foi laureado como 
o melhor de seguros do Brasil pela The Legal 500, publicação in-

ternacional que após ter sido ranqueado como Band 1, a categoria 
mais alta, pela publicação internacional “The Legal 500”, por diver-
sos anos consecutivos, outorgou-lhe o prestigiadíssimo  prêmio. O 
DR&A Advogados é um escritório boutique- denominação recente 
que significa que não é daqueles mega escritórios muito comuns 
nas capitais com centenas de profissionais. É especializado em 

seguros e resseguro, com atuação para clientes nacionais e inter-
nacionais. Carol, tem como sócios Dinir Salvador Rios da Rocha, 

Ricardo Ribeiro da Luz Loew, Marcelo Bellucci, Julia Santoro de Ca-
margo Donato, Danilo Garbin Machado. 

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

Dr. NADIM CURY

DR. EDUARDO LIMA GARCIA 
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ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS 

Ainda de colo, a boneca Nina Luz Bianchini Franzotti é a 
primogênita da família e encanta com tanta fofura

Fotos: Victor P
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