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Nessa vibe humorística, se 
liga na programação divulga-
da por algumas  produtoras 
de espetáculos e Stand Ups 
de Rio Preto, que prometem 
fazer você chorar de rir. São 
pelo menos cinco eventos este 
ano e para 2022 a agenda já 
começa a ser montada. Saiba 
mais nesta edição.   Pág.A6

Pelo quarto mês consecu-
tivo, o Complexo Funfarme, 
que abrange o Hospital de 
Base e o Hospital da Criança 
e Maternidade, registrou uma 
queda no número de interna-
ções causadas pela Covid-19. 
Enquanto no mês de setembro 
foram contabilizadas 70 inter-
nações, em outubro o número 
reduziu em 50%, sendo 35 pa-
cientes hospitalizados durante 
o período.   Pág.A5

Vídeo mostra 
Santa Casa 
desativando 

uma ala Covid
A Santa Casa de Rio Preto 

divulgou um vídeo nas redes 
sociais nesta segunda-feira (1) 
informando que a UTI 6 Covid foi 
desativada por conta da queda 
de internações. O vídeo também 
é uma homenagem aos profis-
sionais de saúde que atuam na 
linha de frente.   Pág.A5

Ladrões levam 
cilindros de 
oxigênio da 

UBS Anchieta
A Polícia Civil irá investigar 

um furto ocorrido na madruga-
da do domingo (31), na Unida-
de Básica de Saúde Anchieta 
(UBS), de onde foram levados 
uma rede e três cilindros de 
oxigênio. O caso será investi-
gado pelo 3º Distrito Policial.  
   Pág.A5

Devido o feriado de Finados, 
nesta terça-feira, 2 a Câmara 
de Rio Preto estará fechada 
retomando as atividades na 
quarta-feira, 3. Com isso a ses-
são da próxima semana ocorre 
na quinta-feira (4).    Pág.A3

Criança de 2 anos morre 
afogada em piscina de chácara

Feriado joga 
sessões da 

Câmara para 
quinta-feira

Um pai procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Preto, por 
volta das 21h30 do domingo 
(31), para informar que no dia 
25 de outubro a mãe, de 32 
anos, de sua filha de 7 anos 
agrediu a criança.  Pág.A4

Separados, pai 
acusa mãe de 
agredir filha 
de 7 anos

O Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia) emitiu um 
alerta amarelo para o risco de 
chuva entre 20 e 30 mm/h ou 
até 50 mm/dia, além de ven-
tos intensos de 40 a 60 km/h 
nesta terça-feira (2). Pág.A2

Dia pode ter 
chuvas e ventos 
intensos, alerta 
previsão Inmet

FINADOS  Cemitérios de Rio Preto, Mirassol e Ruilândia devem receber mais de 65 mil visitas hoje 
durante o feriado; administrações pedem para que medidas sanitárias sejam cumpridas.      Pág.A2

Pág. A4

Luccas Neto, um dos 
humorístas que já têm 
agenda em Rio Preto

Afonso Padilha é outro 
nome que já tem data 

para se apresentar

Diretor executivo da Funfar-
me, Jorge Fares

Terça-feira,                       02 de novembro de 2021

com queda nas internações por Covid
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Comunicação interna 
pode ser a chave para 

potencializar o seu negócio
Você já pensou que forta-

lecer a comunicação interna 
da sua empresa pode ser um 
fator decisivo no crescimento 
do negócio? Estudos indicam 
que empresas que investem 
em relacionamento e engaja-
mento com os colaboradores 
podem ter um incremento 
de até 22% no faturamento. 
Esse reflexo monetário não 
é isolado, ele acontece por-
que funcionários engajados 
com o que fazem tendem 
a produzir 21% a mais do 
que funcionários que não se 
sentem motivados em suas atividades e com a empresa 
contratante.

Outro dado interessante relacionado a produtividade é 
que, segundo a McKinsey, colaboradores perdem até 20% 
do tempo de trabalho buscando informações essenciais 
para o desenvolvimento de suas funções. Logo, se hou-
ver um fluxo de informação melhor e mais organizado, o 
tempo antes gasto na busca de dados pode ser investido 
em planejamento, criatividade e até mesmo na agilidade 
em concluir tarefas.

É comum que empresas que procuram crescer e se 
consolidar no mercado façam investimentos em marke-
ting e vendas, em insumos ou mão de obra - investimen-
tos com potencial de retorno relativamente rápido. No 
entanto, não se deve esquecer do mais importante fator 
de sucesso do seu negócio: as pessoas.

A comunicação que você recebe por meio dos canais 
oficiais da sua empresa é a ponta final de uma estraté-
gia com um objetivo real muito mais profundo. Ela gera 
relacionamento, fomenta a cultura da empresa, torna o 
ambiente de trabalho mais agradável e comunica dire-
trizes importantes, entre outros. E não para por aqui: ao 
atingir os objetivos citados anteriormente, a comunicação 
interna passa também a ser responsável por indicadores 
de negócio, que são consequência natural do trabalho de 
funcionários engajados e bem informados.

As estratégias de comunicação devem estar sempre 
alinhadas às estratégias do negócio, nunca pensadas 
de forma isolada. Há alguns anos, o mundo corporativo 
passou a reconhecer o impacto positivo em iniciativas e 
uma cultura que promova a felicidade do colaborador. 
Hoje em dia, a concepção de um bom lugar para trabalhar 
vai muito além de um bom salário ou benefícios ofere-
cidos. A palavra cultura ganha um significado cada vez 
mais amplo e relevante. Flexibilidade, inclusão, propósito, 
crescimento, fazem parte do que conecta os valores de 
cada pessoa com a organização.

Quando falamos em engajamento, é importante en-
tender que isso não só será responsável por criar um 
melhor clima organizacional ou, por consequência, gerar 
melhores resultados. Mas também e, principalmente, 
será o responsável pela retenção de colaboradores. Para 
John Baldoni, coach executivo de liderança, a definição 
de engajamento é ter colaboradores que têm vontade de 
ir trabalhar, compreendem sua função e sabem como o 
trabalho que executam é importante para o sucesso da 
empresa.

Estudos apontam que o custo do turnover de um fun-
cionário pode chegar a até duas vezes o valor que seria 
investido anualmente em seu salário. Esse processo en-
volve não só encargos trabalhistas, mas também o esforço 
de contratação e treinamento de um novo colaborador.

É nesses estudos, que muitas vezes não estão dire-
tamente atrelados à CI, que o valor de uma boa comu-
nicação se destaca. Nós, os comunicadores, sempre 
soubemos do potencial de transformação positiva de 
nossas campanhas, mas quando é preciso justificar um 
orçamento mais alto, verba para contratação de uma 
equipe maior, a ideia intangível do engajamento, muitas 
vezes não era suficiente. Agora, os indicadores do negócio 
falam a nosso favor.

Por motivos inesperados, o protagonismo do profis-
sional de comunicação interna e sua relevância para o 
negócio ficou muito em evidência durante 2020, e o 
caminho a se percorrer daqui pra frente é de mostrar a 
sua participação essencial na construção de indicadores 
chaves para o crescimento das empresas.

*Felipe Hotz, fundador e CEO do Comunica. In, é 
empreendedor com 10 anos de experiência na área 
de Comunicação Interna e Endomarketing. Em 2017, 
desenvolveu a startup para transformar a comuni-
cação das empresas com o uso de inteligência de 
mercado e tecnologia. A plataforma já beneficiou 
grandes instituições, como Tok&Stok, Volvo, ViaVa-
rejo, Bayer e Electrolux.

ARTIGO Cemitérios de Rio Preto 
devem ter 50 mil visitas

O feriado de Dia de Fina-
dos é nesta terça-feira (2) e a 
Prefeitura de Rio Preto estima 
que, pelo menos, 50 mil pes-
soas visitem os quatro cemi-
térios da cidade nesta data.

As orientações do Executi-
vo para as visitas aos túmulos 
é de que todos continuem se-
guindo as recomendações do 
uso obrigatório de máscara e 
o distanciamento social.

História - Em toda cul-
tura ou civilização houve uma 
atenção especial dirigida aos 
mortos, quer essa atenção 
(ou esse “cuidado”) esteja 
relacionada a alguma religião, 
quer não. Observam-se ao 
longo da história diversos ritos 
de sepultamentos, como a 
cremação, a mumificação, o 
enterro em covas e em urnas 
de cerâmica ou de pedra, bem 
como a deposição do corpo 
dos mortos em mausoléus. 

Andressa ZAFALON      
redacao@dhoje.com.br

FINADOS
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Grandes monumentos como 
as pirâmides de Gizé e o Taj 
Mahal foram erguidos para 
acomodar os restos mortais 
de pessoas ilustres. No mundo 
ocidental, o dia02 de novem-
bro é dedicado à memória dos 
mortos. Esse dia, populariza-
do pela tradição católica, foi 

instituído no período da Baixa 
Idade Média.

Horários de fun-
cionamento no Dia 
de Finados:

Cemitério da Ressurreição 
– Vila Ercília: 6h30 às 18h

Cemitério São João Batis-
ta – Jardim Aeroporto: 6h30 
às 18h

Cemitério de Schmitt: 7h 
às 18h

Cemitério de Talhado: 7h 
às 17h

Mirassol e Ruilândia esperam 15 mil pessoas

Os cemitérios Municipais 
de Mirassol e do Distrito de 
Ruilândia estimam receber jun-
tos a visita de cerca de 15 mil 
pessoas nesta terça-feira (2), 
Dia de Finados, e por isso vão 
abrir em horário especial: das 
6h às 18 horas.

De acordo com a adminis-
tração, todos os protocolos 
preventivos no combate à dis-

seminação do novo coronavírus 
serão cumpridos, como a obri-
gatoriedade do uso de máscaras 
e a utilização do álcool em gel. 
“No feriado, pinturas e reformas 
estão proibidas. Apenas a lim-
peza dos túmulos é permitida”, 
afirmou a chefe da secretaria 
administrativa do cemitério e ve-
lório, Simone Cristina de Souza.

Para facilitar o acesso ao 
Cemitério Municipal de Miras-
sol, policiais militares perma-

necerão no local para orientar 
os motoristas. Também haverá 
fiscalização de ambulantes feita 
pelo Departamento de Adminis-
tração.

Missas - Serão celebra-
das pelo padre Jeová Bezerra 
da Silva duas missas na capela 
Santa Filomena, Cemitério 
Municipal, às 7h30 (respon-
sabilidade da igreja Santo An-
tônio de Pádua) e às 17 horas 

(responsabilidade da igreja de 
Santa Rita), com participação 
de três paróquias do município. 
Também haverá uma missa na 
Capela dos Frades Francisca-
nos, às 9 horas, celebrada pelo 
padre Francisco, da igreja de 
Santa Luzia.

No Distrito de Ruilândia, 
três missas irão acontecer na 
capela do cemitério local: 7h, 
10h e 16 horas. A celebração 
será do frei Jerônimo.

Da REDAÇÃO

TEMPO

Dia pode ter chuvas e ventos intensos

O Inmet (Instituto Nacional 
de Meteorologia) emitiu um 
alerta amarelo para o risco de 
chuva entre 20 e 30 mm/h 
ou até 50 mm/dia, além de 
ventos intensos de 40 a 60 
km/h nesta terça-feira (2). O 
alerta é válido para regiões do 
interior de São Paulo, incluindo 
São José do Rio Preto, Mato 
Grosso do Sul, Mato Grosso, 
Rondônia, Amazonas e Acre.

As recomendações do In-
met são para que em caso 
de rajadas de vento, não se 
abrigar debaixo de árvores, pois 
há risco de queda. A orientação 
também é para que motoristas 
evitem estacionar em locais 
próximos a torres de transmis-
são e placas de propaganda. 

A população deve evitar a utili-
zação de aparelhos eletrônicos 
ligados à tomada.

Segundo a previsão do 
tempo do Inmet, Rio Preto deve 
apresentar bastante nuvens 
e pancadas de chuva nesta 
terça-feira (2). A temperatura 
mínima prevista é de 20ºC e a 
máxima de 29ºC. Na quarta-
-feira (3) não há previsão de 
chuva e na quinta-feira (4) há 
a possibilidade de pancadas 
isoladas.

Na sexta-feira (5) e no sá-
bado (6), o município continua 
com risco de chuva, principal-
mente no período da tarde e 
da noite. Já no domingo (7) e 
na próxima segunda (8) o dia 
fica ensolarado com poucas 
nuvens no céu, sem previsão 
de chuva.

Vinicius LIMA
Arquivo DHOJE

WHATSAPP
APP para de funcionar em aparelhos Android 4.0.4 

O WhatsApp deixou de ser 
compatível nesta segunda-feira 
(1º) com o Android 4.0.4 e ver-
sões mais antigas. Para seguir 
com o aplicativo, os usuários 
precisam atualizar o celular 
ou transferir a conta para um 
aparelho com uma versão mais 
recente do sistema operacional 
do Google.

O alerta sobre o fim do su-
porte para celulares antigos 
aparece no site do aplicativo. 
“A partir do dia 1º de novembro 
de 2021, o WhatsApp não será 
mais compatível com aparelhos 

Android com o sistema operacio-
nal 4.0.4 e versões anteriores”, 
diz o aviso.

O WhatsApp disse que a 
maneira como as pessoas usam 
os dispositivos muda constante-
mente e, por isso, revisa mode-
los de hardware e software an-
tigos para retirar o suporte para 
sistemas com menos usuários.

O Android 4.0.4, conhecido 
como Ice Cream Sandwich, foi 
lançado pelo Google em dezem-
bro de 2011. Ele foi sucedido 
pelo Android 4.1 (Jelly Bean), 
liberado em julho de 2012. 
Hoje, a versão mais recente é o 
Android 12.

Da REDAÇÃO Divulgação
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Decisões judiciais proíbem 
caminhoneiros de bloquearem 
estradas em vários estados

Juízes dos estados de São 
Paulo, Santa Catarina, Paraná, 
Goiás e Pernambuco proibiram 
o bloqueio de estradas federais 
pelo movimento grevista dos 
caminhoneiros autônomos, 
previsto para esta segunda-fei-
ra, 1, segundo o jornal Folha 
de S.Paulo.

A juíza federal substituta 
Marina Sabino Coutinho, da 
1ª Vara de São Vicente, de-
terminou multa diária de R$ 
10 mil para pessoas físicas 
e R$ 100 mil para pessoas 
jurídicas caso as estradas e 
rodovias que ligam o porto de 
Santos às cidades de Santos e 
São Vicente sejam bloqueadas 
por caminhoneiros na semana 
que vem.

De acordo com o jornal, 
a liminar estabelece que os 
grevistas sejam informados 
da decisão judicial para que 
desocupem as vias volunta-
riamente. Somente em caso 
de recusa é que a Guarda 
Portuária ou outras autoridades 
competentes podem retirar 
os veículos estacionados nas 
rodovias. Também está autori-
zado o uso de força policial, se 
necessário.

A decisão do juiz federal 
plantonista Bruno Teixeira de 
Castro, da 2ª Vara Federal Cível 
da Seção Judiciária de Goiás, 
proibiu o bloqueio de estradas 
e rodovias federais no estado 
goiano. As multas diárias pre-
vistas são de R$ 100 mil por 

pessoa física participante e de 
R$ 1 milhão por pessoa jurídica 
que organizar a paralisação.

O julgador também auto-
rizou o uso de força policial, 
“caso se constate a necessi-
dade do uso desta”. A decisão 
judicial cita nominalmente 
algumas organizações de ca-
minhoneiros autônomos, como 
a Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transporte e 
Logística, o Conselho Nacional 
do Transporte Rodoviário de 
Cargas e a Associação Brasilei-
ra dos Condutores de Veículos 
Automotores.

As organizações foram 
igualmente citadas nas deci-
sões judiciais proferidas pela 
justiça de Santa Catarina e do 
Paraná. No estado catarinense, 
o juiz Ivori Luís da Silva Scheffer 
determinou o “livre trânsito de 
veículos e pessoas em quais-
quer trechos” das rodovias 
federais, mediante multa de R$ 
5 mil para pessoas físicas e R$ 
100 mil para pessoas jurídicas 
que descumprirem a ordem.

Em São Paulo, a juíza Flávia 
Martins de Carvalho, da 1ª 
Vara Federal de Santa Isabel, 
concedeu liminar favorável a 
Via Dutra, responsável pela 
estrada que liga a capital 
paulista ao Rio de Janeiro, 
passando pelo Vale do Paraíba. 
A multa prevista é de R$ 300 
mil, estão proibidos bloqueios 
e os manifestantes devem fi-
car a pelo menos 500 metros 
de distância das praças de 
pedágio.

Raphael FERRARI

GREVE

LEGISLATIVO

PRÉVIAS TUCANAS

Ainda no PSDB, Alckmin causa 
incômodo  a aliados de Doria 

Com a saída do PSDB já 
anunciada, o ex-governador 
Geraldo Alckmin é motivo de 
reclamações entre aliados 
de João Doria por perma-
necer no partido em meio 
às prévias tucanas para as 
eleições de 2022. Há incô-
modo com as articulações 
em torno do destino do go-
vernador e também com a 
influência que Alckmin ainda 
exerce dentro da legenda.

O desconforto aumentou 
após integrantes do partido 
em São Paulo declararem 
apoio ao governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo 
Leite, adversário de Doria 
nas prévias.

Nesta semana, a candi-
datura do gaúcho ganhou 
a adesão do diretório mu-
nicipal de São José dos 
Campos, área de influência 
de Alckmin, e também de 
nomes da região metropo-
litana.

Aliados de Alckmin dizem 
que a decisão de adiar a 
saída do PSDB está direta-
mente ligada à campanha 
interna pela vitória de Leite 
nas prévias.

Para um secretário do 

Palácio dos Bandeirantes, o 
ex-governador também atua 
em causa própria ao atrasar 
o pedido de desfiliação.

A tese é de que, ao tra-
balhar pela derrota de Doria 
nas prévias, Alckmin também 
pode enfraquecer seu even-
tual adversário nas eleições: 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia, que deixou o DEM 
para se filiar ao PSDB já na 
condição de pré-candidato 
ao governo paulista. Se Do-
ria perder a disputa interna, 
a tendência seria de queda 
no apoio a Garcia dentro do 
partido.

O ex-governador também 
se movimenta para viabilizar 
sua candidatura ao governo 
paulista por outro partido.

Nesta semana, Alckmin 
convidou integrantes do MBL 
para uma reunião em que 
discutiu a filiação de coor-
denadores do movimento 
ao União Brasil, partido que 
resultará da fusão entre DEM 
e PSL.

Uma das intenções no 
convite era oferecer um acor-
do para que o deputado 
Arthur do Val, que também 
é pré-candidato ao governo 
pelo Patriota, dispute outro 
cargo em 2022.

Da REDAÇÃO

Grupo de professores 
aprovados em concurso 
público realizado em 2018 
fez na manhã desta segun-
da-feira, 1, protesto em 
frente a Prefeitura de Rio 
Preto. Eles cobram a con-
vocação para atuar na rede 
municipal de ensino.

O concurso público foi 
realizado em 2018, ho-
mologado em 2019, mas 
devido a pandemia do co-
ronavírus Lei 173/2020 
proibiu a contratação de 
novos servidores públicos 
em todo o país, já que foi 
decretado estado de cala-
midade pública.

Segundo o grupo de 
professores, a resposta da 
Secretaria de Educação é 
que o concurso está extinto. 
No entanto, argumentam 
que todo o processo foi 
prorrogado de janeiro de 
2020 para janeiro deste 

ano, com possiblidade de 
contratações. Ao todo são 
500 pessoas que passaram 
no concurso e ainda aguar-
dam pela convocação.

Procurada a assessoria 
de Comunicação para dar 
mais esclarecimento, mas 
até o momento não se ma-
nifestou.

Raphael FERRARI

O grupo de professores 
já apresentou requerimento 
a pasta de Educação para 
responder os motivos da não 
convocação.

Divulgação 

PROFESSORES 

Decisões judiciais proíbem caminhoneiros de bloquea-
rem estradas em vários estados
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Feriado transfere sessões da Câmara 
essa semana para a próxima quinta-feira
Devido o feriado de Fina-

dos, nesta terça-feira, 2 a 
Câmara de Rio Preto estará 
fechada retomando as ati-
vidades na quarta-feira, 3. 
Com isso a sessão da próxima 
semana ocorre na quinta-fei-
ra (4), no período da manhã 
e à tarde.

Será votada a legalidade 
de projeto de Resolução do 
vereador Paulo Pauléra (PP) 
que altera o Regimento In-
terno da Câmara, para que 
os vereadores permaneçam 
nas dependências da Câmara 
Municipal durante a realiza-

ção das sessões ordinárias e 
votem pelo menos 70% dos 
projetos em pauta para ob-
terem o registro de presença 
na sessão.

A proposta de Pauléra 
tenta melhorar atual modelo 
de sessões na Câmara. Pela 
regra que entrou em vigor 
na última semana, caso os 
vereadores se ausentem do 
Plenário por qualquer motivo 
terão descontados R$ 400 
de seus salários. A nova 
regra, aprovada por meio de 
projeto da vereadora Claudia 
de Giuli (MDB) criou as cha-
madas “sessões duplas”, as 
terças-feiras, uma no período 
da manhã e outra no período 
da tarde.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Protesto cobra nomeação de 
aprovados em concurso da Educação

Aliados de Alckmin dizem que a deci-
são de adiar a saída do PSDB está di-
retamente ligada à campanha interna 
pela vitória de Leite nas prévias

Venda de áreas - 
Destaque para projeto do Exe-
cutivo que pede autorização 
do Legislativo para venda de 
seis áreas públicas avaliadas 
em R$ 64 milhões. O dinheiro 
da venda dos terrenos será 
repassado a Riopretoprev 
(Regime Próprio de Previ-
dência Social) responsável 
pelo pagamento de pensões 
e aposentadorias aos servi-
dores municipais. O projeto 
será analisado em regime de 
urgência, sendo que a legali-
dade foi aprovada.

Outro destaque, também 
em urgência, é o projeto do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
que abre no Orçamento Fis-
cal do Município um Crédito 

Adicional Suplementar no 
valor de R$ 23,4 milhões para 
reforço de diversas dotações 
orçamentárias.

Projeto de Lei do Poder 
Executivo trata sobre a criação 
do Fundo de Desenvolvimen-
to do Esporte e Lazer de Rio 
Preto entra em segunda dis-
cussão, com emendas.

Proposta do vereador Ro-
bson Ricci (Republicanos) em 
primeira discussão cria a Do-
ação Solidária da Saúde, que 
possibilita ao contribuinte, no 
pagamento de dívidas munici-
pais da Administração Direta 
e Indireta, a doar a diferença 
entre o valor da conta até a 
próxima unidade de Real ao 
Fundo Municipal da Saúde.
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Criança de 2 anos morre 
afogada em piscina de chácara

Na noite do último sábado 
(3), uma criança de 2 anos 
morreu após se afogar na 
piscina de uma chácara, no 
bairro Por do Sol, em Bady 
Bassitt. A garota foi encon-
trada por sua mãe, de 20 
anos, às 18h30, no fundo da 
piscina.

Para a Polícia Civil, a jovem 
informou que após o almoço 
todos que estavam no imóvel 
foram dormir e assim que 
acordou sentiu a falta da 
filha, passando a procurá-la 
pela casa.

Ao encontrar a menina no 
fundo da piscina e retirá-la da 
água a mãe e seu namorado, 
de 54 anos, a levaram para 
o Pronto Socorro da cidade, 
onde passou por atendimento 
médico, mas não resistiu e 
veio a óbito.

O caso foi registrado como 

morte acidental e será investi-
gado pela delegacia de polícia 
de Bady Bassitt.

Idoso - O outro caso en-
volvendo um idoso de 82 anos 
morreu no domingo (31), às 
9h10, após sofrer um acidente 
doméstico. Ele deu entrada no 
Hospital de Base de Rio Preto, 
no dia 23 de outubro, com 
um trauma na coluna cervical 
e torácica, causado por uma 
queda em uma piscina.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima foi 
submetida a um procedimento 
cirúrgico de correção e após a 
operação apresentou febre e 
pressão desestabilizada.

Seu óbito foi constatado 
na manhã do domingo pelo 
médico responsável e o caso 
foi registrado como morte aci-
dental e encaminhado para o 
5º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

BADY BASSITT
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VIOLÊNCIA

Um homem, de 41 anos, 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto, por volta das 
21h30 do domingo (31), para 
informar que no dia 25 de outu-
bro a mãe, de 32 anos, de sua 
filha de 7 anos agrediu a crian-
ça, deixando lesões no corpo.

Em seu depoimento, o ho-
mem disse que buscou a me-
nina na sexta-feira (29) para 
passar o final de semana com 
ele, já que a guarda ficou com 
sua ex-companheira.

o sábado (30), ao tomar 
banho a criança lhe mostrou 
os machucados em seu corpo e 
afirmou que eram resultado de 
uma surra que recebeu da mãe.

Ao procurar sua ex-compa-
nheira para tirar satisfações, a 
acusada respondeu que bateu 
na filha para educá-la e que 
este tipo de correção é bíblico.

Os policiais civis registraram 
o ocorrido como maus-tratos 
e encaminharam o boletim de 
ocorrência para a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM), local 
que o declarante foi orientando 
a comparecer para mais escla-
recimentos. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Separados, pai procura 
polícia e acusa

 mãe de espancar 
filha de 7 anos 

Da REDAÇÃO

FOGO
Idosa fica queimada em 

acidente doméstico

Para que sua mãe, de 66 
anos, seja transferida para um 
hospital de Catanduva, uma 
mulher, de 41 anos, procurou 
a Central de Flagrantes de 
Rio Preto para comunicar que 
a idosa sofreu queimaduras 
pelo corpo em um acidente 
doméstico ocorrido às 14h do 
sábado (30).

Para a Polícia Civil, ela 
informou que sua mãe estava 
na própria casa, no Jardim 
Residencial Vetorasso, fazendo 
o almoço e acabou se quei-

mando durante o preparo do 
alimento.

A vítima foi socorrida para a 
Santa Casa por amigos da fa-
mília. No hospital, a declarante 
foi orientada a fazer o boletim 
de ocorrência para que a pa-
ciente possa ser encaminhada 
para a unidade especializada 
em queimados localizada na 
cidade vizinha.

O caso, registrado como 
autolesão, segue sendo inves-
tigado pelo 6º DP rio-pretense. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

EDNA POLIDO DE ALMEIDA, natural 
de São Paulo/SP, faleceu aos 70 anos 
de idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 
Leonardo e Fábio. Foi sepultada no dia 
1/11/2021 às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

JOSÉ DE SOUZA, natural de Água 
Boa/MG, faleceu aos 70 anos de idade. 
Era desquitado. Foi sepultado no dia 
30/11/202 às 09:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

ROMILDO MARQUES DA COSTA, 

  FALECIMENTOS
natural de São José do Rio Preto/SP, fale-
ceu aos 70 anos de idade. Era divorciado 
e deixou seus fi lhos Cristiane, Jaqueline 
e Romildo Junior. Foi sepultado no dia 
31/10/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

SUEO FURUSIO, natural de Guara-
rapes/SP, faleceu aos 85 anos de idade. 
Era casado com Yasue Aoki Furusio e 
deixou suas fi lhas Célia Tiemi, Marlene 
Emiko e Sirlei Teruko. Foi sepultado no dia 
31/10/2021 às 18:00, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

JARDIM PARAÍSO
Cliente pede cerveja 
com lacre em bar e é 
agredido pelo dono

Na tarde do domingo (31), 
um homem, de 64 anos, com-
pareceu na Central de Flagran-
tes de Rio Preto para informar 
que, às 12h da sexta-feira 
(29), foi agredido pelo pro-
prietário de um bar, localizado 
no Jardim Paraíso, na Região 
Norte, após ter pedido uma 
cerveja de lata com lacre.

O idoso disse que ao per-
ceber que a bebida entregue 
pelo comerciante estava sem 
o lacre solicitou a troca da lata.

Segundo a vítima, o dono 
do estabelecimento retirou a 
lata e não lhe serviu outra. De 

acordo com o denunciante, 
acabou por aceitar a lata sem 
lacre, instante em que o acusa-
do lhe perguntou se “iria beber 
a cerveja ou comer o lacre”.

Em seguida, a vítima foi 
agredida pelo comerciante 
com um soco no rosto e acon-
selhada por outros clientes a 
ir embora.

Quando já estava dentro de 
seu carro observou que o filho 
do suspeito estava se aproxi-
mando com um pedaço de ma-
deira, porém nada aconteceu.

O caso foi registrado como 
lesão corporal e encaminhado 
para o 4º Distrito Policial. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Vítima foi socorrida na Santa Casa 

Arquivo DHOJE

CRIME
Colombiano se envolve 

em discussão de trânsito, 
apanha e tem moto roubada

Um colombiano, de 30 
anos, foi agredido e teve sua 
moto roubada às 2h15 do sá-
bado (30), após se envolver em 
uma discussão de trânsito no 
bairro João Paulo II, na Região 
Norte de Rio Preto.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes, onde contou 
que ao sair de um serv-festa 
com a sua moto teve a sua 
frente bloqueada por um ho-
mem.

O desconhecido, que apa-
rentava ser jovem, de forma 
nervosa começou a ofendê-lo, 
mas por causa de sua dificul-
dade em falar português não 
entendeu algumas palavras.

Em seguida, outros homens 
se aproximaram e passaram a 
agredir a vítima que conseguiu 

escapar e se escondeu em 
uma mata, onde ficou por 
cerca de 20 minutos deitada 
esperando os agressores irem 
embora.

Segundo o estrangeiro, ele 
sofreu lesões na cabeça e no 
corpo e ao retornar ao local 
onde deixou sua moto e seu 
capacete caído constatou que 
o veículo foi levado junto com 
seus documentos.

A vítima afirmou que o local 
do crime é um ponto comercial 
e que possivelmente há câme-
ras de segurança que podem 
auxiliar na identificação dos 
agressores.

O caso foi registrado como 
roubo e será investigado pelo 
3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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FLAGRANTE

Homem bate na esposa e é preso mascando folha de coca

A Polícia Militar prendeu na 
madrugada do domingo (31) 
um homem de 32 anos que 
agrediu sua companheira, de 
21 anos, às 23h30 do sábado 
(30), e foi abordado mascando 
uma folha de cocaína.

Os militares faziam patru-
lhamento de rotina quando 
foram acionados para atender 
uma ocorrência de violência 
doméstica no bairro Campo 
Belo, sendo que no local en-

contraram a vítima sentada 
na calçada com uma criança 
de colo.

Para os pms, a jovem infor-
mou que é casada e que havia 
sido agredida por seu marido, 
o que causou lesões em seu 
pescoço e costa. Ela reclamou 
de dor em um dos pés.

Na residência da vítima, 
encontraram o agressor junto 
com o seu irmão, de 26 anos. 
Ele foi questionado sobre o 
ocorrido, momento em que 
demonstrou agressividade e 

precisou ser detido. Seu irmão 
tentou defendê-lo e foi contido 
pela guarnição.

Em seguida, os policiais 
observaram que o acusado 
estava mascando um tipo de 
folha e por isso o interrogaram 
novamente. O suspeito admitiu 
que se tratava de uma folha de 
cocaína que trouxe da Bolívia e 
que no interior do imóvel havia 
mais.

Os irmãos e as drogas fo-
ram levados para a Central de 
Flagrantes, onde o agressor foi 

preso e seu familiar liberado. 
Já a vítima e a criança foram 
encaminhadas para a UPA 
Norte, onde a mulher ficou 
hospitalizada com suspeita de 
fratura em um pé.

O caso foi registrado como 
violência doméstica, lesão 
corporal, drogas para consumo 
próprio e desacato. As investi-
gações devem ser feitas pela 
Delegacia de Defesa da Mulher 
(DDM). 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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2º DP
Carro é destruído 

por fogo e polícia vai 
investigar

O 2º Distrito Policial vai 
investigar o que ocasionou o 
incêndio em um Ford Ka, por 
volta das 4h10 desta segun-
da-feira (1), no bairro Parque 
Industrial, em Rio Preto.

Segundo a Polícia Militar, 
uma guarnição foi acionada e 
encontrou o Corpo de Bombei-
ros já controlando as chamas 
que destruíram totalmente o 
automóvel.

Através da placa os policiais 
descobriram o endereço da 
proprietária do veículo, porém 
no imóvel ninguém foi localiza-
do. Eles também pesquisaram 

por registro de furto ou roubo 
e nada foi encontrado.

Peritos do Instituto de Cri-
minalística estiveram no local 
e devem expedir um laudo nos 
próximos dias. Como estava 
aquecido, o carro não pode ser 
removido de imediato.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Carro é destruído 
por fogo e polícia 
vai investigar

Arquivo DHOJEArquivo DHOJE



A-5Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
02 de novembro de 2021COTIDIANO

Preenchimento labial 

O preenchimento labial é um procedimento muito uti-
lizado por quem quer dar volume nos lábios. Mas, ainda 
que esse seja o grande foco da maioria das pessoas que 
realizam o procedimento, ele também pode ser realizado 
para alcançar outros objetivos.

O preenchimento labial é um procedimento estético 
para aperfeiçoar o formato dos lábios. Com a utilização de 
uma agulha ou de microcânulas, ele pode ser realizado no 
próprio consultório.

A técnica utiliza uma substância absorvível chamada 
ácido hialurônico, de um tipo específico para a região 
sensível dos lábios. Ou seja, é um ácido hialurônico mais 
maleável e suave para que não fique palpável ao toque. 
Dessa forma, a substância não é sentida ao comer ou 
beijar, por exemplo.

Um dos objetivos mais comuns do preenchimento 
labial é dar volume à região. Contudo, o procedimento é 
bastante versátil, podendo atender a diferentes queixas e 
ser realizado para diversos fins, como:

Melhorar o contorno labial;
Realçar o filtro labial (aquela pequena depressão no 

lábio superior) para dar um aspecto mais jovial;
Aumentar a hidratação labial (feita com um ácido 

hialurônico ainda mais suave) para dar o efeito gloss na 
boca;

Proporcionar sustentação para recuperar a estrutura 
dos lábios (geralmente perdida em pacientes idosos) com 
posterior restituição do volume labial.

É importante destacar que, antes de realizar o pro-
cedimento, o paciente deve passar por uma avaliação 
profissional e fazer um planejamento com o especialista.

Quais são os possíveis resultados do preenchimento 
labial?

Como vimos, o preenchimento labial pode ser realizado 
para várias finalidades. Sendo assim, o resultado do pro-
cedimento dependerá do objetivo do paciente, podendo 
incluir lábios mais volumosos, melhor harmonização facial 
e hidratação.

Em geral, os resultados do preenchimento labial rea-
lizado com ácido hialurônico duram de 12 a 18 meses.

Nos primeiros dois dias depois da realização do proce-
dimento, geralmente ocorre um inchaço significativo dos 
lábios, o que é normal e cede espontaneamente. Também 
podem aparecer equimoses, que são, algumas manchas 
roxas, que por volta de 7 a 15 dias tendem a desaparecer 
completamente.

Sendo assim, depois de aproximadamente 7 dias, 
quando o inchaço já diminuiu bastante e as eventuais 
manchas roxas desapareceram, o paciente poderá notar 
um resultado bem próximo do resultado final.

Após esse prazo, caso o paciente queira ainda mais 
volume, recomenda-se aguardar no mínimo 15 dias para 
uma nova aplicação de preenchimento labial. Isso é im-
portante para que o inchaço desapareça completamente 
e, assim, o profissional consiga ter uma visão mais precisa 
da anatomia dos lábios.

Por fim, é importante lembrar que a região labial é 
extremamente vascularizada. Isso significa que o procedi-
mento apresenta riscos, por exemplo, de embolia, necrose, 
congestão e sequelas irreversíveis no lábio.

Por isso, é fundamental que o preenchimento labial seja 
feito com um especialista e que o profissional também 
saiba lidar com as complicações do procedimento, caso 
elas ocorram.

Como você viu, o preenchimento labial pode ser reali-
zado para vários objetivos, que vão além da volumização 
dos lábios. Para realizar o procedimento, procure um es-
pecialista para avaliar o seu caso.

Dra. Fernanda F. Lupino e Dra. Ana Cristina R. Matos

Divulgação

Internações por Covid caem 50% 
em outubro no Hospital de Base

Pelo quarto mês consecu-
tivo, o Complexo Funfarme, 
que abrange o Hospital de 
Base e o Hospital da Criança 
e Maternidade, registrou uma 
queda no número de interna-
ções por Covid-19. Enquanto 
no mês de setembro foram 
contabilizadas 70 interna-
ções, em outubro o número 
reduziu em 50%, com 35 pa-
cientes sendo hospitalizados.

“O Hospital de Base hoje 
tem 32 pacientes internados, 
19 na enfermaria e 13 na UTI 
e isto sem dúvida é muito 
bom. Nós já chegamos até 
ter 183 pacientes internados. 
Isso se deve muito as medi-
das preventivas tomadas pela 
população e principalmente 
pela vacina, que é funda-
mental”, afirmou o diretor 
executivo da Funfarme, Jorge 
Fares, em um vídeo divulgado 
nas redes sociais do HB.

Apesar da diminuição, 
Fares pediu para que a po-
pulação mantenha as medi-
das de preventivas. “O vírus 
continua circulando, novas 
cepas são possíveis e estão 
surgindo. Em alguns países 
os casos estão voltando a 
crescer e não queremos que 
isso aconteça no Brasil. É 
importante entender que 
a máscara continua sendo 

fundamental, de preferência 
a N95, que tem a proteção 
melhor do que a cirúrgica. 
Mantenha o distanciamento 
e as mesmas medidas pelo 
menos nesse final de ano”, 
afirmou o diretor.

Desde o início da pande-
mia, a Funfarme já atendeu 
7.150 pacientes de mais 
de 100 municípios com Co-
vid-19, com 5.320 altas e 

Vinicius LIMA        
redacao@dhoje.com.br

4º MÊS SEGUIDO

1.812 óbitos registrados. Nas 
últimas 24 horas, uma alta 
hospitalar foi concedida. O 
HCM, que também atende ca-
sos de Covid, tem atualmente 
dois pacientes internados, 
sendo um na enfermaria e 
outro na UTI.

O HB também divulgou nas 
redes sociais que o horário 
de troca de acompanhantes 
nas unidades não Covid será 

alterado das 19h para às 16h 
a partir de segunda-feira (8). 
As visitas, com duração de 
30 minutos, continuam sendo 
realizadas às 11h nas UTIs e 
às 19h nas enfermarias. Só 
será permitida a entrada de 
visitantes e acompanhantes 
que apresentem o compro-
vante de vacinação contra a 
Covid-19 e que estejam utili-
zando máscaras.

D
ivulgação

D
ivulgação

Diretor executivo 
da Funfarme, 
Jorge Fares

No Estado queda chega a 90% em relação a segunda onda

O Estado de São Paulo 
registrou neste domingo (31) 
3.245 pessoas internadas com 
Covid-19, somando 1.591 em 
UTI e 1.654 em enfermaria. 
O balanço representa queda 
superior a 90% nas hospitali-

zações quando comparado aos 
números recordes do pico da 
segunda onda da pandemia.

Sete meses atrás, o mês 
de março acabava com mais 
de 31 mil pacientes em leitos 
clínicos ou de Terapia Intensiva 
por conta da doença. A redu-
ção expressiva verificada nesse 

período é reflexo da campanha 
de imunização em SP.

No decorrer da pande-
mia, até o momento, houve 
4.406.077 casos de Covid-19. 
Destes, 4.232.414 tiveram a 
doença e já estão recupera-
dos, incluindo 455.422 que 
foram internados e receberam 

alta hospitalar. Houve também 
152.002 óbitos.

A taxa de ocupação dos lei-
tos de UTI no estado hoje é de 
26,6% e na Grande São Paulo 
é de 36,4%. O detalhamento 
dos dados da pandemia está 
disponível no site www.saopau-
lo.sp.gov.br/coronavirus.

Da REDAÇÃO

COVID

Vídeo mostra Santa Casa 
desativando ala de UTI

A Santa Casa de Rio Preto 
divulgou um vídeo nas redes 
sociais nesta segunda-feira (1) 
informando que a UTI 6 Covid foi 
desativada por conta da queda 
de internações pela doença no 
município. O vídeo também é 
uma homenagem aos profis-
sionais de saúde que atuam na 
linha de frente.

“São quase dois anos de 
pandemia. Quase dois anos em 
que diariamente aprendemos 
algo novo e que vivemos muito 
de perto a luta e a dor de pacien-
tes e famílias inteiras, em que a 
dor e as lágrimas deles também 
eram nossas [...] São quase dois 
anos de uma guerra que ainda 
não tem data para acabar, mas 
da qual ganhamos várias bata-
lhas. Hoje as três alas de UTIs 
voltam a ser duas. Foram muitas 
lagrimas e vidas perdidas, mas 
também muitas vitórias, muitos 
abraços de reencontro, muita 

gratidão e muitas vidas salvas. 
Hoje somos mais fortes”, diz mé-
dica coordenadora da UTI Covid, 
Ana Rachel de Oliveira Vermejo, 
que faz a narração do vídeo.

Principal referência dos pa-
cientes rio-pretenses diagnosti-
cados com Covid-19, a Santa 

Vinicius LIMA Divulgação

Casa chegou a ficar por quase 
dois meses, entre maio e julho, 
com 100% de ocupação nas 
UTIs. Porém, desde o mês de 
agosto, as internações come-
çaram a cair e desde então não 
atingiu mais a lotação máxima.

Com o fechamento da ala, a 

Santa Casa que antes tinha 52 
leitos agora fica com 36 leitos 
de UTI Covid e oito leitos de 
enfermaria. Segundo o hospital, 
atualmente 18 pacientes estão 
internados na UTI (50% de ocu-
pação) com a doença e sete 
estão na enfermaria.

ALA RESPIRATÓRIA

UBS Anchieta tem equipamento e cilindros de oxigênio furtados

A Polícia Civil irá investigar 
um furto ocorrido na madrugada 
do domingo (31), na Unidade 
Básica de Saúde Anchieta 
(UBS), de onde foram levados 
uma rede e três cilindros de 
oxigênio.

Segundo uma enfermeira, a 
empresa que monitora o local 
comunicou que o alarme havia 
sido acionado e junto com a 
Guarda Civil Municipal (GCM) 
enviou uma equipe até o en-
dereço, na Avenida Maria da 

Silva Doria.
Na Central de Flagrantes, a 

funcionária informou que para 
entrar na unidade o criminoso 
teve que escalar o alambrado e 
para furtar os cilindros precisou 
retirar uma grande proteção. Ela 
acrescentou que não há câme-
ras de monitoramento no local, 
apenas alarme.

O caso será investigado pelo 
3º Distrito Policial, que recebeu 
o boletim de ocorrência com a 
natureza de furto qualificado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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CHORAR DE RIR

DHoje traz as peças de teatro 
e stand ups já agendados

Bares, restaurantes, 
baladas e teatros 
respiram aliviados, 
podendo, a partir 

deste mês de novembro ter 
maior flexibilidade, fazendo 
assim voltarem as agendas 
de eventos, shows e apresen-
tações.

Os teatros foram um dos 
principais espaços que sofre-
ram com o início da pandemia, 
já que não puderam retomar 
suas atividades.  Mas para a 
alegria dos produtores, do pú-
blico e dos atores, humoristas 
e envolvidos do ramo, a progra-
mação já conta com algumas 
datas cravadas na folhinha.

Voltando com tudo, o que 
tem movimentado a agenda, 
principalmente, dos teatros  
aqui em Rio Preto, são os 
Stand Ups.  Queridinhos do 
público, os humoristas e co-
mediantes acabam sendo uma 
válvula de escape para um bom 
entretenimento onde a garga-
lhada é garantida.

Nessa vibe humorística, se 
liga na programação divulgada 
por algumas  produtoras de 
espetáculos e Stand Ups de 
Rio Preto, que prometem fazer 
você chorar de rir.

Agendado para o dia 26 de 
novembro, sexta-feira, a EV7 
Produções e a Teatro GT trazem 
o comediante, humorista e 
roteirista, Afonso Padilha, que 

depois desse tempo todo sem 
subir ao palco para se apresen-
tar, volta com tudo, trazendo al-
guns temas pertinentes como, 
maconha, feminismo, sexo e 
outros assuntos que fazem pas-
sar vergonha por nao dominar. 
Com o mesmo estilo de humor 
presente nos vídeos do YouTu-
be, com muitas piadas, fazendo 
comédia com qualquer tema.

O curitibano Afonso Padilha 
que é um dos nomes referência 
em stand up comedy do país 
traz seu “Show Solo”, com 
duração de 60 minutos e  clas-
sificação etária mínima de 16 
anos, a partir das 21 horas, no 
Teatro Municipal Paulo Moura.

Para o dia 11 de dezembro, 
sábado, a Intercultural Pro-
duções traz Rodrigo Marques, 
popularmente conhecido como 
RM. Para quem já o viu, assistiu 
e lembra, ele sempre foi mais 
“cheinho”, e disso comecou a 
fazer piada de si mesmo, pelo 
seu porte físico não ser consi-
derado aceito pela sociedade 
Sem papas na língua, ele vem 
com seu novo show solo “O ini-
migo do Nível” no Teatro Paulo 
Moura, a partir das 20h30.

Entre os principais nomes 
do humor brasileiro, o recifense 
Rodrigo Marques, que também 
faz parte do quadro “A Culpa é 
do Cabral”, da Comedy Central 
Brasil, traz, como de praxe, um 
Stand Up sem limites e sem 
censuras, onde conta um pouco 
da sua trajetória de humorista 

que o fez chegar em São Paulo 
e conquistar seu espaço na 
comédia brasileira.

Rodrigo Marques traz textos 
totalmente inéditos, e mostra 
um olhar diferente da vida com 
o seu Stand Up, onde hoje é 
sucesso de público e críticas. 
O show dura aproximadamente 
uma hora e meia, e a classifi-
cação é de 14 anos.

Ingressos já estão à ven-
da no site Mega Bilheteria: 
https://megabilheteria.com/
evento?id=20211029091539

Também no mesmo dia 11 
de dezembro, sábado, o co-
mediante Rodrigo Capella vem 
a Rio Preto com seu Stand Up 
“O Pai ta Off”. A apresentação 
vem pelas mãos da Inovar 
Shows, a partir das 21 horas, 
no  restaurante Coco Bambu 
do Shopping Iguatemi, e conta 
com jantar incluso.

Ele que é humorista, ator 
e apresentador brasileiro, teve 
reconhecimento da mídia na-
cional após sua passagem 
pela extinta MTV Brasil, entre 
os anos de 2010 à 2012, que 
na época formavam o grupo 
teatral de humor “Dezneces-
sários” com Paulinho Serra e 
Tatá Werneck.

Para o público interessado, 
na compra do convite, o jantar 
estará incluso, dando direito 
a escolha de uma entrada e 
um prato principal. Os convites 
estão à venda no Coco Bambu 
no Iguatemi.

A também humorista Bruna 
Louise vem com o seu “Deslo-
cada” pela EV7 Produções e a 
Teatro GT, um dia depois, no dia 
12 de dezembro, um domingo, 
às 21 horas, no Teatro Paulo 
Moura.

Ela que é uma humorista 
desbocada traz o seu segundo 
solo, Deslocada, que soma mais 
de 1,5 milhão de seguidores no 
Instagram e quase 2 milhões 
de inscritos em seu canal no 
YouTube, a comediante chega 
com a língua afiada para falar 
as verdades não ditas do uni-
verso feminino e quebrar tabus 
sobre a sexualidade da mulher 
(e do homem também!). Tudo 
isso, claro, com muitas piadas 
sobre as próprias desventuras e 
histórias que já viveu.

Atualmente, a humorista faz 
parte do elenco do novo progra-
ma do Comedy Central Brasil, A 
Culpa é da Carlota, uma nova 
versão do A Culpa é do Cabral. 
Além disso, Bruna também 
fez sua estreia na Netflix com 
o especial de comédia Lugar 
de Mulher, ao lado de Micheli 
Machado, Cintia Rosini e Carol 
Zoccoli.  A sua apresentação 
aqui em Rio Preto tem duração 
de 70 minutos e classificação 
etária de 14 anos.

Finalizando, por enquan-
to, a agenda de 2021 com 
Stand Ups, foi apurado que o 
humorista Diogo Almeida, está 
confirmado também, para se 
apresentar no Teatro Paulo 

Moura, pela EV7 Produções 
e Teatro GT. Marcado para o 
dia 19 de dezembro, domingo, 
a partir das 19 horas, com o 
espetáculo “Vida de Professor 
II – Segunda Chamada”.

O espetáculo retrata o co-
tidiano dos professores e pro-
fissionais da área da educação 
e suas particularidades, onde 
o comediante relata cinco his-
tórias do seu cotidiano escolar, 
peripécias que fazia quando 
ainda estudava, relata, tam-
bém, a relação com a sua mãe 
professora e ainda, a relação 
com seus colegas de profissão. 
São as famosas Histórias Peda-
gógicas contadas no palco de 
forma descontraída levando a 
plateia ao riso.

Diogo Almeida é formado 
em Rádio e TV e Jornalismo 
e entrou para a vida docente 
ministrando aulas para jovens 
e adolescentes, além de ter 
atuado na coordenação peda-
gógica. Foi casado com uma 
professora, o que contribuiu, 
também, para a sua afinidade 
e identificação com a vida dos 
professores.

Começou sua carreira no 
humor há seis anos, em Curi-
tiba, onde ganhou o primeiro 
campeonato paranaense de 
stand up. Seus vídeos ganha-
ram grande notoriedade dentro 
do segmento educacional de-
vido à identificação gerada nos 
vídeos. Hoje, os vídeos ligados 
à educação somam mais de 10 

milhões de visualizações nas 
redes sociais. Se apresenta 
nas casas mais tradicionais 
de stand up do país, Curitiba 
Comedy Club, Comedians, 
Beverly Hills, Etc

O espetáculo tem duração 
de 60 minutos e classificação 
etária de 12 anos.

Essas são as cinco opções 
boas para curtir um Stand Up 
de qualidade, se divertir e cho-
rar de rir.

Já em 2022, a EV7 Pro-
duções e Teatro GT trará o 
fenômeno Luccas Neto, no dia 
3 de abril, domingo, no Centro 
Regional de Eventos.

O carioca que é um fenô-
meno no YouTube, também é 
ator, cantor, escritor, diretor, 
empresário e roteirista luso-
-brasileiro. Muito conhecido 
por criar a Luccas Toon, a 
empresa é consolidada como o 
maior canal infantil do YouTube 
brasileiro, com 36 milhões de 
inscritos e mais de treze bilhões 
de visualizações acumuladas.

Ele é irmão do também You-
Tuber, e polêmico, Felipe Neto. 
O canal que o mesmo gerencia 
afirma que seu objetivo é edu-
car e entreter, com faixa etária 
para todos os públicos.

Ele que já se apresentou 
em Rio Preto em 2018 foi 
capaz de abarrotar o Centro 
Regional de Eventos, mesmo 
local onde virá dia 3 de abril de 
2022, prometendo ser recorde 
de público.

Luiz Felipe POSSANI 
redacao@dhoje.com.br

e stand ups já agendados

Afonso Padilha 
Data: 26 de novembro, 6ª feira.
Horário: às 21h.
Local: Teatro Paulo Moura - Endereço: Av. Duque de 
Caxias, 3900 - Jardim dos Seixas.
VENDAS:
- Pela internet: http://www.ingressodigital.com  (0800 591 
0251)
- Ponto de Venda: Cute Case Riopreto Shopping

Bruna Louise
Data: 12 de dezembro, domingo.
Horário: às 20h30.
Local: Teatro Paulo Moura - Endereço: Av. Duque de 
Caxias, 3900 - Jardim dos Seixas.
VENDAS
- Pela internet: https://ingressodigital.com 
- Ponto de Venda: Cute Case Riopreto Shopping

Rodrigo Marques
Data: 11 de dezembro, sábado.
Horário: às 20h30.
Local: Teatro Paulo Moura - Endereço: Av. Duque de 
Caxias, 3900 - Jardim dos Seixas.
VENDAS:
Mega Bilheteria: https://megabilheteria.com/even-
to?id=20211029091539

e stand ups já agendados

Rodrigo Capella
Data: 11 de dezembro, sábado.
Horário: às 21h.
Local: Coco Bambu, Shopping Iguatemi Rio Preto.
VENDAS:
No restaurante Coco Bambu

Diogo Almeida
Data: 19 de dezembro, sexta-feira.
Horário: às 21 horas.
Local: Teatro Paulo Moura - Endereço: Av. Duque de 
Caxias, 3900 - Jardim dos Seixas.
VENDAS:
- Pela internet: http://www.ingressodigital.com (0800 591 
0251)
- Ponto de Venda: Cute Case Riopreto Shopping

Luccas Neto
Data: 3 de abril de 2022
Local: Centro Regional de Eventos
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE NOVA GRANADA
FORO DE NOVA GRANADA
VARA ÚNICA
Av. Dr. Hildeberto de Albuquerque Ferreira, 1001, ., Centro - CEP
15440-000, Fone: (17) 3262-1040, Nova Granada-SP - E-mail:
novagranada@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
DESAPROPRIAÇÃO – LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo: 0000928-23.2015.8.26.0390
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Servidão
Requerente: TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0000928-23.2015.8.26.0390.

O MM. Juiz de Direito da Vara Única, do Foro de Nova Granada, Estado de São Paulo, Dr.
Fabiano Rodrigues Crepaldi, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) TRIANGULO MINEIRO
TRANSMISSORA S/A move uma Procedimento Comum Cível - Servidão de Desapropriação
contra ANTONIO LUIZ, APARECIDA ROSALI ZARA LUIZ e Onda Verde Agrocomercial
S/A, objetivando a servidão administrativa de faixas de terras correspondente a 1,7324 ha (um
hectare vírgula setenta e três ares vinte e quatro centiares) sobre o imóvel localizado na cidade de
Nova Granada-SP, objeto da matrícula nº 5289, do livro 2, do Registro Imobiliário de Nova
Granada, para a execução das obras necessárias à passagem das linhas de transmissão de energia
elétrica, mediante o pagamento de indenização. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi
determinada a expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão
Oficial, nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Nova Granada, aos 22
de setembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. JONATAN LUIZ CASAGRANDE e CAMILA KELLY 
CAVENAGHI, sendo ELE fi lho de ADHEMAR LUIZ CASA-
GRANDE e de APARECIDA TEREZA SCRIBONI CASA-
GRANDE e ELA fi lha de JOSÉ CAVENAGHI JUNIOR e de 
MARIA HELENA BRASILINO CAVENAGHI;
2. ARARÉ ZURI CASSAVIA FILHO e IEDA MARIA 
GONÇALVES, sendo ELE fi lho de ARARÉ ZURI CASSAVIA 
e de VÂNIA CRISTINA MARTINS SOÁRES ZURI CASSA-
VIA e ELA fi lha de JOÃO FRANCISCO GONÇALVES e de 
MONICA DE CASSIA GONÇALVES;
3. ALEX BORGES CORDEIRO e MICHELLI THEO-
DORO DA SILVA, sendo ELE fi lho de DEVAIR BELCHIOR 
CORDEIRO e de LUCIANA GONÇALVES BORGES e ELA 
fi lha de EDEBRAIL THEODORO DA SILVA e de SUELI 

FERREIRA VERTOLIS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 01/11/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. CAIO STAMPFER TONOSSU e JOYCE APARE-
CIDA ZATI GONÇALVES, sendo ELE fi lho de MAUBERTO 
MASSAO TONOSSU e de REGINA STAMPFER TONOSSU 
e ELA fi lha de CARLOS ROBERTO GONÇALVES e de SIL-
VANA ZATI GONÇALVES;

2. JOÃO CARLOS KEUSSEYAN FERNANDES e 
NICOLI LORENZI, sendo ELE fi lho de CARLOS BARBOSA 
FERNANDES e de MARIZA KEUSSEYAN e ELA fi lha de 
CARLOS ALBERTO LORENZI e de SILVANA APARECIDA 
JORGE LORENZI;

3. LORENZO BELLINTANI PEREIRA e EDUARDA 
CORREIA DA SILVA, sendo ELE fi lho de JULIO CESAR 
PEREIRA e de ROXANI BELLINTANI DUARTE PEREIRA e 
ELA fi lha de MARIA NEUZA CORREIA SILVA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 30/10/2021.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

ERIK NORIKI SUZAKI IKESHOJI e LAYS HARUMY GOMES NOMIYAMA. Ele, brasileiro, 
natural de Toyohashi, Província de Aichi, Japão, nascido aos sete (07) de agosto de dois mil (2000), com vinte  e 
um (21) anos de idade, tester, solteiro, filho de CLAUDIO MASSAKI IKESHOJI e de dona MARCIA KATSUE 
SUZAKI IKESHOJI. Ela, brasileira, natural de Toyohashi, Província de Aichi, Japão, nascida aos  doze (12) de 
novembro de dois mil (2000), com vinte (20) anos de idade, estudante, solteira, filha de ALESSANDRO COSTA 
NOMIYAMA e de dona KAREN RITA GOMES NOMIYAMA.

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

São José do Rio Preto - SP, vinte e oito (28) de outubro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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São José do Rio Preto, terça-feira
de 2021

Roberto
 Toledo

ROBERTA ESTEVES, em-
presária da moda, realizou 
big coquetel de lançamento da 
nova coleção Lelirô Boutique, 
e reuniu aproximadamente 
150 mulheres elegantes, no 
restaurante Flor de Sal, na 
semana passada.

LÍVIA COSTANTINI Mar-
ques, levou jóias lindíssimas 
no evento, para serem exibi-
das pelas modelos, durante o 
lançamento da coleção Lelirô 
Boutique, de Roberta Este-
ves.  A empresária, Nathália 
Assunção Célico, também 
mostrou seus lindos calçados 
de sua loja.

O CIRURGIÃO dentista, 
Paulo Botura Filho e Lidiani, 
estão festejando Bodas de 
Marfi m (14 anos) de casados, 
com muito amor e cumplicida-
de. O marfi m é bastante resis-
tente e valioso. Parabéns! 

FOI UMA NOITE de prince-
sa, e muito luxuosa, a festa 
de Debut (15 anos), da bonita 
Laura Cocenzo, fi lha de José 
Renato e Gioconda Zancaner 
Cocenzo, que envergava lin-
díssimo vestido assinado por 
Adriano Martins, no Espaço 
Vitória.

GENINHO ZULIANI, de-
putado federal, participou na 
edição deste ano, do mais 
importante evento comercial 
do setor de resíduos sólidos 
do país, a “Waste Expo Brasil 
21”, que aconteceu no fi nal 
de semana, na Expo Center 
Norte, em São Paulo.   

MINHA AMIGA, Claudinha 
Lacerda, está muito feliz, 
comemorando os 25 anos 
de sucessso da Lacerda Co-
municação, com respeito e 
competência. Parabéns! 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Tel. (17) 3233-4888

Noite Empresarial
Marina Pereira, da Revista Vida & Negócio, 
está em contagem regressiva para mais uma 
edição da Noite Empresarial, com entrega do 
Prêmio Top Golden Business, uma Noite de 
Gala, com big jantar, para os maiores nomes, 
autoridades, empresários e médicos, no dia 
05 de novembro, a partir das 19h30, no Félix 
Petrolli Buffet.

DiáriodoBob
Alô, alô marciano. Aqui quem fala é da Terra - pra variar 

estamos em guerra - você não imagina a loucura -  o ser hu-
mano tá na maior fissura porque tá cada vez mais down in the 
high society. Com esta introdução informamos que nesta 
semana, a Corte mais importante do país deve se debruçar 
sobre um assunto que poderia, facilmente, ser resolvido pelos 
próprios cidadãos: o trote telefônico. O plenário deve julgar 
a constitucionalidade, ou não, de lei estadual que pune  com 
multa de cerca de R$ 1.200 pra quem acionar indevidamente 
os serviços telefônicos de atendimento a emergências (polícia, 
bombeiros e do Samu). A lei deverá ser regulamentada em até 
três meses para começar a ser aplicada. Tristeza e alegria. O 
mundo chega, um ano e 10 meses depois, à triste marca de 5 
milhões de vidas perdidas para covid-19. A notícia boa é que 
estão curados mais de 223,4 milhões de pessoas, mostrando 
uma taxa de letalidade de 2,2%. Botando banca. Um grupo 
de deputados traça a estratégia para fazer passar na Câmara 
Federal uma proposta que permite a reabertura dos cassinos, a 
legalização dos bingos e outras modalidades como jogo do bicho, 
máquinas caça-níquel e jogos online. A ação inclui pauta no 
Congresso já para novembro, sem alarde. Pode até ser lorota, 
mas, ha quem diga que, o prédio meio que abandonado, na Ge-
neral Glicério, próximo a Rubião Júnior só aguarda a deliberação 
política pra mudar sua cara. Sinfonia das cigarras. Quem tem 
o privilegio de caminhar no entorno da represa, no trecho entre 
o majestoso complexo do SESI e o espaço aberto do Júpiter 
Olímpico, sempre ao cair da tarde e o começo da noite, tem 
o privilégio de ouvir o canto das cigarras masculinas, um ruído 
zumbindo agudo, alto para atrair fêmeas. Detalhe: a crença de 
que as cigarras “explodem” quando cantam não é verdadeira. 
A “casca” da cigarra que encontramos presas às árvores são o 
exoesqueleto do inseto que realizou a última muda ou ecdise, 
concluindo sua forma adulta. A regra é clara! Sabe por que o 
tal Halloween não pega por aqui?  Porque no Brasil todo dia é dia 
das bruxas! De volta ao passado. Michele Conte e Fred Tonelli 
ensaiam como fazer novamente um festão na virada do ano (back 
to the end of the year). Quem tem talento não esquece nem 
com pandemia como fazer um bom réveillon. Ponto e basta! 

henriforne@gmail.com

Black Friday
A 12ª edição da Black Friday no Brasil está 
próxima. A data, que neste ano ocorrerá em 26 de 
novembro, é muito aguardada pelos consumidores, 
uma vez que é possível encontrar uma série de 
produtos com descontos tanto em lojas físicas 
como em digitais. 

Apê em Sampa
A jovem Ana Carolina Jalles, está com sua família curtindo o feriado 
prolongado no apartamento em São Paulo, aproveitou para brindar 
mais um aniversário, recepcionando amigos íntimos, paulistanos e 
rio-pretenses, na noite de ontem, dia 01 de novembro. Parabéns 
e felicidades.  

Missa de Finados
A Missa Campal de Finados, nesta 
terça feira, dia 2 de novembro, 
no Cemitério Jardim da Paz será 
realizada de forma presencial a 
partir das 8h30, obedecendo 
os protocolos sanitários contra 
o coronavírus. O ato religioso 
será presidido por Dom Moacir 
Silva, e concelebrada pelo padre 
Alexandre Ferreira dos Santos, 
da paróquia São Francisco de 
Assis. A música será coordenada 
por Alexandre Neves.

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

Lançamento
“A m i g o s ,  C o l e g a s  e 
Companheiros” é o título do 
novo livro assinado pelo médico 
Carlos Cury, com lançamento 
marcado para o dia 11, no 
Automóvel Clube, que aos 
poucos vai voltando aos seus 
dias de glória. Méritos ao 
presidente Jesus Martim.

Esgotando...
Ed Carlos, empresário, manda 
avisar que restam apenas 
10 mesas, para 2ª edição 
da FEIJOADA DO ED, com 
show do cantor carioca Diogo 
Nogueira, além de outras 
atrações, cantor Ed Carlos, 
Maestria do Samba e Banda 
GPlay, dia 11 de dezembro, 
no Clube de Campo Monte 
Líbano.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
SORRIR PROVOCA QUEIMADURA DE TERCEIRO GRAU NOS INVEJOSOS. 
Sorria, beba água e seja feliz!

SPOTlight

A médica Radiologista, Dra. Ângela 
Cristina Jalles, sempre elegante, 
festejou aniversário, no domingo, 
dia 31, no famoso Fasano, em São 

Paulo. Da coluna, parabéns!

Ao lado de sua querida família, Dra. 
Ângela Cristina Jalles, fi lhas, Ana 
Carolina Jalles, Ana Paula Jalles, 
e o marido, Luiz Fernando Jalles, 
empresário, engenheiro e sócio-

proprietário do Riopreto Shopping 
Center, comemora aniversário com jantar 

antecipado, no Fasano Gastronomy & 
Hotels, em São Paulo, na noite do último 

sábado.  


