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As empresas Circular San-
ta Luzia e Expresso Itamarati 
poderão continuar a prestar o 
serviço de transporte coletivo 
de Rio Preto por mais dez 
anos. A autorização para pror-
rogar o atual contrato de con-
cessão sem nova licitação foi 
dada pelos  13 vereadores da 
base do governo, que votaram 
favoráveis ao projeto de lei do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
nesta terça-feira (26). Apenas 
três vereadores foram contra, 
com uma abstenção. Pág.A3

Partec sedia 
evento para 

acelerar negócios 
na área da saúde

O Parque Tecnológico de 
Rio Preto mais uma vez será 
sede de um dos eventos 
organizados pelo Health me 
Up, programa de aceleração 
de negócios na área de saú-
de. Presencial e totalmente 
gratuito, o evento será nesta 
quarta-feira (27), às 14h, com 
o tema “Da ideia à escala: 
desenvolva uma HealthTech 
valiosa”.   Pág.A5

Bady Bassitt 
completa dois 
meses sem 

morte por Covid
Desde o dia 25 de agosto 

de 2021 a cidade de Bady 
Bassitt não registra nenhuma 
morte por Covid-19. O méri-
to, segundo a enfermeira da 
Vigilância de Imunização do 
município, Karina Cabrera, 
está totalmente ligado ao 
avanço da vacina. Mas ela 
também alerta para faltosos 
da segunda dose.   Pág.A5
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A Secretaria de Serviços Gerais de Rio Preto informou que o temporal da tarde desta 

terça-feira (26) derrubou pelo menos 200 árvores em Engenheiro Schmitt. Pág.A2
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Ladrões furtam 
fiação e deixam 
duas escolas 

sem aula
Pág. A4

Briga de jovens 
em condomínio 

termina em 
ameaça de morte
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TJ anula leis que 
davam isenção 

e matrícula 
perto de casa
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Prefeito de 
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para vereadores
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Pensamento 
desgovernado e o 

“lobo invisível”
Minhas Amigas e meus Ir-

mãos, minhas Irmãs e meus 
Amigos, em minha obra A Mis-
são dos Setenta e o “lobo 
invisível”, reproduzo a palestra 
que proferi na Super Rede Boa 
Vontade de Rádio em 31 de 
dezembro de 2004, que depois, 
em série, publiquei, acrescida 
de novas considerações, na re-
vista JESUS ESTÁ CHEGANDO!. 
Pela ótica ecumênica da Quarta 
Revelação, a Religião de Deus, 
do Cristo e do Espírito Santo, 
prossigo no combate à funesta 
ação do pensamento desgover-
nado — que solertemente atua, 
o mais das vezes, como se fora um “lobo invisível”, um espírito 
trevoso, encarnado ou não — e discorro sobre estratégias para 
melhor nos proteger de seus danosos efeitos.

Males afugentados pela sabedoria
(Provérbios, 2:6 e 10 a 15)
“6 O Senhor dá a sabedoria, e da Sua boca vêm a inteli-

gência e o entendimento.
“10 Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o 

conhecimento será agradável à tua alma.
“11 O bom conselho te guardará, e a prudência te con-

servará,
“12 a fim de te livrar do caminho mau e do homem que 

fala coisas perversas;
“13 dos que deixam as veredas da retidão, para andar por 

caminhos tenebrosos;
“14 que se alegram depois de ter feito o mal e triunfam de 

prazer nas piores coisas;
“15 cujos caminhos são todos corrompidos e cujos passos 

são infames.”

Ou seja, o “lobo”, invisível ou visível, é que trabalha por 
manter o pensamento da ovelha desgovernado. Entretanto, o 
Bom Pastor, Jesus, sempre atento, estende Sua bendita e forte 
mão ao rebanho, qualquer que seja o nome que possua, para 
que não se perca e aprenda as lições de Sua Divina Sabedoria, 
a qual afugenta das mentes os males.

Ainda na análise que realizo do Evangelho de Jesus, segundo 
Lucas, 10:1 a 24, em Espírito e Verdade, à luz do Mandamento 
Novo do Cristo Ecumênico, o Divino Estadista — “Amai-vos 
como Eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos” (Evangelho, segundo João, 13:34 e 
35) —, ilustro meus comentários com outra importante pas-
sagem da Boa Nova, descrita nas anotações de Marcos, 5:1 
a 14: “A cura do endemoninhado gadareno”, que transcrevo 
em meu livro.

“Lobo invisível” combate-se com oração fervorosa
O “lobo” caracterizado por um espírito obsessor geralmente 

é muito mais atuante do que os “lobos” reencarnados (homem 
ou mulher) e, além disso, com a vantagem, para ele, de ser 
invisível. Como costuma agir? De várias formas. Eis uma bem 
comum: começam a brotar ideias estranhas na cabeça do indi-
víduo. A pessoa imagina, então, que está conversando sozinha. 
Que nada! Uma caterva de almas trevosas, à sua volta, põe-se 
a “soprar”, nos seus ouvidos, apelos a que não deve atender, 
por serem maus. Para a defesa contra tal qualidade de seres 
ainda inferiores, só existe uma solução. Quem o revela é Jesus, 
no Seu Evangelho, segundo Mateus, 17:21: “Para esse tipo 
de espírito, só muita oração e vigilância”.

Não me canso de repetir que é essencial, em todos os 
momentos da vida, cultivar o hábito da oração. Já lhes disse 
que não tomo uma decisão sem antes elevar o pensamento a 
Deus. E mais: quem tem juízo não vai dormir sem fazer a sua 
súplica aos Espíritos do Bem, Almas Benditas.

Por oportuno, transcrevo aqui a Prece da Vigilância Espiri-
tual, de autoria do saudoso proclamador da Religião de Deus, 
do Cristo e do Espírito Santo, Alziro Zarur (1914-1979), que 
recomendamos seja proferida sempre antes de repousar:

Prece da Vigilância Espiritual (oração noturna)
“Deus Está Presente!
“Meu Jesus, que a Gloriosa Falange de São Francisco de 

Assis, Patrono da Divina Legião da Boa Vontade, guarde o meu 
Espírito, não somente o meu corpo, enquanto durmo. E, se 
vier a sofrer um ataque da treva, que eu esteja apto (ou apta) 
a revidá-lo instantaneamente. Mas peço a Tua misericordiosa 
proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.

“Amém!
“Viva Jesus!”
Que assim seja! Vale destacar que podemos também tradu-

zir vigilância como Boas Obras, porquanto, conforme definiam 
os antigos: “Cérebro desocupado é oficina de satanás”.

Ora, de ações generosas carecem as sociedades, para que 
eticamente progridam nos diversos ramos espiritual-humanos: 
na Política, na Religião, na Sociologia, na Educação, na Ciên-
cia, na Filosofia, no lar, na vida pública; enfim, em toda parte.

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

ARTIGO DESTRUIÇÃO

Vendaval derruba 200 árvores em Schmitt

A Secretaria de Serviços 
Gerais de Rio Preto informou 
que o temporal da tarde desta 
terça-feira (26) derrubou pelo 
menos 200 árvores em En-
genheiro Schmitt. Segundo o 
secretário Ulisses Ramalho, a 
equipe iniciou o trabalho para 
retirar as árvores caídas depois 
da chuva e o trabalho de limpe-
za das ruas.

O coordenador Marcos Ro-

gério Castro disse que, para 
auxiliar o trabalho de limpeza, 
a secretaria conta com 25 
trabalhadores braçais, além de 
motoristas de equipamentos 
pesados: um caminhão roll-on, 
dois caminhões basculantes, 
uma retroescavadeira, uma pá 
carregadeira e dois caminhões 
munk, que  foram até o local 
fazer um trabalho pesado de 
corte dos troncos e  retirada 
das árvores caídas e galhos es-
palhados pelas ruas do distrito.

Da REDAÇÃO 
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TJ anula leis que davam 
isenção e matrícula 

escolar perto de casa
 Tribunal de Justiça (TJ) de 

São Paulo enterrou duas leis 
promulgadas pela Câmara de 
Rio Preto nesta terça-feira 
(26). A primeira Adin (Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade) 
vencida pela prefeitura foi em 
relação a  Lei Complementar 
(LC) nº 653, de autoria do 
vereador Jorge Menezes, que 
dava isenção do preço pú-
blico, durante o período de 
pandemia da Covid-19, aos 
ambulantes do comércio de 
prestação de serviços devi-
damente autorizados a exer-
cerem atividades nas ruas de 
Rio Preto.

O TJ já havia julgado, em 
16 de abril, procedente o 
pedido de liminar por parte 
da Prefeitura de Rio Preto, 
alegando violação de poderes 
e, agora, o processo foi julga-
do no mérito, onde o relator 
João Francisco Moreira Viegas 
manteve a decisão inicial.

A justificativa é de incons-
titucionalidade – violação 
do princípio da separação, 
independência e harmonia 
entre os poderes, afrontando 
os artigos 5º, 47º e 144º da 
Constituição do Estado.

A LC foi aprovada em de-
zembro de 2020, sendo veta-
da pelo Executivo e, quando 
retornou à Câmara, os verea-
dores rejeitaram o veto no dia 

Andressa ZAFALON  
redacao@dhoje.com.br

ADINs
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30 de março de 2021, sendo 
assim a LC promulgada.

Escola -  Outra Adin ven-
cida pela Prefeitura de Rio Preto 
foi contra a lei 13.493 de auto-
ria do vereador Paulo Pauléra, 
definitivamente anulada nesta 
terça-feira (26) pelo Tribunal 
de Justiça (TJ) de São Paulo. 
A lei previa que, para efeito de 
obtenção de vaga ou matrícula 

sem distinção de idade, nas 
unidades de ensino infantil e 
fundamental, perante a Secre-
taria Municipal de Educação, 
deveriam ser consideradas as 
unidades de ensino próximas 
ao endereço residencial ou tra-
balho dos pais e responsáveis.

O vereador Paulo Pauléra 
teve sua lei aprovada em mar-
ço de 2020, posteriormente 
foi vetada pelo Executivo e em 

seguida, no dia 2 de junho de 
2020 a Câmara rejeitou o veto, 
fazendo com que tal lei fosse 
promulgada e passasse a valer.

No dia 19 de junho o TJ 
acatou o pedido de liminar pro 
parte da Prefeitura de Rio Preto, 
para suspender a Lei até que a 
mesma fosse julgada no mérito, 
o que aconteceu no último dia 
26, pela decisão mantida do 
relator Renato Sartorelli.

TRABALHO
Terça fecha com 756 vagas de emprego

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta terça-feira 
(26) está oferecendo 756 
oportunidades de trabalho. As 
principais delas são para ven-
dedor externo (58), operador 
de caixa (54), açougueiro (30), 
atendente (23), repositor de 
frutas, verduras e legumes (22), 

repositor (20), promotor de ven-
das (20), auxiliar de produção 
(18), operador de empilhadeira 
(13), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: ensino 
médio (8), vendedor (4), admi-
nistração (3), arquitetura (1), 
web designer (1), departamento 
financeiro (1), entre outros.

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 trabalha-
dores interessados em oferecer, 

ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é que 
a demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
27 de outubro de 2021

Divulgação

REGIÃO NORTE

Deputado da região assume 
como governador e cumpre 
agenda hoje em Rio Preto

Prefeito de Votuporanga em 
duas ocasiões o deputado esta-
dual e presidente da Assembleia 
Legislativa de São Paulo, Carlão 
Pignatari (PSDB), assume nesta 
terça-feira, 26, em sessão sole-
ne às 18:30 horas, o cargo de 
governador do Estado.

A posse do tucano da região 
ocorre devido a licença do cargo 
do governador João Doria que 
junto de extensa comitiva, que 
inclui o deputado e secretário 
estadual da Agricultura Itamar 
Borges (MDB), embarca nesta 
terça-feira para Dubai, nos Emi-
rados Árabes, onde participa da 
Expo 2020, principal evento de 
inovação e economia criativa 
do mundo.

O objetivo da viagem é apre-
sentar negócios do estado e 
ampliar o relacionamento com 
potenciais investidores mun-
diais para realização de futuras 
parcerias, além da captação de 
recursos da iniciativa privada.

Com a ausência de Doria 
a função de governador seria 

desempenhada pelo segundo 
na linha de sucessão, o vice 
Rodrigo Garcia, no entanto, 
ele alegou questões pessoais, 
também se afastou do posto 
nesta semana.  Com as au-
sências Carlão fica na cadeira 
de governador até o dia 2 de 
novembro, feriado de Finados. 
Ao todo serão sete dias no car-
go, reassumindo a presidência 
da Assembleia no dia 3 de no-
vembro, pós-feriado nacional.

O deputado estadual Wellin-
gton Moura (Republicanos), 
primeiro vice-presidente, assu-
me o comando da Assembleia 
até o retorno de Carlão ao 
comando da Casa.

Agenda -  Em sua primeira 
ação como governador Carlão 
Pignatari visita Rio Preto nesta 
quarta-feira Rio Preto e ao 
lado do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) anuncia nova fase do 
programa estadual Corujão 
da Saúde com foco no setor 
de oftalmologia na cidade. O 
encontro acontece às 12:40 
na Prefeitura de Rio Preto

Raphael FERRARI 

PIGNATARI

Nova lei que proíbe carroceiros 
em Rio Preto é aprovada

Por maioria dos votos, a 
Câmara de Rio Preto aprovou 
na manhã desta terça-feira, 26, 
projeto de lei complementar de 
autoria prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que proíbe o uso de 
veículos de carga por tração 
animal, utilizando charretes.

A proposta revoga lei de 
2019, da vereadora Cláudia De 
Giuli (MDB), e traz atualizações 
sobre o tema. Na justificativa da 
matéria, o Executivo alega que 
lei de 2019 a Lei estava inapli-
cável, já que o teor da norma, 
em muitos pontos, ficou sem a 
regulamentação adequada no 
Código de Posturas.

Áreas distantes e sem infra-
estrutura urbana, regiões que 
englobem chácaras de recreio 
e áreas classificadas como zona 
rural, não se enquadram nas 
proibições.

A Lei neste sentido de au-
toria da vereadora Claudia de 
Giuli foi aprovada em 2019, 
após longo debate na Câmara 
que contou com a participação 

de carroceiros e defensores de 
animais. A lei prevê a proibição 
de veículos movidos a tração 
animal e a exploração animal no 
município, dentro do perímetro 
urbano.

Para convencer os vereado-
res a aprovar o então projeto a 
vereadora Claudia de Giuli argu-
mentou que a Prefeitura iria con-
ceder incentivos e capacitação 
profissional para que deixasse 
de fazer uso da tração animal, 
os chamados carroceiros.

A fiscalização é realizada 
pela Prefeitura e pela lei em 
vigor a administração deve cus-
tear as despesas de transporte, 
alojamento e veterinário, se 
necessário, nos casos de reco-
lhimento de animais. A multa 
atual é de até R$ 577.

O novo texto do projeto apro-
vado agora não proíbe o uso de 
carroças e transporte de cargas 
em áreas distantes do períme-
tro urbano, como as regiões de 
chácaras de recreio ou áreas 
rurais. O projeto também não 
afeta haras, corridas e salto de 
cavalo, hipismo, equoterapia, 

Raphael FERRARI 
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exposições e cavalgadas.
Se virar lei o valor da multa 

será de até R$ 630 e a charrete 
poderá ser apreendida caso não 
seja removida da via pública 
após a apreensão do animal. 
Caso deseje retomar a posse do 
animal o dono precisará “firmar 
declaração de que o animal será 
mantido em área rural e em lo-
cal adequado, compatível com 
a natureza do animal, sendo 
proibida sua permanência em 
vias, logradouros públicos ou em 
locais de livre acesso ao público, 
tais como: praças, áreas verdes 
e de preservação permanente 
e, em áreas particulares sem 
cercamento”.

A vereadora Claudia de Giuli, 
autora da atual Lei, afirma que 
“agora a Guarda Municipal terá 
parâmetros mais definidos na 
hora de fiscalizar”, explicou.

A Prefeitura vai continuar 
oferecendo canais para que 
os carroceiros impedidos de 
exercerem atividades de tração 
animal possam se qualificar, 
através de cursos profissiona-
lizantes.

Deputado da região assume como governador e cumpre 
agenda hoje em Rio Preto

Usuários e população em geral participaram da última audiência pública sobre o 
transporte coletivo
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O secretário de Saúde Alde-
nis Borim deverá comparecer a 
Câmara de Rio Preto para dar 
detalhes sobre como será a 
gestão adotada pela Prefeitura 
para iniciar os atendimentos 
médicos no Hospital Municipal 
da Região Norte.

O convite foi aprovado pelos 
vereadores durante a sessão 
na manhã desta terça-feira, 
26, a primeira do tipo, já que 
a partir de agora serão duas 
sessões às terças-feiras, uma 
no período da manhã e a se-
gunda à tarde.

O convite foi proposto pelo 
presidente da Câmara Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) e 
acabou recebendo a maioria 
dos votos. O requerimento não 
é uma convocação, mas um 
convite que pode ou não ser 
aceito pelo secretário. A data 
da presença de Aldenis ainda 
será definida.

O DHoje Interior mostrou 
que em julho deste ano o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
anunciou que o Hospital da 
Região Norte, batizado de 
hospital Domingo Marcolino 
Braile, será administrado por 
uma organização social (OS), 
que ainda será definida por 
meio de chamamento público.

O prefeito Edinho já assinou 
o decreto que estabelece as 
regras para qualificação e se-
leção das OSs. “O decreto é o 
primeiro passo para concretizar 
o sistema de administração 
que pretendemos para o hos-
pital”, disse à época.

Segundo o secretário de 
Saúde, Aldenis Borim, o pro-
cesso de escolha está dentro 
do que estabelece a legislação 
em vigor. A Prefeitura de Rio 
Preto informou em julho que 
decreto institui o Programa 
Municipal de Incentivo às Orga-
nizações Sociais e é o primeiro 
passo para definir o sistema de 
administração do hospital, que 
recebeu o nome de “Domingo 
Marcolino Braile”, em home-
nagem ao médico rio-preten-
se considerado um dos mais 
importantes cardiologistas do 
Brasil. Braile morreu aos 81 
anos, em março de 2020.

A obra está a cargo da 
Constroeste, que venceu lici-
tação para ficar com a emprei-
tada por meio de permuta. Em 
troca da construção do hospi-
tal, a empresa, quando finali-
zada a obra, poderá ficar com 
área da Prefeitura de 145 mil 
metros quadrados no Distrito 
Industrial Ulisses Guimarães. A 
permuta foi autorizada por lei.

O hospital está sendo er-
guido em terreno de 19,8 mil 
metros quadrados, com área 
de construção de 4,6 mil me-
tros quadrados. O prédio será 
térreo, com possibilidade de 
ampliação. Serão 138 vagas 
de estacionamento.

O hospital será equipado 
com 80 leitos, dos quais 62 
serão rotativos, destinados às 
cirurgias eletivas, de peque-
na e média complexidades e 
internações clínicas, além de 
12 leitos pós-anestésicos, 
seis leitos de retaguarda, sala 
de esterilização e cinco salas 
cirúrgicas.

A expectativa é de que se-
jam realizadas entre 300 e 400 
cirurgias por mês, em especia-
lidades como ortopedia, otor-
rinolaringologia, oftalmologia, 
ginecologia e cirurgias gerais.

Borim será 
convidado a falar 

sobre hospital
Raphael FERRARI 

Divulgação

Base governista garante prorrogação 
do contrato do transporte coletivo

As empresas Circular San-
ta Luzia e Expresso Itamarati 
poderão continuar a prestar o 
serviço de transporte coletivo 
de Rio Preto por mais dez anos. 
A autorização para prorrogar o 
atual contrato de concessão 
sem nova licitação foi dada 
pelos  13 vereadores da base 
do governo, que votaram fa-
voráveis ao projeto de lei do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
nesta terça-feira (26). Apenas 
três vereadores foram contra, 
com uma abstenção.

Pela proposta, agora apro-
vada e que deverá ser sancio-
nada pelo chefe do Executivo, 
tanto Santa Luzia como Ita-
marati continuarão operar as 
linhas urbanas do município 
sob forma de outorga e paga-
mento de R$ 20 milhões à pre-
feitura. Serão R$ 13 milhões 
da Circular e R$ 7 milhões da 
Itamarati.

A aprovação da polêmica 
proposta era dada como certa 
já que a base de apoio de Edi-
nho não se opunha à prorroga-
ção, mesmo com fortes críticas 
de usuários que se posicio-
naram contra em ao menos 
quatro audiências públicas, 
três delas convocadas pelo 
presidente da Câmara, Pedro 
Roberto Gomes (Patriota).

Votaram favoráveis a pror-
rogação os vereadores Karina 
Caroline, Odélio Chaves, Paulo 
Pauléra, Rossini Diniz, Ander-
son Branco, Bruno Marinho, 
Bruno Moura, Celso Peixão, 
Francisco Júnior, Claudia de 
Giuli, Jean Charles, Jorge Me-
nezes e Julio Donizete.

Foram contrários os verea-
dores Pedro Roberto Gomes, 
Renato Pupo e João Paulo Rillo. 
A surpresa foi a abstenção de 
voto do vereador Robson Ricci 
que inclusive preside a CPI do 
Transporte e vinha se posicio-
nando duramente contra a 
prorrogação.

O partido dele, Republica-
nos, que tem como presidente 
municipal Diego Polachini, se 
reuniu com o prefeito Edinho 
Araújo na segunda-feira, 25. 
Em pauta justamente a vota-
ção do projeto agora aprovado.

Antes da votação verea-
dores contrários falaram da 
tribuna do Legislativo. Pedro 
Roberto destacou a importân-
cia das audiências públicas. 
“Manifestou insatisfação com 
problemas do transporte cole-
tivo. Permitiu que a população 
fosse ouvida. O secretário (de 
Trânsito) admitiu que o serviço 
precisa ser melhorado. Se 
houvesse uma pesquisa 70% 
da população iria dizer que está 
insatisfeita com o transporte 
coletivo”, disse.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

João Paulo Rillo, da opo-
sição, foi outro que cobrou a 
licitação e não prorrogação por 
dez anos. “Se você abre uma 
licitação você discute com a 
sociedade, pode melhorar. Não 
é isso que o Edinho quer. O que 
a gente deveria estar discutin-
do é a mudança do transporte 
com linhas circulares, com 
o trabalhador ficando menos 
dentro dos ônibus”, destacou.

O vereador Odélio Chaves, 
da base de apoio a Edinho, 
mesmo favorável disse que a 
prorrogação poderia ser de dois 

anos, por exemplo. “Por dez 
anos considero muito longo. 
No entanto, as justificativas 
dadas pelo secretário me con-
venceram”, disse.

Renato Pupo afirmou ser 
favorável a licitação e por isso 
foi contra o projeto do prefeito. 
Acho que o munícipio deveria 
fazer licitação a pandemia 
permitia sim porque algumas 
cidades fizeram”, afirmou.

O novo contrato entra em 
vigor em janeiro do próximo 
ano. A pasta de Trânsito já 
adiantou que o preço da tarifa 

ao usuário vai sofrer reajuste 
para equilibrar o sistema já 
que o número de passageiros 
caiu e o quilômetro rodado 
pelas empresas se mantém 
praticamente o mesmo.

A minuta do novo contrato 
de concessão do serviço prevê 
aumento de até 17% no valor 
da tarifa no transporte coletivo. 
A tarifa irá subir de R$ 3,30 
para R$ 3,50, no pagamento 
no cartão e de R$ 3,70 para 
R$ 4,10, no dinheiro. Segundo 
a Prefeitura, o novo valor é 
previsto para janeiro.

VAI A SANÇÃO

MIRASSOL

Prefeito veta reajuste de 
24% e 13º dos vereadores 

O prefeito de Mirassol, Edson 
Antonio Ermenegildo (PSDB), 
vetou nesta segunda-feira, 25, 
projeto de lei complementar que 
aumentou em 24% os salários 
dos vereadores da cidade e 
criou 13º salário para os parla-
mentares.

Caso sancionado pelo prefei-
to os dez vereadores passariam 
a receber cerca de R$ 4,4 mil, 
contra R$ 3,6 mil atualmente. 
O reajuste se baseou no Índice 
Geral de Preços – Mercado 
(IGP-M), acumulado nos últimos 
doze meses até setembro, e 
utilizado geralmente pelo mer-
cado imobiliário. No período, a 
inflação acumulada pelo Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) foi de 10,52%.

O reajuste também valia 
para o prefeito, com salário atu-
al R$ 16,2 mil, e vice-prefeito, 
com vencimento hoje em R$ 

5,8 mil. Os cargos são ocupados 
por Edson Ermenegildo (PSDB) 
e Beto Feres (PL).

O projeto foi protocolado e 
votado, curiosamente, no dia 7 
deste mês, mesmo dia em que 
houve interrupção dos serviços 
pela rede social (Whatzapp, 
Facebook e Instagram).

A proposta teve assinatura 
coletiva dos vereadores Ademir 
Massa (PP), Cida Dias (Repu-
blicanos), Daniel Sotto (MDB), 
Capitão Fábio Kunii (DEM), Julio 
Salomão (PL), Nando Nogueira 
(PL) e Walmir Chaveiro (PTB). 
Votaram contra a proposta ape-
nas os vereadores João Paulo 
(PSDB) e Valdecir Pinatto (DEM).

Segundo o prefeito de Mi-
rassol o projeto tem “erros téc-
nicos” e por isso foi vetado pelo 
Executivo.

“Entendemos (aumento dos 
salários) é uma questão eco-
nômica da Câmara e eles têm 
atribuição para isso. O poder 

Raphael FERRARI Executivo não pode interferir no 
Legislativo nessa questão. Mas 
eles teriam que fazer por meio 
de projeto de resolução ou por 
projeto de decreto Legislativo. 
Então a forma apresentada está 
incorreta do meu modo de ver”, 
justificou em sua decisão.

Cargos 
comissionados - Por 

7 votos 2 a Câmara de Miras-
sol aprovou no dia 18 deste 
mês, Projeto de Resolução 
que cria 10 novos cargos de 
assessores por livre nomea-
ção (cargos em comissão). 
De acordo com a proposta o 
salário será de R$ 4,1 mil. Ao 
todo cada gabinete receberá 
um assessor.

Vereadores tem alegado 
que a falta de servidores tem 
atrapalhado o trabalho do 
legislativo local. A proposta 
ainda aguarda sanção ou veto 
do prefeito da cidade.
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HABILITAÇÃO
PM atende acidente de trânsito e motorista apresenta CNH falsa

A Polícia Civil irá investigar 
um homem, de 34 anos, que 
apresentou uma Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH) 
falsificada para a Polícia Militar. 
O caso ocorreu às 11h50 da 
segunda-feira (25) enquanto 
os pms atendiam um acidente, 
envolvendo o carro do investi-
gado, no Parque Industrial.

Segundo o boletim de ocor-
rência, os militares inicialmente 
foram acionados para atender 
um caso de lesão corporal, no 
qual o suspeito acabou passan-
do com o seu carro por cima 

de um tijolo que ao quebrar 
espalhou estilhaços que acer-
taram um morador de rua, de 
59 anos.

No local a guarnição en-
controu o andarilho deitado na 
rua aguardando a chegada da 
Unidade de Resgate. A vítima 
foi levada para a UPA Norte 
com escoriações leves e um 
corte na cabeça.

Em pesquisa, os policiais 
descobriram que a CNH não es-
tava cadastrada, sendo portan-
to inexistente. O proprietário do 
veículo disse que um homem 
o procurou dizendo que por 
causa da pandemia a autoes-

Da REDAÇÃO
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cola estava fechada e que o 
ajudaria a tirar a carteira.

Três meses depois a CNH 
lhe foi entregue após o pa-
gamento de R$2,5 mil. Ele 
acrescentou que sempre pe-
dia o comprovante, mas o 
homem lhe dizia que não era 
possível entregar o documento 
porque a autoescola não esta-
va funcionando.

O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes de Rio 
Preto como uso de docu-
mentação falsificada e será 
investigado pelo 1º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

PM atende acidente de trânsito e motorista apresenta CNH falsa
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Temendo que seu marido, 
de 39 anos, fosse agredido ao 
ser capturado pela polícia uma 
mulher, de 47 anos, procurou 
a Central de Flagrantes de Rio 
Preto, às 8h30 da segunda-fei-
ra (25), para informar que seu 
companheiro tem contra si um 
mandado de prisão.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a mulher entrou em 
contato com a Polícia Militar 
e foi orientada a apresentar 
o foragido na delegacia, onde 
em contato com a polícia de 
Nhandeara foi constatado que 
o homem possui contra si um 
mandado de prisão expedido, 
em 22 de outubro de 2021, 
pela Vara Única do Fórum de 
Nhandeara.

Após se entregar, o fugitivo 
foi recolhido para a carceragem 
da DEIC e o caso registrado 
como captura de procurado. 
Investigações serão feitas pelo 
3º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Esposa convence 
marido procurado 

da Justiça se 
entregar

Da REDAÇÃO

Bandidos furtam fiação e duas 
escolas ficam sem aulas

A Secretaria  de Educação 
de Rio Preto informou que as 
aulas para os alunos da escola 
Aparecida Homsi e da escola 
Clóvis Sanfelice serão realiza-
das de forma remota, devido 
os furtos ocorridos na última 
semana.

“A Secretaria Municipal 
de Educação informa que, na 
noite do último sábado, dia 
23, a escola Aparecida Homsi, 
localizada no Jardim Antunes, e 
a escola Clóvis Sanfelice foram 
invadidas e tiveram toda a fia-
ção levada. Ambas as unidades 
possuem alarmes, porém, a 
fiação foi cortada dos postes 
e por esse motivo ele não foi 
acionado”, diz a nota.

“Por causa dos furtos, des-
de segunda-feira, dia 25, as 
aulas nestas escolas serão 
realizadas de maneira remota. 
Os professores entrarão em 
contato com os pais dos alu-
nos para passar as instruções 
necessárias”, completa.

A Secretaria informa ainda 
que acionou a Guarda Munici-
pal para fazer a segurança do 

local, a fim de que os reparos 
necessários sejam realizados.

FLAGRANTE - Na noite da 
segunda-feira (25), a Guarda 
Civil Municipal (GCM) prendeu 
um homem de 29 anos que 
estava furtando a fiação elétrica 
da Escola Municipal Aparecida 
Homsi Salles Cunha, no Jardim 
Antunes, na região norte de Rio 
Preto.

De acordo com a corpora-
ção, os guardas inicialmente 
foram informados de que havia 
uma pessoa no telhado da 
instituição e no local eles obser-
varam que o criminoso retirou 
algumas telhas e arrancou os 
fios e cabos de cobre.

O homem tentou fugir pu-
lando o muro da escola, mas 
acabou sendo abordado e fora 
os objetos de furto, que estavam 
dentro de um saco de lixo, os 
guardas também localizaram um 
alicate, uma foice e uma faca.

O suspeito foi levado para 
a Central de Flagrantes, onde 
permaneceu preso. O caso foi 
registrado como furto qualifi-
cado e encaminhado para o 4º 
Distrito Policial. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO   
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UM PRESO

Divulgação

ANTÔNIO SALUSTIANO DE SOUZA, 
natural de Morro Agudo/SP, faleceu aos 
91 anos de idade. Era viúvo e deixou seus 
fi lhos Maria das Graças, Maria do Carmo, 
Luis Fernando, Paulo e Maria Clara. Foi 
sepultado no dia 26/10/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOÃO RODRIGUES DA SILVA FILHO, 
natural de São José do Rio Preto/SP, fale-
ceu aos 60 anos de idade. Era divorciado 
e deixou seus fi lhos Cristiano (falecido), 
Tatiana, Anderson, Mariana, Luan, Luana e 
Guilherme. Foi sepultado no dia 26/10/202 
às 10:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

JOSÉ LUIZ IGRECIAS, natural de 
Santa Albertina/SP, faleceu aos 61 anos de 
idade. Era casado com Aparecida Militao 
Pereira Igrecias e deixou seus fi lhos Da-
niela, Mariana e Luis Filipe. Foi sepultado 
no dia 25/10/2021 às 19:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

FLAGRANTE

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) prendeu, às 19h50 da 
segunda-feira (25), um ho-
mem, de 26 anos, que tentou 
furtar a grelha de proteção 
de uma árvore do jardim do 
terminal urbano, localizado na 
Vila Imperial.

Os guardas foram acio-
nados pelos funcionários da 
Emurb, que viram o suspeito 
saindo do local com o objeto 
metálico e partindo em direção 
ao viaduto Jordão Reis. No 
local os GCMs encontraram o 
suspeito sendo detido pelos 
funcionários e ele confessou 
que iria vender o objeto para 
depois comprar drogas.

Em seguida, o acusado foi 
levado para a delegacia e preso 
em flagrante por furto. O caso 
segue sendo investigado pelo 
1º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Homem é preso 
furtando grade 
de proteção de 

árvore no Terminal 
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Mulheres são alvos 
de roubo enquanto 

andavam na rua

Central de Flagrantes de Rio 
Preto registrou dois casos de 
roubo, na última segunda-feira 
(25), tendo por vítimas mulhe-
res. Uma delas teve prejuízo de 
mais de R$2 mil.

O primeiro caso ocorreu às 
9h30 quando após procurar 
uma agência bancária para 
sacar R$2,1 mil de sua conta 
uma mulher, de 56 anos, se 
dirigiu para o bairro João Paulo 
II para realizar um serviço de 
costura, porém antes de che-
gar ao local foi abordada por 
um homem armado com um 
pedaço de madeira.

O criminoso ordenou que a 
vítima lhe entregasse a bolsa, 
onde estava seu celular, cartei-
ra e marmita. O dinheiro estava 
no bolso de sua calça.

Para os policiais, a vítima 
informou não saber as carac-
terísticas físicas do bandido 
porque a todo instante ele 
mandava que permanecesse 
com a cabeça baixa.

Já às 19h30, uma mulher, 
de 27 anos, foi abordada na 
Avenida Alfredo Antônio de 
Oliveira por um homem que lhe 
exigiu que entregasse o celular. 
A jovem disse não ter entendido 
o pedido do assaltante que, em 
seguida, tomou o celular de sua 
mão e fugiu.

Ela acrescentou que o mar-
ginal usava boné, era alto e 
magro e aparentava ser menor 
de idade.

Os dois casos foram registra-
dos como roubo e encaminha-
dos um para o 3º DP e o outro 
para o 4º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
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VIVENDAS
Briga de jovens em condomínio 
termina em ameaça de morte

Um adolescente de 16 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto nesta segun-
da-feira (25), junto com o seu 
pai, de 50 anos, para denunciar 
que no mesmo dia ele foi ame-
açado com uma faca por outro 
jovem além de o pai do acusado 
também o ameaçar de morte.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o caso ocorreu enquan-
to os estudantes brincavam, 
às 21h, na área social de um 
condomínio localizado no Jar-
dim Vivendas.

A vítima disse que estava 
jogando bola com outros ado-
lescentes e que em certo mo-
mento iniciou uma discussão 
com apenas um adolescente 
que lhe agrediu fisicamente 
sem deixar lesões.

Em seguida, o jovem re-
tornou à sua residência e ao 
voltar para área social passou 
a ameaçar a vítima com uma 
faca de churrasco.

Para se defender, a vítima 
desferiu um soco no adoles-
cente que soltou a faca, fazen-
do com que o cabo do objeto 
acertasse a vítima, porém sem 

ferimentos graves.
Ao voltar para a casa, a 

vítima passou a receber men-
sagens do pai do adolescente, 
sendo que dentre as ameaças 
o adulto disse que iria agredi-lo 
e que contrataria alguém para 
matá-lo.

Os policiais civis registraram 
o caso como ameaça e orienta-
ram o adolescente e seu pai a 
apresentarem as provas para o 
5º Distrito Policial, responsável 
pela investigação.

 (Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Empresa de caçambas tem 
onze baterias furtadas

Um homem de 37 anos 
compareceu à Central de Fla-
grantes de Rio Preto, na manhã 
da segunda-feira (25), para 
informar que às 14h do do-
mingo (24) a sua empresa de 
caçamba, localizada no bairro 
Boa Vista, foi invadida e foram 
levadas diversas baterias.

Segundo a vítima, ao se 
dirigir ao seu estabelecimento 
constatou que haviam cortado 
a cerca de proteção e com um 
carrinho de material reciclado 
foram furtadas 11 baterias dos 
maquinários.

O furto será investigado pelo 
5º Distrito Policial e ainda não 
há suspeitos do crime. (Cola-
borou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
Arquivo DHOJE
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Quando pensamos em saúde, especialmente na importância 
de nossos órgãos, vem à mente a ideia de que, preservando o 
coração e o cérebro, o resto se ajusta de alguma forma. Mas não 
é bem assim que as coisas funcionam. 

Embora o coração e o cérebro sejam essenciais para controle 
das funções circulatórias em nosso corpo, deveríamos ter muita 
precaução em relação à boa função de nossos rins. Como car-
diologista, costumo dizer que tenho mais medo das alterações na 
função dos rins do que das possíveis instabilidades do coração.

Quem convive com pessoas portadoras de problemas cardíacos, 
sabe muito bem que existe uma vastidão de medicamentos e cirur-
gias que são aplicadas para correção dos defeitos e recuperação 
da capacidade funcional deste órgão. Pode-se controlar a pressão 
arterial, minimizar as arritmias, reduzir o colesterol presente nas 
artérias, trocar uma válvula, fazer “ponte de safena ou mamária”, 
colocar um marcapasso, corrigir um defeito estrutural em crianças; 
enfim, o arsenal de opções efetivamente é muito grande.

No caso dos rins, as opções são muito limitadas, visto que me-
dicamentos e cirurgias muitas vezes mudam muito pouco o cenário 
de uma insuficiência renal. Quando a situação se complica e os 
rins param de funcionar, a solução acaba sendo a hemodiálise, 
um sistema artificial de filtração de sangue que remove toxinas 
de nossa circulação. 

Interessante mencionar que os rins são órgãos duplos, ou seja, 
a grande maioria das pessoas nasce com dois e nem por isto a 
capacidade deste órgão de suportar os insultos e as doenças 
se equipara ao coração. Sempre comento também que nosso 
coração aguenta muitas pancadas e ainda, sim, mantém uma 
razoável reserva.

Já os rins quando sucumbem, a situação literalmente fica com-
plicada, sendo que não sabemos o que virá pela frente, se a pessoa 
vai ficar pouco tempo em hemodiálise, se ficará em hemodiálise 
definitivamente ou se precisará ser cogitado um transplante renal. 

Para vocês terem ideia da dimensão do papel dos rins em nossa 
saúde e, ao mesmo, para que percebam o quanto os rins acabam 
sendo subestimados ou esquecidos, um dos principais problemas 
que atingem a população em geral é a hipertensão arterial.

Esta condição clínica acomete inúmeras pessoas, geralmente 
de forma silenciosa, sem causar sintomas. Basta imaginar que 
muitas pessoas podem estar caminhando nas praias, fazendo 
atividades físicas nas academias, trabalhando em seus escritórios, 
mantendo níveis elevados de pressão arterial sem apresentar um 
mísero sintoma ou sinal de alerta.

Além disto, quando esta hipertensão arterial enfim é diagnos-
ticada, a tendência natural das pessoas e dos próprios médicos 
é lembrar prioritariamente do coração, deixando os rins para um 
segundo plano. O problema é que existe a hipertensão arterial de 
causa renal, que acomete tanto pessoas mais jovens como de 
idade avançada.

No caso das pessoas mais jovens, as artérias dos rins ficam 
mais “grossas”, dificultando a chegada de sangue aos rins; ou seja, 
quando o coração bombeia o sangue e o distribui para os rins, 
este sangue passa com extrema dificuldade pelas artérias renais, 
prejudicando a filtração e remoção das toxinas. 

No caso das pessoas com idade mais avançada, o que se ve-
rifica é o depósito de gordura no interior das artérias renais, fato 
este que também reduz a taxa de filtração do sangue. Em ambos 
os casos, as pessoas ficam inchadas, ocorre intoxicação progres-
siva, retenção de sangue no coração e pulmões e descontrole da 
pressão arterial.

Claro que este cenário mais pessimista não costuma ser agu-
do, permitindo que uma boa abordagem médica consiga iniciar 
medicamentos e, se necessário, indicar sessões de hemodiálise. 

Mas qual seria então o momento exato para se suspeitar que 
a hipertensão arterial tem origem em um problema renal? Na 
verdade, em todos os casos, poderíamos dizer. Claro que existirá 
uma escala de prioridades quanto as possibilidades diagnósticas, 
mas a causa renal para a hipertensão arterial deveria ser sistema-
ticamente considerada em todas as faixas etárias.

Como forma de diagnosticar alterações específicas no fluxo 
renal, um dos exames mais eficazes seria a ultrassonografia ab-
dominal com estudo de fluxo, também conhecido como ultrasso-
nografia com “doppler” de artérias renais. Em caso deste exame 
apontar sinais de obstrução significativa do fluxo renal, algumas 
medidas não medicamentosas e outras medicamentosas devem 
ser realizadas. 

Mudar o padrão de alimentação, dando mais importância para 
os alimentos saudáveis e reduzindo as extravagâncias, como exces-
so de gorduras e açúcares, é a estratégia principal. Os alimentos 
muito salgados e condimentados também devem constar nesta 
lista de restrições.

O segundo passo será a regularização do uso de medicamen-
tos, ou seja, conversar com um médico especialista (cardiologista 
e nefrologista) que possa prescrever remédios que melhorem o 
fluxo renal como também reduzam a propagação de placas de 
gorduras no interior dos vasos sanguíneos dos rins. Por fim, este 
médico especialista determinará também se existe indicação para 
um procedimento cirúrgico. 

Em geral, a técnica cirúrgica mais empregada para desobstrução 
de artérias renais “grossas” ou entupidas consiste num procedi-
mento minimamente invasivo ou conhecido como endovascular 
- dilatação da artéria renal com balão e implante de uma malha 
metálica (stent) para manutenção da artéria renal com balão e 
implante de uma malha metálica (stent) para manutenção da 
artéria renal desobstruída.

Está técnica cirúrgica não exige abertura do abdome, sendo 
realizada por intermédio de um cateterismo - inserção de um ca-
teter pela virilha e direcionamento do mesmo até o território das 
artérias renais.

No pós-operatório deste procedimento, continua sendo man-
datório o uso de medicamentos para evitar formação de trombos 
(como aspirina) e para controlar o depósito de gorduras dentro 
dos vasos sanguíneos dos rins (como as estatinas). No entanto, 
continuam como primordiais medidas o rigoroso controle dos há-
bitos alimentares, a necessidade de realizar exames periódicos, o 
cuidado quanto ao controle do peso e a responsabilidade de saber 
que os rins são órgãos essenciais uma vida longeva.

Volto a insistir com a tese de que os rins deveriam ser motivo de 
medo e preocupação; quem não tem um bom funcionamento dos 
rins e depende de uma rotina semanal de hemodiálise sabe muito 
bem o que é isto tudo e pode testemunhar para quem ainda duvide. 

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
Cuide de seu coração, 
mas cuide mais ainda

dos seus rins

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

O Parque Tecnológico de 
Rio Preto mais uma vez será 
sede de um dos eventos or-
ganizados pelo Health me 
Up, programa de aceleração 
de negócios na área de saú-
de. Presencial e totalmente 
gratuito, o evento será nesta 
quarta-feira (27), às 14h, com 
o tema “Da ideia à escala: 
desenvolva uma HealthTech 
valiosa”.

Voltado para empreende-
dores com negócios emer-
gentes na área de saúde, 
os participantes conduzirão 
conversas sobre como su-
perar os principais desafios 
das fases iniciais da jornada 
empreendedora, com foco 
em escalabilidade e tração de 
vendas. Todos os protocolos 
de segurança sanitária serão 
seguidos.

Mediado por profissionais 
de experiência na área do em-
preendedorismo e inovação, o 
painel contará com fundado-
res e CEOs de HealthTechs, 
que são startups ligadas à 
área de saúde, e também 
com gestores de tecnologia 
e inovação de empresas já 
consolidadas.

Entre os confirmados es-
tão Alessandro Queiroz, CTO 
da Bioedtech bioimpressao 

Partec sedia evento para 
negócios na área da saúde

3D, startup sediada no Parque 
Tecnológico, e Alencar Souza, 
Gerente de Tecnologia no Gru-
po Cene, uma das empresas 
realizadoras do programa. As 
inscrições podem ser feitas em: 
http://eventos.healthmeup.
com.br/escala.

O programa de acelera-
ção Health me Up tem como 
objetivo principal acelerar o 
crescimento de startups. Para 
isso, oferecem capacitações, 
mentorias, workshops e acom-
panhamento de metas envol-
vendo todo o ciclo de vida de 
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uma startup.
O Health me Up é voltado 

para startups e empreendedo-
res que tenham uma solução 
na área de saúde, disponibi-
lidade para dedicar tempo ao 
negócio e competências neces-
sárias para o desenvolvimento 
do negócio, seja por parte dos 
sócios fundadores ou de uma 
equipe. Não é necessário ter 
empresa aberta ou já estar 
faturando.

Para participar do Health 
me Up, é preciso se inscrever 
pelo site do programa até 

07/11. O endereço para ins-
crição é https://healthmeup.
com.br/.

Próximos eventos - 
O programa terá ainda mais um 
evento antes do encerramento 
das inscrições. Totalmente onli-
ne e gratuita, a live “Benefícios 
da Aceleração” acontecerá no 
dia 03/11, quarta-feira, às 
16h, nos canais do Health me 
Up nas mídias digitais. Para 
participar e receber o link da 
transmissão, inscreva-se em 
https://bit.ly/hmu-aceleracao.

BOA NOTÍCIA
Bady completa dois meses 

sem mortes por Covid

Desde o dia 25 de agosto de 
2021 a cidade de Bady Bassitt 
não registra nenhuma morte por 
Covid-19. O mérito, segundo 
a enfermeira da Vigilância de 
Imunização do município, Ka-
rina Cabrera, está totalmente 
ligado ao avanço da vacina. 

Mas ela faz um alerta. “Ain-
da temos alguns problemas 
aqui na cidade, principalmente 
referente à segunda dose. Mui-
tas pessoas não estão indo to-
mar, o que, futuramente, pode 
dificultar os planos da saúde. 
Precisamos que essas pessoas 
se conscientizem da importân-
cia de fazer o cronograma de 
vacinação pro completo.” 

Até o dia 15 deste mês, data 
do último balanço de vacinação 
na cidade, 16.672 pessoas ha-
viam tomado a primeira dose; 
12.820 tomaram a segunda 
dose e 512 pessoas já estão na 
terceira dose, ou dose adicio-
nal. No total, foram aplicadas 
30.004 vacinas, em 16.672 
pessoas. 

Contando que a última mor-
te pela doença foi no dia 25 
de agosto, até o momento se 
totalizam 87 óbitos na cidade, 
com uma pessoa internada em 
enfermaria. Bady Bassitt tem 
4.355 confirmados da doen-
ça, 7.709 casos descartados, 
4.259 curados e 50 suspeitos, 
de acordo com o último levanta-
mento feito na sexta-feira (22). 

Andressa ZAFALON 

ASTRAZENECA
Saúde amplia ponto 
de vacinação para 

segunda dose

Nesta quarta-feira (27) 
os agendados e faltosos da 
segunda dose da vacina As-
traZeneca terão mais uma 
sala de vacina à disposição em 
Rio Preto. Além do Shopping 
Cidade Norte e unidades de 
saúde Estoril e Jaguaré, a UBS 
Vetorazzo também vai aplicar 
as doses deste imunizante 
para aqueles que vão receber 
a segunda dose, cujo intervalo 
em relação à primeira dose é 
de 12 semanas.

O horário de funcionamento 
das salas de vacina é das 8h às 
14h nas unidades e das 8h às 
21h no Shopping Cidade Nor-
te. Para as vacinas Coronavac 
(intervalo de 28 dias) e Pfizer 
(21 dias), as doses estão dis-
poníveis no Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 21h, e nas 
unidades de saúde e demais 
equipamentos públicos, das 
8h às 14h.

Todos os agendados e fal-
tosos das segundas doses 
devem comparecer aos postos 
de vacinação apresentando 
documento pessoal com foto e 
CPF e comprovante de vacina-
ção. O número de faltosos da 
segunda dose atualmente está 
em 28.504 pessoas.

Adolescentes de 12 a 17 

anos já começaram a receber 
a segunda dose e devem ficar 
atentos ao intervalo entre do-
ses, sendo que nesta quarta-
-feira, todos que receberam a 
primeira dose até 01/09 já po-
dem receber a segunda dose.

Primeira e  reforço 
- A campanha continua nesta 
quarta-feira para aplicação 
de primeira dose em adultos, 
mediante apresentação de 
documentos pessoais com foto 
e CPF e comprovante de resi-
dência de Rio Preto. As vacinas 
serão aplicadas no Shopping 
Cidade Norte, das 8h às 21h, 
e unidades de saúde e equipa-
mentos públicos de Rio Preto, 
das 8h às 14h. Os endereços 
dos postos de vacinação podem 
ser conferidos em: www.riopre-
to.sp.gov.br/mapavacinas.

A dose adicional está sendo 
aplicada em: Idosos e trabalha-
dores da saúde com pelo me-
nos seis meses de recebimento 
da segunda dose e adultos com 
alto grau de imunossupressão 
com pelo menos 28 dias de 
recebimento da segunda dose 
ou dose única. As doses estão 
disponíveis no Shopping Cidade 
Norte, das 8h às 21h, e unida-
des de saúde e equipamentos 
públicos de Rio Preto, das 8h 
às 14h.

Da REDAÇÃO

COVID

Rio Preto tem mais 12 
casos e uma morte

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto confirmou nesta terça-fei-
ra (26) mais 12 casos de Co-
vid-19 no município, sendo 10 
diagnosticados por exame PCR 
e dois por TR antígeno. No total 
são 97.970 casos, com uma 
média móvel de 24 casos leves 
e dois casos graves por dia.

A Saúde também registrou 
mais um óbito, tendo sido no-
tificado na segunda-feira (25). 
Desde o início da pandemia 
são 2.808 mortes, com uma 
taxa de letalidade de 2,8%. 
Considerando apenas os dados 
de 2021 são 63.207 casos e 
1.886 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 25 
pessoas foram consideradas 

recuperadas da Covid-19, totali-
zando 95.068 curados, o equiva-
lente a 97% dos casos. A cidade 
soma 335.175 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 302.997 testes realizados. O 
coeficiente de incidência é de 
21.069 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto registra 
198 pacientes internados com 
síndrome respiratória aguda 
grave (SRAG), com 92 na UTI e 
106 na enfermaria, sendo 96 
residentes de Rio Preto e 102 
de outros municípios da região. 
Dentre os casos já confirmados 
com Covid-19 são 64 interna-
ções, com 38 na UTI e 26 na 
enfermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI é de 28,4% na 
região.

Vinicius LIMA
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Mateus Alves se prepara para sequência de challengers

O tenista Mateus Alves, 
de 20 anos, está in-
tensificando os seus 

treinos em Rio Preto, com o 
seu técnico, o ex-top 1 do 
Brasil, Thiago Alves, tendo 
como foco a disputa de vários 
challengers que encerram a 
temporada de 2021 da ATP. 
Atualmente, Mateus é o único 
tenista profissional em ativida-
de na cidade.

O r io-pretense conse-
guiu conquistar o seu melhor 

ranking da carreira, chegando 
no top 500.  Ele se prepara 
para a disputa de uma mara-
tona de challengers a partir do 
início de novembro. Inicia no 
Uruguai, passa por Campinas, 
Brasília, São Paulo, Florianó-
polis e fecha a temporada no 
Rio de Janeiro.

“O Mateus teve um ano 
bem difícil.  Ele começou a en-
tender como funciona o circui-
to profissional. Acabou saindo 
do juvenil e já enfrentou esses 
anos de pandemia. Agora que 
a situação está melhorando 
e ele está podendo jogar. É 
um ano de amadurecimento. 
É continuar com essa pegada 
para conquistar mais posições, 
ficando mais forte no circuito 
e disputando cada vez mais 
torneios maiores”, afirmou 
Thiago Alves.
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Mateus Alves 
se prepara 
para sequência 
de challengers

Dividida entre o amor 
pelo esporte, temores 
com a saúde pública 

e a busca de um recorde de 
Grand Slam de Novak Djokovic, 
o Aberto da Austrália está so-
frendo uma crise de hesitação 
enquanto estuda se tenistas 
que não se vacinaram contra 
a covid-19 deveriam ter per-
missão de competir.

Para as autoridades encar-
regadas de tomar tais deci-
sões, a bola parece estar na 
quadra dos outros.

Depois de meses de espe-
culação, a posição finalmente 
parecia clara na semana pas-
sada, quando o ministro da 
Imigração australiano, Alex 
Hawke, disse que os tenistas 
terão que estar duplamente 
vacinados para entrar no país.

Mas quatro dias depois as 
águas voltaram a ficar turvas 
quando um e-mail vazado da 
Associação de Tênis Feminino 
(WTA) informou que tenistas 
que não se vacinaram seriam 
bem-vindas se estivessem 
dispostas a passar 14 dias em 
quarentena.

O escritório de Hawkes não 
quis comentar a carta da WTA, 
mas outras autoridades minam 
o comunicado do ministro 
desde então, dizendo que a 
questão está longe de estar 
definida.

“Não cabe a mim [decidir] 
se eles serão aceitos no país, 
mas se forem, administrare-
mos este risco”, disse Daniel 
Andrews, que comanda o 
governo do Estado de Victoria 
e é veementemente contra a 
entrada dos que não se vacina-
ram, na terça-feira (26).

Djokovic, tenista número 
um do mundo, recusa-se a 
revelar sua situação vacinal e 
disse na semana passada que 
pode não jogar em Melbourne 
Park, “as coisas estando como 
estão”.

Austrália Open 
estuda barrar 
tenistas sem 

vacina
Agência BRASIL

DELIBERATIVO

América convoca sócios para 
eleger conselho até 2023

O América Futebol 
Clube publicou um 
edital convocan-
do os associados 

para a realização da eleição 
geral dos membros e suplentes 
do conselho deliberativo do clu-
be para o triênio 2021/2023.

Segundo o edital, a eleição 
será realizada no dia 08/11, 
a partir das 18h, na sede do 
América no estádio Teixeirão. 
Às 19h será realizada uma 
segunda convocação.

No ato da inscrição das 
chapas deverá ser comprovada 

a regularidade contributiva do 
candidato associado. Somente 
poderão votar e ser votados os 
associados quites com os cofres 
do clube. O sistema de votação 
será através de cédulas.

Em setembro, cumprindo 
uma decisão judicial, o América 
realizou as eleições do triênio 
2017-2020, com vitória da cha-
pa “Sempre América”, encabe-
çada por Luiz Donizette Prieto, o 
Italiano, que recebeu 65% dos 
votos. Nesta segunda-feira (25), 
o conselho deliberativo realizou 
uma reunião e elegeu Italiano 
como presidente do triênio em 
questão.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br
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BRASILEIRÃO

Palmeiras vence Sport de virada no Allianz
De virada, o Palmeiras 

venceu o Sport na 
noite desta segun-

da-feira (25), por 2 a 1, no 
Allianz Parque, em São Paulo 
(SP), no encerramento da 
28ª rodada do Campeonato 
Brasileiro.

O resultado foi importante 
para recolocar o Palmeiras na 
vice-liderança do campeonato, 
agora com 49 pontos. Uma 
distância de dez pontos para 
o líder Atlético-MG, que ainda 
tem um jogo a menos (28 a 
27). Já o Sport, que poderia 
ter deixado a zona de rebaixa-
mento, ficou com os mesmos 
27 pontos e em 18º lugar.

A partida mal havia come-
çado e o Palmeiras viu o Sport 
abrir o placar no Allianz Par-
que. Logo aos três minutos, Zé 

Welison puxou contra-ataque e 
lançou Luciano Juba pelo lado 
esquerdo, O jogador cruzou na 
área e o centroavante Leandro 
Barcia finalizou forte, no fundo 
das redes do goleiro Weverton.

Atrás no placar, o Palmei-
ras teve mais posse de bola 
e dominou ações no primeiro 
tempo. O problema foi en-
contrar espaços entre a forte 
marcação pernambucana. Aos 
16, Rony recebeu na ponta da 
área e chutou cruzado. A bola 
já havia passado pelo goleiro, 
mas não pelo zagueiro Rafael 
Thyere, que mandou a bola 
para longe da área.

O time paulista seguiu em 
cima do Sport e foi chegar com 
muito perigo apenas aos 42 
minutos, quando Felipe Melo 
tabelou com Marcos Rocha e 
o lateral cruzou na área. O late-

o goleiro fez duas lindas defe-
sas e mandou para escanteio, 
livrando o time pernambucano 
de sofrer a virada.

Aos 35 minutos, após se-
quência de escanteios, Gus-
tavo Scarpa mandou na área, 
William desviou na primeira 
trave e Felipe Melo, de cabeça, 
completou para as redes, mar-
cando o gol de número 400 do 
Palmeiras em jogos no Allianz 
Parque. Com a vantagem no 
placar, o Palmeiras controlou 
a partida e esperou o apito 
final para comemorar mais três 
pontos.

O Palmeiras volta a campo 
no domingo para enfrentar o 
Grêmio, às 16 horas, na Are-
na, em Porto Alegre (RS). Já o 
Sport, no mesmo dia, mas às 
20h30, receberá o Atlético-GO 
na Ilha do Retiro, em Recife 
(PE).
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ral-esquerdo Piquerez finalizou 
em cima do goleiro Maílson. Na 
sequência, a defesa do time 
visitante voltou a dar chutão, 
evitando novo susto.

No segundo tempo, o Pal-
meiras precisou de apenas 
oito minutos para empatar 
a partida. Após cobrança de 
escanteio pelo lado direito, a 
bola bateu sem querer em Luiz 
Adriano e parou dentro do gol, 
deixando tudo igual. O detalhe 
foi para a comemoração em 
tom de desabafo do atacante 
para os torcedores nas arqui-
bancadas.

Daí em diante começou o 
‘bombardeio’ do Palmeiras ao 
gol do Sport. O time paulista 
rondou a área e finalizou di-
versas vezes, só não contava 
com noite inspirada do goleiro 
Maílson. Aos 26 e 27 minutos, 

César GRECO

LUTO Morre em Rio Preto ator Ney Catharino, 
aos 52 anos, vítima de câncer

O ator Ney Catharino mor-
reu nesta terça-feira (26), na 
Santa Casa de Rio Preto, vítima 
de um câncer agressivo, aos 
52 anos.

Ney atuou por duas déca-
das no Grupo Teatral Rio-pre-
tense (GTR), mas era natural 
da cidade de Jurupeba, distrito 
de Palestina.

No GTR, Ney fez muito 
sucesso com o personagem 
‘Matias Cão’, onde vivenciou 
várias aventuras nas peças ‘O 
Parturião’, ‘O anel de Magalão’, 
‘Burindanga’ e ‘Sacra Folia’.

O ator também atuou na 
Companhia Fábrica dos So-
nhos, em três espetáculos; 
em peças sonar livre e em 
curta-metragem.

Ney Catharino deixou a mãe 

e quatro irmãos, era solteiro e 
não teve filhos. Rose Catarino, 
irmã do artista, conta que no 
começo do ano os médicos 
achavam que ele tinha caxum-
ba. No entanto, em abril, ele foi 
diagnosticado com Linfoma e 
em agosto o câncer havia se 
alastrado nas costas, tórax e 
pescoço, o que o levou a óbito.

Em outubro, o ator chegou 
a fazer uma cirurgia, mas não 

conseguiu se recuperar. “Como 
estava passando mal, ele pa-
rou de comer e beber água. 
Por isso, foi internado e não 
resistiu”, afirma a irmã Rose 
Catarino.

O velório acontecerá nesta 
quarta-feira (27), às 8h, na 
capela do Prever. O corpo será 
velado em Jurupeba, das 9h às 
11h e o enterro será realizado 
no cemitério da cidade.

Andressa ZAFALON
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Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

A-7Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
27 de outubro de 2021

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, associação inscrita no CNPF/MF sob nº 59.987.651/
0001-60, com sede na Av. Engenheiro Antonio Tavares Pereira Lima, 900, Jardim
Primavera, em São José do Rio Preto-SP, neste ato através do seu presidente em
exercício, Luiz Donizette Prieto, eleito na Reunião do Conselho Deliberativo do
Clube, realizada no dia 25 de outubro de 2021, em conformidade com os artigos 26
e 28, do Estatuto Social, CONVOCA todos os associados aptos a votarem e serem
votados para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, A REALI-
ZAR-SE NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2021, ÀS 18:00 HORAS, na sede social do
Clube, localizada na Av. Engenheiro Antonio Tavares Pereira Lima, 900, Jardim
Primavera, em São José do Rio Preto-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

a) ELEIÇÃO GERAL TRIENAL DOS MEMBROS ELETIVOS E SUPLENTES DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, PARA O PERÍODO
2021/2023.

Nos termos do artigo 27 do Estatuto Social, a Assembleia Geral Extraordinária instalar-
se-á:
i) As 18:00 horas, em primeira convocação, com a presença de no mínimo 1/2
(metade) dos associados com direito a voto;
ii) As 19:00 horas, em segunda convocação, sendo válidas as deliberações ali
tomadas pela maioria dos associados com direito a voto presentes.
CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PARA INSCRIÇÃO DAS CHAPAS:
1) No ato da inscrição das chapas, deverá ser comprovada a regularidade contributiva
do candidato associado contribuinte e quanto aos associados remidos, beneméritos
e honorários, deverá ser comprovado com a entrega de cópia autenticada do respec-
tivo título ou diploma comprobatório desta condição, ou entrega de cópia simples,
acompanhada de  apresentação do original para conferência.
CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS NO DIA DA VOTAÇÃO:
1) Somente poderão votar e serem votados os associados contribuintes quites com
os cofres da entidade e preenchimentos da demais normas estatutárias;
2) Os associados remidos, beneméritos e honorários deverão se identificar com a
apresentação de prova dessa condição, com documento original ou autenticação
recente.
3) O sistema de votação será através de cédulas, com identificação das chapas
concorrentes, as quais serão entregues aos associados eleitores, após a comprova-
ção da condição de voto e assinatura da lista de presença, não excluindo a votação
por aclamação em caso de inscrição de chapa única (art. 29, § 1º do Estatuto Social).
O presente Edital será afixado na sede do América Futebol Clube e publicado em
jornal local, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social.
São José do Rio Preto-SP, 26 de outubro de 2021.

LUIZ DONIZETTE PRIETO
PRESIDENTE DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

 
 

ASSOCIAÇÃO DOS LOTEAMENTOS DA REGIÃO DA ESTÂNCIA BONANZA 
 
 
 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
O Diretor Presidente da Associação dos Loteamentos da Região da Estância Bonanza, CONVOCA nos 
termos da Legislação Vigente e de conformidade com o Estatuto Social, disposto no artigo 21, item “c” 
e artigo 37, uma ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 08 de Novembro 
de 2021, segunda-feira às 17:00 horas (dezessete horas), em primeira convocação, nas dependências do 
prédio administrativo da Associação dos Proprietários do Loteamento Residencial Quinta do Golfe, sito 
na Rua Chico Mendes, nº 900, Bairro Residencial Quinta do Golfe, Cep: 15093-322, nesta cidade de 
São José do Rio Preto SP, com a finalidade de deliberar sobre as matérias da seguinte ORDEM DO DIA: 
 

1- REFERENDAR ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL EM SEU ARTIGO 1º PARA A 
MUDANÇA DE ENDEREÇO DA ASSOCIAÇÃO DOS LOTEAMENTOS DA REGIÃO DA 
ESTÂNCIA BONANZA PARA NOVA SEDE LOCALIZADA NA RUA CHICO MENDES, 
Nº 900 – SALA 01 – BAIRRO RESIDENCIAL QUINTA DO GOLFE, CEP: 15093-322 – SÃO 
JOSÉ DO RIO PRETO/SP; 
 

2- REFERENDAR O NOVO DIRETOR SECRETÁRIO O ASSOCIADO RAFAEL BARUFI 
PARA O MANDATO ATUAL COM TÉRMINO EM 31/12/2022 EM SUBSTITUIÇÃO AO 
SENHOR RENATO GONÇALES E SILVA QUE RENUNCIOU AO CARGO POR 
MOTIVOS PARTICULARES;  

 
3- ASSUNTOS GERAIS. 

 
Não havendo quorum para a realização da Assembléia em primeira convocação, instalar-se-á em 
segunda, de conformidade com as disposições legais, às 17:30 horas do mesmo dia e no mesmo local. 
 
Os proprietários poderão fazer-se representar por procuração com poderes específicos e firma 
reconhecida (Parágrafo 3º do Artigo 46 e artigo 48 do Estatuto Social). 
 
Não poderão votar as associações que estiverem em débito com as obrigações associativas (Artigo 47 
do Estatuto Social). 
 

São José do Rio Preto SP, 25 de Outubro de 2021. 
 
 
 
 

SILVIO MASSANOBU YOKOO 
Diretor Presidente 

 

RODOBENS S.A. - CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007
EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data: 30.09.2021. Horário: 17 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações: 
(1) a distribuição de dividendos intermediários no valor de R$133.776.244,15, sendo R$55.119.307,73 à conta de retenção 
de lucros do exercício de 2020; R$70.631.567,76 à conta de reserva estatutária do exercício de 2018; R$8.025.368,66 à con-
ta de reserva estatutária do exercício de 2020; e (2) a distribuição de dividendos intercalares no valor de R$250.755.755,85, 
com parte do lucro líquido do exercício social de 2021. O valor total de R$384.532.000,00 será pago até 31 dezembro de 
2021, em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade dos acionistas, valendo o compro-
vante como recibo de pagamento, correspondendo à proporção de ações que cada acionista possui na Companhia. Regis-
tro JUCESP nº 507.182/21-2, em sessão de 19.10.2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, 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 pretendentes:
1. DANILO BARBOSA SILVA e RAFFAELE THOMA-
ZOLLI DA SILVA, sendo ELE fi lho de CARLOS ADEMAR DA 
SILVA e de SOLANGE APARECIDA BARBOSA e ELA fi lha de 
PAULO ROGERIO DA SILVA e de ROSANA TEREZINHA DA 
SILVA;
2. GUILHERME MARTINS DIAS e ÉVELYN CRISTI-
NA OLIVENCIA DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de ARILDO 
MARTINS DIAS e de INEZ TAMBURLIN e ELA fi lha de ANDRÉ 
LOMBARDI DOS SANTOS e de CARLA ALESSANDRA CAM-
POS OLIVENCIA;
3. EDIMILSON DA SILVA MANRIQUE e FERNANDA 
ALINE QUAIA, sendo ELE fi lho de ANTONIO MANRIQUE 
GIMESES e de SEBASTIANA ALEXANDRE DA SILVA e ELA 
fi lha de CARLOS ANTONIO QUAIA e de SANTINA DE FATIMA 
PEREIRA QUAIA;
4. FERNANDO ARAUJO DA SILVA e AYLA BEATRIZ DE 
OLIVEIRA MILANI, sendo ELE fi lho de JOSÉ ROBERTO DA 
SILVA e de SANDRA MARCIA ARAUJO DA SILVA e ELA fi lha de 
MICHAEL WEIDER MILANI e de ANDRESSA PRISCILA BER-
NARDO DE OLIVEIRA;
5. RAFAEL GAMERO BARBOSA e TÁISA CASTALDELI 
MARTINS, sendo ELE fi lho de GILBERTO ERNESTO BARBO-
SA e de VALDECÍ GAMERO BARBOSA e ELA fi lha de LUÍS 
CARLOS MARTINS e de EUNICE CASTALDELI DE SOUZA 
MARTINS;
6. AMILTON BUTINHOLI e VANESSA PINA GONÇAL-
VES, sendo ele FILHO de EMILIO BUTINHOLI e de ALZIRA 
DE OLIVEIRA BUTINHOLI e ELA fi lha de CARLOS ALBERTO 
GONÇALVES e de MARIA APARECIDA PINA GONÇALVES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 26/10/2021.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

EXTRATO DERATIFICAÇÃO 
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 22/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 22/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Contratação de empresa especializada para elaboração, 
organização e realização de Processo Seletivo para as se-
guintes funções: Assistente Social, Professor I, Professor II 
– História, Professor II – Matemática, Professor II – Educação 
Física, Professor II – Inglês, Psicólogo, Professor de Educação 
Infantil, Professor II – Ciências, Professor II – Sala de Recursos, 
Professor II – Geografi a, Professor II – Português e Professor 
II – Informática, para a empresa CONSALTER & CAMARGO 
ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
17.960.258/0001-32, localizada na Rua Jean Carlos Trecenti, nº 
340, sala 01, Vila Santa Cecília, na cidade de Lençois Paulista- 
SP, CEP 18683-214, no VALOR GLOBAL R$ 13.850,00 (treze 
mil oitocentos e cinquenta).
Monte Aprazível, 26 de outubro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal



SOCIAL Jornal

TRONO
Desde a tarde de ontem, o deputado estadual e presidente da 
Assembleia Legislativa, Carlão Pignatari, 62 anos, (PSDB), duas 
vezes prefeito de Votuporanga, é o governador interino de São 
Paulo e fica no cargo até o dia 2 de novembro. Porque o titular 
João Dória está em Dubai e o vice, Rodrigo Garcia, alegou questões 
pessoais para se afastar do cargo esta semana.

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

CONSÓRCIO
O jantar do Consórcio de outubro 
do grupo de Reinaldo Lobanco 
será amanhã na residência 
dele. Como sempre, merecendo 
caprichos da hostess Maria 
Tereza e a habitual generosidade 
alcoólica.

EXPANSÃO I
Os Zacharias Bros- Wagner e Wellington -, que têm uma belíssima 
fábrica de produtos alimentícios, a Kodilar, no Distrito Industrial 
Ulisses Guimarães, estão em plena expansão. Estão construindo 
outra em frente, para produzir produtos de zero lactose,zero glúten 
e zero açúcar. E uma fábrica paralela, que pretendem inaugurar 
em janeiro de 2022, onde serão produzidos produtos orgânicos e 
veganos. A empresa é tão forte, que separa uma boa grana para 
ser patrocinadora de dois times nacionais: o Flamengo e o Santos 
e dois dos principais times de futebol regionais, o Mirassol e 
Novorizontino. A Kodilar já é hoje a maior indústria de produtos sem 
glúten do Brasil e as três unidades que ocupam aproximadamente 
28 mil m2, aumentarão sua capacidade de produção.

      A Alianza eventos já definiu 
as atrações do réveillon no Villa 
Conte: Baton na Cueca, Raiane 
& Rafaela e Seu Moço.

     O casal de médicos 
Betinho Matarazzo Ribeiro 
Silva e Marina Ribeiro Silva, 
recebeu sábado, em Itu, para a 
caprichada festa de aniversário 
de sua filha Eduarda, que 
comemorou 4 anos.

     Desta coluna as 
condolências à família de 
Zwinglio Ferreira Jr. ex-
presidente do Harmonia Tênis 
Clube, que faleceu no último 
finde de leucemia.

      A dupla César Menotti 
& Fabiano será a atração do 
réveillon do parque aquático 
Termas do Laranjais de 
Olímpia. O palco será montado 
no estacionamento e não  
haverá cobrança de ingressos.
 
     Deve nascer neste fim 
de semana, o segundo filho 
do casal Milton  e Mariana 
Haddad Liso, o Felipe que 
vem fazer companhia para o 
irmãozinho Arthur. 
  
     No próximo sábado, 
Julinho e Sônia Maria Menezes 
Martinez viajam com Eliane, 
irmã dela, para uma semana 
de dolce far niente em 
Comandatuba, na Bahia.

    Sergio Moro não tem 
deixado um pingo de dúvida 
aos interlocutores com quem 
tem conversado nos últimos 15 
dias: em novembro, vai se filiar 
ao Podemos e assumirá sua 
candidatura a presidente.

    A Prefeitura Municipal 
inaugura dia 19 de novembro 
o projeto “Natal Luz”, com 
árvores de Natal colocadas 
em vários pontos da cidade, y 
compris na Represa Municipal.

INAUGURAÇÃO 
Está marcada para o dia 10 
de novembro, a inauguração 
do Compre Mix Atacado, um 
atacarejo do grupo Compre 
Fácil Atacadista, nascido em 
Rio Preto há 18 anos. Está 
localizado no Jardim Marajó, 
na rodovia Assis Chateaubriand, 
saída de Rio Preto para 
Olímpia, antes do Condomínio 
Monte Carlo. O Compre Fácil 
atende aos pequenos, médios 
e grandes varejistas com o 
formato atacado generalista 
em todo o Estado de São 
Paulo, com mais de 350 
representantes comerciais 
e agora está investindo em 
sua primeira unidade para o 
consumidor final. Esse é o 
primeiro piloto e o grupo tem 
intenção de abrir dez lojas 
iguais no Brasil.

MARAVILHA I
A rio-pretense Marilza Saldanha 
merece efusivos aplausos. Foi 
a vencedora da ultramaratona 
em Paraty e nadou, correu e 
pedalou 550 km, uma distância 
equivalente a Rio Preto a 
Santos. No ranking feminino foi 
a vencedora e no ranking geral 
obteve o 14º lugar.  

VIAGEM III
Cláudia Bassitt embarca dia 16 de janeiro de 2022 para a Europa, 
levando os quatro filhos – Ômar, Ígor, Enzo e Catarina- mais a 
irmã, Cristina Bassitt. Vão conhecer a Aurora Boreal nas cidades 
de Tromso e Lofoten, na Noruega, depois viajam para Kirkenes 
na fronteira da Rússia, Finlândia e Noruega, onde são pescados 
os king crabs de 2 metros de comprimento.

VIAGEM I 
Maria Ondina Fonseca Moreira embarcou sábado para Lisboa onde 
se encontrou com a filha Adriana que é casada e mora em Londres. 
Anteontem, Maria Ondina comemorou seu aniversário por lá com 
as filhas Luciana e Bárbara que foram com ela mais Adriana que 
vai ser mãe no final do ano. Foi a solução que encontraram porque 
até a semana passada, a entrada de brasileiros no Reino Unido 
estava proibida sem que houvesse uma quarentena. Mas elas 
voltam logo porque Anisio Moreira Neto, filho de Maria Ondina, 
vai se casar em dezembro.

BAZAR  
A Capacc-A Casa de Apoio ao 
paciente adulto carente com 
Câncer,  real i za d ia 11 de 
novembro mais uma edição 
de sua Feira de Artesanato de 
Natal, evento que reúne e vende 
o trabalho artesanal do grupo de 
voluntárias que ao longo do ano, 
sob a coordenação de Eneida 
Fleury, realiza peças belíssimas, 
desde enfeites natalinos, como 
guirlandas e itens de árvore de 
Natal, a presentes da saison, 
como panos de prato, toalhas 
de banquete e de banho, tudo, 
de extremo bom gosto, daí o 
sucesso. É a 23ª. edição e será 
realizada novamente na sede da 
Associação Paulista de Cirurgiões 
Dentistas, a APCD em frente 
ao Riopreto Shopping Center. A 
renda total será para a instituição.  

HONRA AO MÉDICO 
Aproveitando o transcurso do Dia do Médico, tenho usado esse 
espaço para enaltecer alguns dos nomes mais relevantes da 
medicina rio-pretense, nomes que são referência além das 
fronteiras do nosso município, do Estado e do Brasil. Renomados 
profissionais que transformam o exercer médico  em jornadas 
desafiadoras, onde encontram seu senso de redenção. São 
médicos a quem a honra e o mérito lhes pertencem, pela 
sua afeição ao trabalho, pelo seu equilíbrio profissional, pela 
responsabilidade do desafio, pelo fascinante dom de devolver a 
saúde aos seus pacientes, anulando as cicatrizes da crise que 
afetou a humanidade. São pessoas que colocaram a medicina 
como protagonista de suas vidas e sempre conseguiram costurar 
as expectativas transformando-as em sucesso reconhecido por 
todos.

VIAGEM II 
O secretário de Estado da Agricultura, Itamar Borges está nos 
Emirados Árabes, acompanhando o governador João Dória, para 
onde viajou sexta-feira com a finalidade de conhecer a Dubai Expo. 
De lá viaja para Glasgow, na Escócia, no próximo sábado, para 
participar de um encontro sobre o Agronegócio. Retorna ao Brasil 
dia 3, após o feriado de finados.  

BABY
Gentil e Maria José Oger Afonso 
vão ser avós. O baby, filho de 
Leonardo Oger Afonso e Francine 
Borges de Abreu Afonso, nasce 
em abril de 2022. Ainda não 
sabem o sexo da criança. São 
avós maternos Wirley e Edna 
Abreu.

JINGLE BELLS
Start: um grupo de associados 
do Automóvel Clube, sob o 
comando de Paulinho Rossi, 
reúne-se no próximo sábado, 
dia 6 para um churrasco de 
adesões nas dependências da 
entidade. É a primeira festa de 
confraternização de final de ano 
que se tem notícia em 2021 em 
Rio Preto. E sai de baixo porque 
vem muita confraternização 
por aí, de escritórios, clinicas, 
cursos, escolas confrarias, 
grupos de esporte, etc.

SUNSET
O Varanda Ammici do Quinta 
do Golfe inicia neste domingo, 
uma série de sunset parties a 
partir das 16 horas, com dois djs 
tocando música longe e bossa 
nova. O evento acontecerá todos 
os domingos. 

NA PRAIA 
Romildo Sant’Anna, diretor do Museu Primitivista José Antonio da 
Silva e meu colega na Academia Rio-pretense de Letras e Cultura, 
quer comemorar seu aniversário que transcorre amanhã, em sua 
casa em São Sebastião, para onde seguiu na semana passada.

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

NOVA LOJA 

Em novembro, a casa em que por 
muitos anos residiu a família do 
saudoso Saad Abdalla Gattaz e de 
d. Célia Saad Gattaz, na esquina 
da Jaci com XV de Novembro, 
na Redentora, será ocupada 
pela griffe Santa Fé, de origem 
no Sul do país, que mostra uma 
fusão entre os conceitos de moda 
urbana e rural.

PAPAI NOEL 
O Papai Noel mais esperado da 
cidade, o do Riopreto Shopping 
Center, chega no sábado, 6 de 
novembro, sem muita festa 
para evitar aglomeração. 

PRÊMIOS

Concor rendo com quat ro 
indicações na 8ª edição do 
Prêmio Bibi Ferreira, a rio-
pretense Andréa Bassitt levou 
dois: a láurea de Melhor Roteiro 
Original em Peça de Teatro 
com “Alma Despejada”, de sua 
autoria. Concorreu com “Mãos 
Limpas”, de Juca de Oliveira e 
“O Ovo de Ouro” de Lucas Papp. 
E o de melhor atriz em Peça de 
Teatro para Irene Ravache, que 
concorreu com Adreia Horta em 
“Jardim de Inverno” e Marjorie 
Estiano em “Os Sete Afluentes 
do Rio Ota”.

EXPANSÃO II 
Além dessas unidades, há os CDs- Centros de Distribuição, que 
atendem todo o Brasil: Valinhos para a Região Metropolitana de 
São Paulo, litoral e Vale do Paraíba; Seropédica, para o Grande 
Rio, Baixada Fluminense e Região dos Lagos, Niterói, parte de 
Minas e Espírito Santo; de Goiânia que atende o Brasil Central e 
parte do norte do país e em fase de implantação, o CD do Recife 
para todo o Nordeste. 

PROF. DR. ARTHUR SOARES DE SOUZA JR - GRUPO ULTRA-X
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Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 
MARAVILHA II

Parabéns ao grupo Corredor 
Ecológico, cujos voluntários 
estão plantando uma alameda 
de ipês na Avenida Nadima 
Damha nas proximidades da 
represa. Sem dúvida, quando 
estiver pronta vai oferecer um 
espetáculo à parte na época da 
floração. São 500 mudas de 
árvores. 

PROF. DR. ALDENIS ALBANEZE BORIM, SECRETÁRIO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE 
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ESPECIAL MÊS DAS CRIANÇAS 

 Olha todo o encanto e charme da pequena Sophia 
Zanusso Ribeiro Pinto em festa de aniversário

Os irmãos Augusto e Antônio Patini São Bento com o 
mesmo look encantam este Especial de Crianças

Um foco de luz no evento “De Luxe” do Riopreto Sho-
pping Center, organizado por Carol Carvalho, na semana 
passada. A organizadora ao lado da psicóloga Maria José 

Oger, duas figuras festejadas no high. 

* 


