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A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta quar-
ta-feira (3) o boletim mensal 
da dengue no município. Fo-
ram 449 novos casos confir-
mados, sendo três do mês de 
outubro e 446 de meses ante-
riores que estavam pendentes. 
Com isso, a cidade chegou a 
20.405 casos no total acu-
mulado do ano, uma média 
de 67 casos por dia. Com a 
volta das chuvas na região, a 
transmissão da doença volta a 
ser uma preocupação. Pág.A5

Com 35 km, 
Anel Viário 
entra na 
fase final

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB), ao lado do secretário 
de Obras Israel Cestari e o ges-
tor executivo da construtora 
MRV Fábio Scandar Teixeira, 
vistoriou a última parte do Anel 
Viário J. Hawilla da cidade, 
cuja construção foi dividida 
em quatro etapas. Com inves-
timento de R$ 55 milhões, a 
obra tem 35 quilômetros de 
extensão (sendo 13 quilôme-
tros de novos trechos). 

                           Pág.A3

Escola estadual 
avança em 

estudos sobre 
astronomia

A escola estadual de ensino 
médio Amira Homsi Chalella, 
no Jardim Urano, dia 12 de 
novembro as 8h vai se trans-
formar oficialmente em uma 
grande nave espacial virtual, 
levantar voo e transportar 25 
alunos astronautas virtuais 
análogos que vão fazer expe-
riências para a colonização 
humana em outros Planetas. A 
escola é destaque na área de 
astronomia entre as estaduais 
de Rio Preto.  Págs. B2 e B3 

Festival de Teatro de Ubarana começa nesta quinta-feira

Jovem saindo de clínica de estética 
reage a assalto e fica ferida

Opine sobre a 
instalação de 
mais pedágios 

na região
A Artesp começou a colher 

a opinião da população a res-
peito do programa de conces-
são do governo de São Paulo 
que prevê a implantação de 
10 novas praças de pedágio 
no Estado. A participação é 
permitida a todo o público em 
geral através de canais aber-
tos pela Artesp no site oficial 
do órgão estadual.  Pág.A2

Registro de 
mortes por 

Covid cai 93% 
no Estado

O Governo de São Paulo 
anunciou nesta quarta-feira 
(3) que o estado registrou no 
último dia 2 de novembro uma 
queda de 93% nas mortes por 
Covid-19 em comparação com 
o início de abril. São Paulo 
também teve em outubro o 
mês com menos óbitos provo-
cados pelo coronavírus desde 
abril de 2020, ainda no início 
da pandemia.   Pág.A5

SP pede 
à Anvisa 

para vacinar 
crianças de 
5 a 11 anos

Pág. A5

Usuário vai 
comprar 

droga e acaba 
esfaqueado 

pelo traficante
Pág. A4

Operação 
Finados 

termina sem 
mortes na BR 

na região
Pág. A4

Pág. B2

Pág. A4

PRF intensificou 
fiscalização durante 
feriado prolongado

Prefeito vistoriou obras do Anel Viário, que entra na última fase e previsão de entrega em 2022

Projeto na escola estadual é destaque na rede pelos projetos em astronomia e cosmologia
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Dia dos Vivos
Dois de novembro é 

conhecido como dia dos 
mortos. Entretanto, na Re-
ligião de Deus, do Cristo e 
do Espírito Santo, o pro-
clamamos como o Dia dos 
Vivos, porque os mortos 
não morrem! 

Quando meus queridos 
e amados pais, Idalina Ce-
cília de Paiva (1913-1994) 
e Bruno Simões de Paiva 
(1911-2000), e minha 
adorada irmã, Lícia Marga-
rida de Paiva (1942-2010), 
faleceram, muito padeceu 
o meu coração. Contudo, prontamente comecei a 
entoar comovido colóquio com o Criador, amenizando 
a saudade e lhes transmitindo mensagens de paz e 
de gratidão. Logo senti que continuam vivos, porque 
os mortos não morrem! Costumo afirmar: quando se 
ora, a Alma respira, fertilizando a existência espiritual 
e humana. Fazer prece é essencial para desanuviar o 
horizonte do coração.  

Alziro Zarur (1914-1979), procla¬mador da Re-
ligião do Terceiro Milênio, ensinava que “Deus não 
nos criou para nos matar” e que “Não há morte em 
nenhum ponto do Universo”. Minha solidariedade, 
pois, aos que sofrem a aparente ausência de seus 
entes queridos. Mas estejam certos de que realmente 
os mortos não morrem! Um dia, todos haveremos de 
nos reencontrar. 

 
“A morte não existe 
E a dor é uma ilusão do nosso sentimento.” 

Alentadoras palavras deixadas a nós pelo poeta 
português Teixeira de Pascoaes (1877-1952), coin-
cidentemente nascido num “Dia de Finados”. Que 
Deus o tenha em bom lugar! 

A ocasião faz-me recordar o pronunciamento do 
papa João Paulo II (1920-2005), em 2 de novembro 
de 1983, ao se dirigir aos fiéis reunidos no Vaticano. 
Nele, Sua Santidade enfatiza que o diálogo com os 
mortos não deve ser interrompido: “Somos convida-
dos a retomar com os mortos, no íntimo do coração, 
aquele diálogo que a morte não deve interromper. (...) 
Com base na palavra reveladora de Cristo, o Redentor, 
estamos certos da imortalidade da alma. Na realidade, 
a vida não se encerra no horizonte deste mundo” (...).

 Não poderia abdicar do ensejo de reproduzir mag-
níficos versos de Zarur, constantes de sua magistral 
obra Poemas da Era Atômica (1949), acerca da 
realidade primeva, que é a vida no Mundo Espiritual: 

 
POEMA DO IMORTALISTA 

Dois de novembro é um dia, na verdade, 
Rico em lições para quem sabe ver: 
A maior ilusão é a realidade, 
Já ensinava o excelente Paul Gibier. 
 
Os vivos (pseudovivos) levam flores 
E lágrimas aos mortos (pseudomortos); 
E os mortos se comovem ante as dores 
Dos vivos a trilhar caminhos tortos. 
 
Legítimos defuntos, na ignorância 
Desses espirituais, magnos assuntos, 
Parece que inda estão em plena infância, 
E vão homenagear falsos defuntos. 
 
Não é preciso ser muito sagaz 
Para sentir que a vida tem seus portos: 
Um dia, o Cristo disse a um bom rapaz 
“Que os mortos enterrassem os seus mortos”. 
 
 Amigos, por favor, não suponhais 
Que a morte seja o fim de nossa vida; 
A vida continua, não jungida 
Aos círculos das rotas celestiais. 
 
Os mortos não estão aí, cativos 
Nos túmulos que tendes ante vós: 
Os finados, agora, são os vivos; 
Finados, mais ou menos, somos nós. 

José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com

________________________________________
Serviço – Leia a íntegra deste artigo na nova edi-

ção da revista Boa Vontade nº 265, que você pode 
acessar no Portal Boa Vontade.com.

ARTIGO EMPRESAS DE ÔNIBUS Frota tem 95% de 
aprovação na emissão 

de gases poluentes

O Projeto “Movimento 
Cidade Verde”, de autoria 
da Fetpesp (Federação das 
Empresas de Transportes de 
Passageiros do Estado de São 
Paulo), é o reconhecimento 
às cidades e empresas que 
tiveram 100% da frota aferi-
da por técnicos do Programa 
Despoluir e obtiveram mais de 
95% de aprovação de seus ve-
ículos, em relação a emissão 
de gases poluentes.

“A preservação do meio 
ambiente é regra permanente 
para as empresas. Além da 
preocupação com a emissão 
de gases poluentes, as em-

presas possuem o processo 
de reuso da água para a la-
vagem dos ônibus, realiza a 
destinação correta de resídu-
os com empresas certificadas 
e apoia e patrocina o plantio 
de árvores”, ressalta Diego 
Mansur, diretor da Riopretrans 
que detém as concessionárias 
Itamarati e Circular Santa 
Luzia.

A solenidade oficial que 
dará a Rio Preto e às empresas 
Itamarati e Circular Santa Lu-
zia, o título de reconhecimento 
do projeto “Movimento Cidade 
Verde”, acontecerá no dia 19 
de novembro, na Unidade 
Sest-Senat, no bairro Jardim 
Conceição em Rio Preto.

Andressa ZAFALON 

Arquivo DHOJE

Opine sobre a instalação 
de mais pedágios na região

Além da realização de audi-
ências públicas em cidades es-
tratégicas a Agência de Trans-
porte do Estado de São Paulo 
(Artesp) começou a colher a 
opinião da população a respeito 
do programa de concessão do 
governo de São Paulo que pre-
vê a implantação de 10 novas 
praças de pedágio no Estado, a 
partir dos novos contratos para 
os próximos 30 anos.

A participação é permitida 
a todo o público em geral 
através de canais abertos pela 
Artesp no site oficial do órgão 
estadual. Através de suges-
tões e mensagens as pessoas 
devem acessar o regulamento 
que está disponível através 
do no menu TRANSPARÊNCIA 
> AUDIÊNCIAS E CONSULTAS 
PÚBLICAS, ou pelo endereço 
eletrônico novasconcessoes@
artesp.sp.gov.br até o dia 6 de 
dezembro de 2021.

Além dos documentos dis-
ponibilizados pela Consulta, os 
interessados poderão acessar 
o Data Room com informações 
complementares do projeto, 
tais como os estudos que em-
basaram sua estruturação.

Para isso, basta encami-
nhar a solicitação de acesso 
para dataroom@artesp.sp.gov.
br ,informando os seguintes 
dados: nome/empresa/e-mail.

A consulta pública através 
dos canais oferecidos pela 
Artesp é a segunda etapa do 
processo que antecede a pu-
blicação do edital e posterior 
assinatura de contrato com as 
empresas vencedoras. Desde 
o mês passado vem ocorrendo 
audiências públicas para deba-

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br

CONSULTA
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ter as novas diretrizes das con-
cessões das rodovias paulistas. 
O programa prevê a implantação 
de 10 novas praças de pedágio 
no Estado, a partir dos novos 
contratos para os próximos 30 
anos. O trecho abrange 49 mu-
nicípios do interior paulista, en-
tre eles Cedral, José Bonifácio, 
Guapiaçu, Olímpia e Barretos, 
todos na região de Rio Preto. Ao 
todo, são 1.022 quilômetros de 
rodovias no Estado.

Na região de Rio Preto, o 
programa prevê sete novas 
praças: Cedral, Guapiaçu, José 
Bonifácio, Monte Azul e três no 
entorno de Barretos. A previsão 
é de que os contratos sejam 
assinados no primeiro semestre 
deste ano.

No dia 25 de outubro Rio 
Preto foi a sede do encontro 
com representantes da Artesp. 
O prefeito Edinho Araújo (MDB) 
foi um dos que criticaram a 

implantação de uma nova pra-
ça de pedágio entre Cedral e 
Uchoa. “Que fosse revista essa 
colocação, fazer esse apelo. Um 
novo pedágio em uma rodovia já 
duplicada”, disse Edinho.

Edinho ainda destacou dois 
pontos importantes além da 
terceira faixa entre Cedral e 
Mirassol. Ele solicitou a cons-
trução de novos acessos da 
rua Antônio de Godoy sobre a 
SP-310 e um novo dispositivo 
de acesso na altura do Clube 
Monte Líbano e Condomínio do 
Cedro, com possibilidade de um 
viaduto para ligar ao Recanto de 
Alá, próximo a Mirassol.

O diretor-presidente da Ar-
tesp, Milton Roberto Persoli, 
afirmou que grandes investi-
mentos, como a terceira faixa 
na rodovia Washington Luís, 
começam a ser executados 
a partir do segundo ano da 
assinatura do contrato de con-

cessão, ou seja, se a nova 
empresa assumir no ano que 
vem, apenas em 2023 a obra 
seria tirada do papel.

“Os investimentos maiores 
se iniciam a partir do segundo e 
terceiro ano de qualquer contra-
to. São os investimentos mais 
pesados”, disse.

Sobre a possibilidade de 
revisão da praça de pedágio 
em Cedral, o representante da 
Artesp afirmou que o estudo 
aponta a necessidade de um 
trecho menor entre a cobrança 
de pedágio aos motoristas da 
SP-310.

“O distanciamento (entre 
as praças de pedágio) respeita 
critérios técnicos, operacionais. 
Dos estudos técnicos, não há 
restrição legal ou regulatório 
de qualquer praça. Cada praça 
contempla um trecho de cober-
tura. Cada trecho menor, menor 
é a tarifa”, justificou.

EMPREGO

Balcão abre novembro com 685 vagas
O Balcão de Empregos de 

Rio Preto desta quarta-feira (3) 
está oferecendo 685 oportuni-
dades de trabalho. As principais 
delas são para vendedor externo 
(61), auxiliar de produção (32), 
soldador (14), operador de 
caixa (13), eletricista de alta e 
baixa tensão (12), operador de 
empilhadeira (11), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendimen-
to (19), vendedor (19), ensino 
médio (7), marketing (3), web 

designer (1), direito (1), entre 
outros.

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar no 
Balcão de Empregos através do 
site da Prefeitura https://www.rio-
preto.sp.gov.br/balcaoempregos/ 
e se candidatar às vagas ofereci-
das 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.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 
fazer o cadastro e encaminhar 

uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência e 
perfil para o cargo. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
Divulgação
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PRESIDENCIÁVEL TUCANOSGovernador do RS, Eduardo Leite visita 
Rio Preto a convite de Bruno Moura

O governador do Rio Grande 
do Sul e candidato as prévias 
do PSDB para escolha do nome 
para concorrer a presidência, 
Eduardo Leite, estará em Rio 
Preto neste sábado, dia 6. O 
tucano atendeu convite do vere-
ador Bruno Moura, também do 
PSDB, para conhecer a cidade 
e falar das suas ações visando 
o cargo de presidente nas elei-
ções do próximo ano.

Em Rio Preto Leite vai co-
nhecer o projeto Maquininha do 
Futuro, no bairro Dom Lafayete, 
que é mantido pelo vereador 
rio-pretense e oferece esporte 
e lazer as crianças do bairro. 

O governador é aguardado a 
partir das 10 horas, na sede do 
projeto, na rua Elias Tarraf, 990.

Eduardo Leite está em dura 
disputa interna do PSDB nas 
prévias que vão definir o nome 
tucano para representar a le-
genda na disputa a presidên-
cia da República, no ano que 
vem. Moura é fiel defensor da 
candidatura de Leite a ponto 
da Comitiva Estadual do PSDB 
pedir sua cadeira na Câmara. O 
vereador já perdeu suas funções 
dentro do partido e um processo 
interno avalia possível expulsão. 
A acusação é que Moura vem 
repetidamente agredindo, até 
verbalmente, o governado João 
Doria (PSDB).

Raphael FERRARI 

COP-26

Prefeito Edinho inspeciona últimos detalhes da obra

A Comissão Partidária 
das Prévias do PSDB decidiu 
excluir os 92 prefeitos e vices 
de São Paulo cuja participa-
ção no processo de escolha 
do candidato do partido à 
Presidência foi objeto de pe-
dido de impugnação por parte 
de presidentes de diretórios 
aliados ao governador do 
Rio Grande do Sul, Eduardo 
Leite. O principal adversário 
de Leite na disputa marcada 
para o dia 21 é o governador 
paulista, João Doria.

Em decisão unânime, o 
colegiado, que se reuniu na 
segunda-feira, 1º, definiu que 
todos os 92 nomes indicados 
foram lançados no sistema 
do partido com datas de 
filiação retroativas ao prazo 
limite, 31 de maio deste ano, 
e, portanto, “destituídas de 
credibilidade”.

“Destes, 44 filiados en-
viaram esclarecimentos ao 
Diretório Nacional apresen-
tando declarações e fichas de 
filiação que não se prestam 
para fins de comprovação 
regular da filiação até o dia 
31/05/2021, por ser conhe-
cida como prova unilateral”, 
disse o partido, por meio de 
nota.

Ainda segundo a comis-
são, que é presidida pelo 
senador José Aníbal, os de-
mais 48 filiados, mesmo 
formalmente intimados a 
comprovar a sua filiação, 
não o fizeram. Segundo a 
nota assinada por Aníbal, isso 
demonstra “desinteresse” 
em comprovar as datas de 
suas filiações. “ A comissão 
entendeu que todos os 92 
nomes não estão aptos a 
participar do Colégio Eleitoral 
das Prévias e devem ser ex-
cluídos automaticamente da 
lista de eleitores, tanto para 
votar nas urnas do TRE-DF, 
quanto no aplicativo”, disse 
o comunicado.

“Louvo a comissão pro-
visória das prévias que agiu 
para manter o jogo eleitoral 
dentro das regras acorda-
das. E espero que, daqui pra 
frente, a disputa democrática 
pelo voto dos tucanos tam-
bém mantenha o PSDB unido 
e forte”, afirmou Eduardo 
Leite após a decisão.

Ligados ao governador 
gaúcho, os diretórios tucanos 
de Minas, Rio Grande do Sul, 
Ceará e Bahia apresentaram 
no dia 21 de outubro uma 
representação à Comissão 
Executiva Nacional do PSDB 
por suspeita de fraude na 
inscrição de eleitores paulis-
tas. Na ocasião, o diretório 
estadual do PSDB em São 
Paulo rebateu as acusações 
dizendo “repudiar ilações 
irresponsáveis que fogem da 
disputa eleitoral”. Na semana 
passada, Doria negou irregu-
laridades e defendeu a ma-
nutenção dos correligionários 
como eleitores na escolha do 
candidato do partido.

O ex-prefeito de Manaus 
Arthur Virgílio também se 
inscreveu nas prévias, mas 
corre por fora.

PSDB exclui 92 
prefeitos aliados 

de Doria das 
prévias

Da REDAÇÃO

MOBILIDADE

Com 35 quilômetros Anel Viário 
de Rio Preto entra na fase final

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB), ao lado do secretário 
de Obras Israel Cestari e o 
gestor executivo da cons-
trutora MRV Fábio Scandar 
Teixeira, vistoriou a última 
parte do Anel Viário J. Hawilla 
da cidade, cuja construção foi 
dividida em quatro etapas.

A fase final está prevista 
para ser concluída no pri-
meiro semestre de 2022. 
Localizada na zona Leste de 
Rio Preto, compreende três 
trechos: interligação da Ave-
nida Professor Carlos Nunes 
de Mattos com a Avenida 
Treze de Maio; duplicação 
da Avenida Treze de Maio 
entre o Parque Residencial 
Cambuí e o Laureano Tebar 
II; duplicação da Estrada Vi-
cinal Vicente Polachini entre 
as avenidas Treze de Maio e 
Nadima Damha.

“Aguardávamos uma li-
beração da Cetesb que só 
aconteceu na semana do dia 
22 de outubro, além de uma 
imissão de posse de área. A 
imissão saiu e agora estamos 
aguardando a designação de 

um oficial de justiça para no-
tificação do proprietário, que 
deve acontecer nas próximas 
semanas”, explicou o secre-
tário de Obras Israel Cestari.

A fase final do Anel Viário 
começa no cruzamento da 
Avenida Dr. Lotf João Bassitt 
com a Rodovia Washington 
Luís, próximo ao km 435, e 
termina na Avenida Miguel 
Damha, junto ao condo-
mínio Damha IV. O trecho 
compreende ainda parte 
das avenidas Dr. Lotf João 
Bassitt, De Maio, Ricardo Si-
queira de Mendonça, estrada 
Vicente Polachini e av. Nadi-
ma Damha, passando pelos 
bairros Distrito Industrial Tan-
credo Neves, Cristo Rei, Vila 
Toninho, Caic e condomínios 
Damha.

O trecho vistoriado pelo 
prefeito Edinho Araújo faz 
parte da fase final da obra. 
No local está sendo cons-
truído um empreendimento 
da MRV que irá contar com 
1.925 unidades habitacio-
nais entre torres residenciais 
e comerciais, além de casas 
térreas, todas em condomínio 
fechado.

São cerca de 1 mil metros 

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

de Anel Viário que passa pela 
obra, no cruzamento da Av. 
Potirendaba com a Av. Padre 
Franco Tavazzi, seguindo pelas 
margens do Córrego do Trigo e 
dos Macacos, passando ainda 
pela Av. Nações Unidas, nos 
bairros Cidade Jardim e São 
Marcos. No trecho em obras 
passa também pela Av. Prof. 
Carlos Nunes de Mattos, no 
Res. Setsul I e Jockey Clube, 
até chegar no cruzamento 
com a rodovia Washington 
Luís.

“O resultado da maior obra 
de mobilidade urbana da his-
tória de Rio Preto é visível. Não 
se dão mais voltas para chegar 
de um bairro a outro e nem 
é preciso passar necessaria-
mente pelo Centro da cidade, 
beneficiando o transporte in-
dividual e coletivo”, declarou o 
prefeito Edinho Araújo.

A obra -  Com inves-
timento de R$ 55 milhões, a 
obra tem 35 quilômetros de ex-
tensão (sendo 13 quilômetros 
de novos trechos), incluindo 
oito pontes (três delas sobre o 
rio Preto), oito galerias pluviais 
de concreto, além de um via-
duto sobre a linha férrea. 

No mês passado Moura es-
teve com Eduardo Leite, duran-
te evento em São Paulo, onde 
declarou oficialmente apoio nas 
prévias do partido.

“Hoje estamos vivendo uma 
democracia da inteligência 
onde cada vez mais a população 
passa a ter consciência do po-
der de exercer sua cidadania e 
o peso do voto. O partido passa 
por uma prévia que é histórica, 
devido as proporções, por isso 
é importante que a militância 
tucana da região possa conhe-
cer e ouvir a visão de futuro de 
cada candidato. Doria já esteve 
por aqui e conseguimos contato 
com o Eduardo Leite”, declarou 
Bruno Moura.

Divulgação

Itamar tem papel de destaque
 na comitiva paulista

Ao lado do governador João 
Doria (PSDB) o secretário Es-
tadual da Agricultura Itamar 
Borges (MDB) participou da 
Conferência das Nações Uni-
das sobre as Mudanças Cli-
máticas-COP26, em Glasgow, 
na Escócia.

A conferência reúne pre-
sidentes, governadores, au-
toridades políticas e ativistas 
das questões ambientais de 
todo o mundo. O objetivo é 
traçar metas e programas que 
propiciem o desenvolvimento 

sustentável e preservação do 
meio-ambiente do planeta.

Itamar foi convidado por 
Doria para mostrar a impor-
tância do Estado de São Paulo 
no setor agropecuário. Foram 
colocados produtos do agro 
estadual na vitrine do mundo, 
abrindo ainda mais espaço 
para o mercado externo.

O governo de São Paulo 
apresentou algumas ações de 
sustentabilidade importantes, 
como a despoluição do Rio 
Pinheiros e a criação do fundo 
Amazônia+10 e enfatizou em 
todos os discursos a ação mais 

Raphael FERRARI importante para o estado, o 
programa de reflorestamento 
até 2050.

Outros números apresenta-
dos foram 700 mil hectares do 
programa AgroLegal,  800 mil 
hectares do ReflorestaSP, além 
de 1,5 milhão de hectares de 
reflorestamento executados 
pelo agro de São Paulo.

“O governo de São Paulo 
apoia o Agro, faz parcerias e 
apoia o produtor. O agro de 
São Paulo traz para a COP-26 
produtos que representam o 
que de melhor existe no Brasil.”, 
afirmou Itamar Borges.COP-26 é realizada em Glasgow, na Escócia
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CÂMARA VOTA

Projeto prevê multa a dono de animal 
que não usar coleira em Rio Preto 

Projeto de lei quer tornar 
obrigatório o uso de coleiras 
em animais domésticos durante 
passeio por vias públicas de Rio 
Preto. É o que determina pro-
posta da vereadora Claudia de 
Giuli (MDB) que será analisado 
em segunda discussão durante 
sessão ordinária desta quinta-
-feira, 4, na Câmara Municipal.

Consta no projeto que todo 
animal que estiver sendo condu-
zido por ruas da cidade deverá 
usar coleira e guia “adequadas 
ao seu tamanho e porte, e ser 
conduzido por pessoas com 
idade e força suficiente para 
controlar os movimentos do 
animal.”

Cães de portes médio, gran-
de e gigante deverão estar 
sempre sob o uso de guia curta 
de condução. São considerados 
médios animais de 36 a 49 cm 
e de 15 a 25 kg; os grandes têm 
de 50 a 69 cm e de 25 a 45 kg; 
já os gigantes têm acima de 70 
cm e de 45 a 60 kg.

Segundo Claudia, defen-
sora das causas animais,  é 
“de extrema importância para 
tentar erradicar acidentes em 
decorrência de passeios com 
animais domésticos sem o uso 
dos instrumentos necessários 
para a segurança dos animais e 
dos moradores de São José do 
Rio Preto.”

A parlamentar ainda ar-
gumenta que muitos animais 

sofrem acidentes por não esta-
rem com coleiras, em especial 
ao atravessar ruas, e casos de 
mordidas, quando os animais 
não utilizam a focinheira.

“Os possuidores ou proprie-
tários dos animais domésticos 
deverão mantê-los em condi-
ções adequadas de segurança 
que impossibilitem a evasão dos 
animais”, diz o texto do projeto.

Caso vire lei o dono de ani-
mal que for flagrado sem estar 
com coleira pode receber multa 
de 5 Unidades Fiscais do Mu-
nicípio (UFMs), equivalente a 
R$ 314,60, podendo chegar a 
R$ 629,20, em caso de reinci-
dência.

Sem correntes - Ou-

tro projeto que trata sobre a 
questão animal vai ser analisa-
do nesta quinta-feira, durante 
sessão pós-feriado. De autoria 
do vereador Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) o projeto de 
lei prevê o oposto da vereadora 
Claudia de Giuli. A proposta 
proíbe manter animais presos 
em correntes ou assemelhados 
em Rio Preto.

Caso seja flagrado o dono 
do animal terá 24 horas para 
regularizar a situação. O ani-
mal poderá ser apreendido 
devendo ser retirado dentro 
do prazo máximo de sete dias 
mediante pagamento da multa, 
despesas veterinárias, taxa de 
diárias, manutenção ou estadia 
respectiva. A Prefeitura ficará 

Raphael FERRARI responsável pelo acolhimento e 
cuidados do animal no período.

Na justificativa Pedro Ro-
berto afirma que a proposta 
“pretende inibir casos de maus-
-tratos decorrentes da privação 
da liberdade de locomoção dos 
animais, através do acorren-
tamento, prejudicando a sua 
saúde e o seu bem-estar”.

O parlamentar lembra que 
“o ato de acorrentar o animal 
pode ocasionar problemas físi-
cos, tais como lesões de pele, 
no pescoço e pelo corpo, além 
de problemas psicológicos. A 
conduta, ainda, representa um 
risco para o animal, afinal não 
são poucos os registros de cães 
que se enforcam ao ficarem 
presos em correntes e afins”.
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Operação Finados na BR 153 
termina sem mortes na região

Foi finalizada nesta terça-
-feira (2) a ‘Operação Finados 
2021’ realizada pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) em 
todas as rodovias federais. 
A operação que tinha como 
intuito permitir melhor fluidez 
dos veículos nas rodovias e 
diminuir a gravidade dos aci-
dentes obteve uma redução de 
71% de mortes no feriado em 
comparação com 2020.

Além dos agentes de pron-
tidão nas rodovias, policiais 
federais contaram com o moni-
toramento do comportamento 
dos motoristas a partir das 
centrais de Comando e Con-
trole, de onde puderam acom-

panhar, em tempo real, por 
meio de câmeras, tudo o que 
aconteceu ao longo das estra-
das, flagrando ultrapassagens 
indevidas ou proibidas, veículos 
trafegando pelo acostamento 
ou a velocidades incompatíveis 
com a via.

Em Rio Preto foram 230 
pessoas fiscalizadas, nos quais 
houve duas autuações por em-
briaguez ao volante, 71 autua-
ções por condutor sem cinto, 
três por passageiro sem cinto, 
14 por motorista utilizando 
celular na condução e oito por 
ultrapassagens.

Fora as multas também 
ocorreram quatro acidentes que 
acabaram com quatro pessoas 
feridas e nenhuma morte. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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Na tarde da terça-feira (2), 
policiais do Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia (BAEP) 
apreenderam uma garrucha que 
estava na posse de uma mulher, 
de 39 anos, que iria vendê-la 
em uma praça na Vila Ideal.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os pms faziam pa-
trulhamento de rotina no bairro 
quando decidiram abordar três 
ocupantes - um homem e 
duas mulheres- de um Gol que 
estava estacionado ao lado de 
uma praça.

Foi feita uma vistoria veicu-
lar, onde os policiais localizaram 
dentro de uma caixa de sapatos 
uma garrucha calibre 380, sem 
munições.

A guarnição perguntou ao 
motorista sobre a arma e ele 
alegou desconhecer a origem, 
acrescentando que estava no 
local porque uma das passagei-
ras havia pedido carona.

A mulher que estava no ban-
co da frente passou a ofender 
os policiais e precisou ser con-
tida. A passageira do banco de 
trás confessou ser proprietária 
da arma, que seria herança 
de família. Ela informou que 
conversou com uma pessoa 
interessada na arma pelo Face-
book e que tinham combinado 
a venda naquela praça.

Em seguida, os pms preci-
saram levar a primeira mulher 
para o hospital, pois ela possui 
problemas psicológicos e estava 
exaltada.

A proprietária da garrucha 
foi levada para a Central de 
Flagrantes, onde o delegado 
plantonista arbitrou uma fiança 
de R$1,2 mil, que foi paga.

O caso foi registrado como 
porte ilegal de arma de fogo, 
desacato e lesão corporal, e 
será investigado pelo 3º Distrito 
Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Mulher é presa 
vendendo 

garrucha em praça
Da REDAÇÃO

ANTONIO PIOVEZAN, natural de Nipoã/
SP, faleceu aos 78 anos de idade. Era casado 
com Palmira Batista Piovezan e deixou seu 
fi lho Marciel (falecido). Foi sepultado no dia 
03/11/2021, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

  FALECIMENTOS

NO JOÃO PAULO II Traficante esfaqueia usuário 
durante venda da droga

A Polícia Militar rio-pretense 
foi acionada, na noite da última 
terça-feira (2), para atender 
uma ocorrência de lesão cor-
poral, na qual um homem de 
38 anos deu entrada na Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA) Jaguaré com ferimentos 
provocados por golpes de faca.

No local, os pms consegui-
ram conversar com a vítima 
que aparentava estar alcooliza-
da e disse que tentou comprar 
drogas de um desconhecido, 
às 20 horas, no João Paulo II.

O traficante teria lhe apon-

tado uma faca e ao reagir foi 
ferido nas costas, abdômen e 
coxa. À PM, o médico respon-
sável informou que os ferimen-
tos são graves e a vítima corre 
risco de morte. O paciente foi 
transferido para a Santa Casa.

Para o jornal DHoje a ins-
tituição informou que a vítima 
esta internado em estado es-
tável e não há previsão de alta.

Os militares se dirigiram 
para a Central de Flagrantes, 
onde o caso foi registrado 
como lesão corporal de nature-
za grave e será investigado pelo 
3º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

FLAGRANTE

Almoxarifado da Saúde é 
furtado e dupla acaba presa

Na madrugada desta quar-
ta-feira (3), a Guarda Civil 
Municipal (GCM) prendeu dois 
homens, de 37 e 39 anos, que 
furtaram 600 metros de fio de 
cobre, um macaco hidráulico, 
uma furadeira, um registro e 
um disjuntor do almoxarifado 
da Secretaria de Saúde de 
Rio Preto, no Parque Industrial 
Tancredo Neves.

Os guardas desconfiaram do 
homem mais novo, que carre-
gava uma mochila na cabeça, e 
decidiram abordá-lo na Avenida 
13 de Maio.

Em revista pessoal, os GCMs 
localizaram no bolso da bermu-
da do acusado um cartão de 
abastecimento da prefeitura e, 
na mochila, materiais e 600 
metros de fio de cobre.

Os dois suspeitos foram 
questionados e afirmaram que 
pegaram os objetos em um 
veículo dentro de um barracão, 
pertencente à Secretaria de 
Saúde.

Segundo os indiciados, 
enquanto um ficou do lado de 
fora dando cobertura, o outro 
pulou o muro e praticou o furto.

Com a autorização do res-
ponsável pelo almoxarifado os 
guardas entraram no imóvel e 
constataram que um veículo 
estava com a porta do moto-
rista danificada.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes, onde 
teve a prisão em flagrante con-
firmada, sendo encaminhada 
para a carceragem local.

O jornal DHoje entrou em 
contato com a secretaria para 
mais informações sobre o caso 
e aguarda retorno. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO

PREJUÍZO
Ladrões invadem casa, levam 

dinheiro, tablet e celular
Dois desconhecidos furta-

ram um tablet, celular, US$ 4,9 
mil e R$ 2,9 mil de uma casa, 
no Parque da Cidadania, na 
madrugada desta quarta-feira 
(3). A vítima, um homem, de 
42 anos, procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto para 
registrar queixa.

Segundo o denunciante, ele 
saiu da residência, por volta 
das 19 horas, e ao retornar, 
às 3 horas, descobriu o desa-
parecimento do dinheiro e dos 
objetos.

Aos policiais, ele contou 
que uma vizinha disse ter visto 
dois homens entrarem no imó-

vel durante a madrugada.
Conforme a vítima, o portão 

e a porta principal da casa 
estavam apenas encostados. 
O crime será investigado pelo 
4º Distrito Policial. A polícia 
ainda procura pistas sobre a 
identidade ou paradeiro dos 
envolvidos. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

Da REDAÇÃO

PERIGO Jovem é ferida ao reagir a assalto 
saindo de clínica de estética

Uma jovem, de 22 anos, 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto, na tarde da 
última terça-feira (2), para 
denunciar que, às 12h30 do 
mesmo dia, teve sua bolsa 
roubada e que durante o crime 
o assaltante ainda lhe causou 
escoriações.

Segundo a vítima, tinha 
realizado um procedimento 
de bronzeamento, na Vila São 
Manoel, e estava sentada em 
uma mureta aguardando a 
chegada de seu namorado, 
momento em que um desco-
nhecido conduzindo uma moto 
vermelha a abordou.

O criminoso ordenou que 
entregasse a bolsa, sendo que 
a vítima negou e agarrou seu 
acessório com força, passando 
a gritar por socorro.

Diante da reação da jovem, 
o marginal a empurrou da mu-
reta, fazendo com que caísse 
em um gramado e ficasse com 
arranhões no corpo.

Em seguida, o assaltante 
voltou a tentar tomar a bolsa e 
disse que se não soltasse iria 
matá-la. Clientes e funcioná-
rios da clínica de estética saí-
ram para conferir o que estava 
acontecendo e neste instante 
a alça da bolsa arrebentou 
permitindo que o bandido 
fugisse com objeto, contendo 
documentos pessoais, cartões 
bancários, corrente e óculos 
de sol.

À polícia, a jovem disse 
que há câmeras de segurança 
no local que podem auxiliar a 
identificar o autor do roubo. O 
caso segue sendo investigado 
pelo 5º DP. (Colaborou – Bru-
na MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

TRÁFICO
Casal é preso e PM acha droga em casa alugada

Uma jovem, de 19 anos, e 
um homem, de 27 anos, foram 
presos na tarde da terça-feira 
(2) após policiais militares do 
Batalhão de Ações Especiais 
da Polícia (BAEP) localizarem 
porções de cocaína e crack, às 
17h, no interior da residência 
do casal, no Jardim Urano.

Segundo a PM, uma guar-
nição fazia patrulhamento de 
rotina na Vila Toninho quando 
observou que ao notar a viatura 
o homem que estava na calça-
da saiu correndo para dentro de 
uma casa.

Em conversa com a proprie-
tária do imóvel, que é mãe do 
suspeito, os pms conseguiram 
autorização para entrar.

Em revista pessoal foi loca-
lizada uma porção de cocaína 
com o rapaz. Já com a jovem 
foram apreendidas chaves de 
uma residência e R$50.

Questionados sobre as cha-
ves, ela informou ser da casa 
alugada onde vivem. O acu-

sado confessou em seguida 
que guardavam mais drogas 
no imóvel.

Na residência do casal, o 
BAEP encontrou dentro de uma 
bota mais 40 porções de cocaí-
na e 30 porções de crack que 
a acusada confessou 
que eram emba-
ladas por ela 
e comerciali-
zadas na Vila 
Toninho.

O casal foi 
levado para 
a Central de 
F lagrantes, 
onde teve a 
p r i s ão  po r 
tráfico de en-
torpecentes e 
associação para 
o tráfico confirma-
da, ficando à disposição 
da Justiça. As investigações do 
caso devem ser feitas pelo 5º 
Distrito Policial rio-pretense. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE
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Inimigas incontestáveis da beleza e do charme das 
pernas femininas, as varizes dos membros inferiores 
apresentam prevalência elevada na população brasileira e 
constituem uma das principais queixas estéticas da mulher 
moderna. As lamentações são ainda maiores quando o 
verão e os feriados prolongados se aproximam.

“Tenho vergonha de ir à praia!”; “Não uso short ou 
saia curta!”; “Biquíni? Nem pensar!!”; “Minhas pernas 
estão horríveis”. Estas frases, comumente proferidas nos 
consultórios dos cirurgiões vasculares, demonstram a in-
satisfação da mulher brasileira quando a sua estética está 
comprometida, em especial das suas pernas.

 Muito mais que um problema estético, as veias 
varicosas, caracterizadas por veias dilatadas, tortuosas 
e insuficientes, podem causar dor e edema nas pernas 
e podem contribuir para o desenvolvimento de eczema, 
dermatite, pigmentação e formação de úlceras venosas. 

A obesidade, a gravidez, a trombose venosa profunda, 
o histórico familiar de doenças venosas, o ortostatismo 
prolongado e o uso de anticoncepcionais orais são alguns 
fatores de risco já conhecidos para o surgimento das va-
rizes nos membros inferiores. 

Durante muito tempo, a cirurgia convencional com inú-
meras incisões constituiu a única opção terapêutica para 
os pacientes portadores de varizes nos membros inferiores. 
As dores pós-operatórias, o hematoma, a dificuldade de 
deambulação associada à fleboextração da veia safena, a 
recuperação cirúrgica lenta e o retorno tardio ao trabalho 
foram complicações cirúrgicas essenciais para a evolução 
do tratamento da doença varicosa. 

Atualmente, os procedimentos menos invasivos, reali-
zados em consultório, com resultados satisfatórios a curto 
e longo prazo e associados a rápida recuperação pós-ope-
ratória, retorno precoce ao trabalho, maior qualidade de 
vida ao paciente e menor severidade dos sintomas venosos 
constituem a preferência dos cirurgiões vasculares e estão 
cada vez mais ganhando destaque quando trata-se do 
tratamento das varizes dos membros inferiores.

Entretanto, o sucesso do tratamento das varizes no 
consultório depende do planejamento adequado e indivi-
dualizado. Cada pessoa tem um perfil de doença venosa 
e uma característica de pele, o que exige tratamento 
único e específico de acordo com as necessidades de 
cada indivíduo. 

Inúmeras tecnologias são utilizadas para o tratamento 
de varizes no consultório. Dentre elas, o doppler vascular, o 
resfriador de pele, o laser transdérmico e a crioesclerotera-
pia, quando associados ao tratamento vascular, permitem 
a resolução do quadro venoso, evitando a cirurgia. 

A pergunta que sempre gera discussão: a cirurgia de 
varizes está ultrapassada ou foi substituída? A resposta 
é não! A cirurgia de varizes representa o tratamento mais 
efetuado em todo o mundo, entretanto dependendo do 
quadro clínico do paciente é possível oferecer opções de 
tratamento no próprio consultório, o que reduz a necessi-
dade de internação hospitalar. 

O segredo do sucesso do tratamento das varizes é o 
planejamento individualizado!  Se você tem varizes nos 
membros inferiores, procure seu cirurgião vascular.  Para 
mais informações, acesse o site www.drsthefanovascular.
com.br.

Prof. Dr. Sthefano Atique Gabriel – Doutor em Pes-
quisa em Cirurgia pela Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo, especialista nas áreas 
de Cirurgia Vascular, Angiorradiologia e Cirurgia En-
dovascular e coordenador do curso de Medicina da 
União das Faculdades dos Grandes Lagos (Unilago)

Tratamento das varizes 
sem cirurgia é possível?

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

PANDEMIA

Com mais de 20 mil casos, 
volta das chuvas liga alerta 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta quar-
ta-feira (3) o boletim mensal 
da dengue no município. Foram 
449 novos casos confirmados, 
sendo três do mês de outubro 
e 446 de meses anteriores que 
estavam pendentes. Com isso, 
a cidade chegou a 20.405 ca-
sos no total acumulado do ano, 
uma média de 67 casos por dia.

Durante o primeiro semes-
tre, Rio Preto registrou um 
número elevado de casos de 
dengue, acima de mil casos em 
todos os meses. No entanto, 
a partir do mês de julho, com 
a estiagem, os casos foram 
diminuindo. Com a volta das 
chuvas na região, a transmis-
são da doença volta a ser uma 
preocupação.

“Esse período de fim de 
ano é muito importante, pois é 
ele que vai dar uma noção de 
quantos casos poderemos ter 
no primeiro semestre de 2022, 
que costuma ser o período mais 
crítico. Neste ano nós tivemos 
números elevados, mas não 
tanto quanto a epidemia de 
2019, já que o vírus predomi-
nante continuou sendo o do 
tipo 1. A tendência é de que o 
número de casos seja menor no 
ano que vem, mas a população 

precisa continuar mantendo os 
cuidados”, afirmou a gerente 
da vigilância epidemiológica, 
Andreia Negri.

Ela também falou sobre 
as principais orientações para 
evitar possíveis focos de água 
parada. “É preciso estar sempre 
fazendo uma vistoria no quintal, 
observando se não há acumulo 
de águas em objetos e vasos de 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

DENGUE
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plantas. Dentro da casa obser-
ve também atrás da geladeira 
e em ralos, além das calhas”, 
comentou.

Rio Preto ainda possui 386 
possíveis casos de dengue em 
investigação. Nenhum óbito 
pela doença foi registrado em 
outubro. No total de 2021, a 
cidade soma sete mortes, sendo 
a última delas em maio.

Os bairros com maiores in-
cidências de casos de dengue 
são: Jardim Americano (1.630), 
São Francisco (1.555), Parque 
Industrial (1.407), São De-
ocleciano (1.366) e Jaguaré 
(1.271). Já os bairros com me-
nos casos são: Talhado (154), 
Cidadania (164), Gonzaga de 
Campos (192), Renascer (233) 
e Nova Esperança (255).

Cidade chegou a 
20.405 casos

Registro de mortes cai 93% no estado, diz governo
O Governo de São Paulo 

anunciou nesta quarta-feira 
(3) que o estado registrou no 
último dia 2 de novembro uma 
queda de 93% nas mortes por 
Covid-19 em comparação com 
o início de abril. São Paulo 
também teve em outubro o 
mês com menos óbitos provo-
cados pelo coronavírus desde 
abril de 2020, ainda no início 
da pandemia.

Na última terça, a Secreta-
ria de Estado da Saúde compu-
tou 62 mortes por Covid-19 em 
São Paulo. O registro verificado 

no último dia 1º de abril foi de 
890 pacientes infectados pelo 
coronavírus que não resistiram 
à doença.

O avanço da vacinação em 
São Paulo é considerado o 
fator decisivo para a queda de 
mortes causadas pela Covid-19 
no estado. A proporção da po-
pulação adulta com esquema 
vacinal completo saiu de 3,6% 
em 1° de abril para 88% até 
o início da tarde desta quarta.

A ampla cobertura vacinal 
em São Paulo também resultou 
no total mensal mais baixo de 
mortes por Covid-19 dos últi-
mos 18 meses. Dados do siste-

ma Sivep-gripe do Ministério da 
Saúde, que contabiliza óbitos 
por coronavírus em todo o país, 
registram 2.192 mortes em 
São Paulo em outubro – antes, 
o menor registro era o de abril 
de 2020, com 2.239 óbitos.

“Os números são reflexo 
da campanha de vacinação no 
estado de São Paulo, que tem 
hoje mais de 72 milhões de 
doses aplicadas. É fundamental 
que quem precisa da segunda 
dose vá aos postos de vaci-
nação para estar totalmente 
imunizado”, disse o Secretário 
de Estado da Saúde, Jean Go-
rinchteyn.

No total, São Paulo tem hoje 
152.098 mortes e 4.407.756 
casos de Covid-19. Destes, 
4.237.381 tiveram a doença e 
já estão recuperados, incluindo 
455.740 que foram internados 
e receberam alta hospitalar. A 
taxa de ocupação dos leitos de 
UTI no estado é de 25,94% e na 
Grande São Paulo é de 34,9%.

Nesta quarta, há 3.189 
pacientes internados no es-
tado, sendo 1.509 em UTIs 
(Unidades de Terapia Intensiva) 
e 1.680 em enfermaria. No 
dia anterior, eram 1.556 pa-
cientes em UTIs e 1.676 em 
enfermaria.

Da REDAÇÃO

IMUNIZAR DIÁRIO

Governo de SP solicita 
início da vacinação 
entre 5 e 11 anos

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(3) que a Secretaria de Es-
tado da Saúde irá oficiar a 
Anvisa (Agência de Vigilância 
Sanitária) solicitando urgência 
para a autorização do início da 
vacinação de crianças entre 5 
e 11 anos de idade. Uma das 
justificativas do Estado é de 
que a imunização desta faixa 
etária já começou em outros 
países do mundo, incluindo a 
Argentina, o Chile e a Colôm-
bia, na América Latina.

“Na manhã de hoje, mem-
bros da nossa equipe de saúde 
participaram de uma reunião 
técnica com profissionais do 
Conselho Nacional de Secre-
tários de Saúde (Conass). A 
Drª Regiane de Paula, Coorde-
nadora do Plano Estadual de 
Imunização, participou deste 
encontro representando o Esta-

do de São Paulo”, afirmou Doria.
Na reunião foi discutida a 

inclusão deste novo público 
na campanha de imunização, 
como explicou Regiane: “São 
Paulo e seus 645 municípios 
de São Paulo têm condições 
técnicas para iniciar a vacina-
ção assim que a Anvisa liberar 
a aplicação no país. A imuni-
zação das crianças é um im-
portante passo para o controle 
da pandemia e a proteção da 
população”.

O Estado de São Paulo 
aplicou até o início da tarde 
desta quarta-feira (03) mais de 
72 milhões de doses. 83% da 
população já foi imunizada com 
pelo menos uma dose da vacina 
e 68,50% têm o esquema va-
cinal completo. Nesta semana 
todos os adolescentes já podem 
procurar o posto de vacinação 
mais próximo da sua residência 
para tomar a segunda dose e 
ficar totalmente imunizado.

Da REDAÇÃO

Relatório traz mais 52 casos 
de Covid em Rio Preto

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
quarta-feira (3) mais 51 casos 
de Covid-19, sendo 36 diag-
nosticados por exame PCR, 
13 por TR antígeno e dois 
por TR anticorpo. Os casos 
foram notificados entre os dias 
26/10 e 01/11. No total são 
98.079 casos confirmados, 
com uma média móvel de 
24 casos leves e dois casos 
graves por dia.

Também foi confirmado 
mais um óbito pela doença, 
tendo sido notificado nesta 
quarta-feira. Desde o início da 
pandemia são 2.812 mortes, 
com uma taxa de letalidade de 

2,8%. Considerando apenas 
os dados de 2021 são 63.316 
casos e 1.890 óbitos.

O número de curados che-
gou a 95.182, o equivalente 
a 97% dos casos. A cidade 
soma 338.413 notificações 
de sintomas gripais e 306.235 
testes realizados.

Rio Preto conta com 227 
pacientes internados por Sín-
drome Respiratória Aguda 
Grave (SRAG), sendo 106 
residentes de Rio Preto e 121 
da região. Entre os internados, 
58 já tiveram a confirmação 
por Covid-19, sendo que 23 
são residentes de Rio Preto 
e 35 são da região. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI na 
região é de 23,5%.

Vinicius LIMA

Divulgação

Divulgação
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LANÇADA ontem, pelo Hos-
pital de Base a Campanha No-
vembro Azul na Comunidade 
Vila Itália. Moradores foram 
convidados para realizar o 
exame PSA e tirar dúvidas com 
o urologista Dr. José Carlos 
Mesquita, chefe do serviço de 
uro-oncologia do HB. 

 
OS BUTEQUEIROS que se 

preparem porque a cada diz 
que passa o convite para beber 
uma boa dose com o cantor 
Gustavo Lima vai acabando.   

SAÚDE E PARABÉNS. On-
tem foi um dia especialíssimo 
tendo como aniversariantes: 
Joaquim Ribeiro, Araguaí Gar-
cia, Valéria Dória, Antonio Mah-
fuz e Rubens Muanis. 

O CIESP, por seu diretor 
Luiz Fernando Lucas esta 
convidando o colunista para a 
palestra presencial do econo-
mista mais premiado do Brasil 
Ricardo Amorim, no dia 10 de 
novembro. 

RESERVAS DE convites 
com a Dra. Cida Pasqualon, 
para o Festival de Massas 
Amici D´Itália, com retirada no 
próximo dia 21, das 10h às 14 
horas, na Sra. Massa – Olívia, 
na rua Saldanha Marinho, 
2145 (Boa Vista). Grátis 2L de 
refrigerantes Poty.    

ELOY GONÇALVES, em-
presário e pecuarista, realiza 
no dia 14 de novembro, a 
partir das 11 horas da manhã, 
o Grande Leilão de Gado Be-
nefi ciente para a Santa Casa 
de Monte Aprazivel, realizado 
na Casa de Leilões Aprazivel.

O FAMOSO CRAQUE do 
futebol, Cristiano Ronaldo, tem 
motivos para sorrir fora dos 
gramados. O atleta português, 
Cristiano e a mulher, Georgina 
Rodriguez, estão grávidos de 
gêmeos.  

DIL GRANDE está nos pre-
parativos para a 4ª edição 
do mega evento Decor Show 
2021. Feira de Móveis, Deco-
ração e Turismo de Negócios, 
de 17 à 21 de novembro, na 
CEVG – Ilha do Pescador em 
Votuporanga.  

Detalhes
não tão pequenos...

Casamento
O médico Dr. João Gomes Netinho 
e Alice Souza Netinho, estão 
nos preparativos do casamento 
de seu filho, Henrique Souza 
Gomes, com a jovem Cintia 
Naoum Mattos, filha de Dorival 
de Oliveira Mattos e de Adeli 
Teresinha Naoum Mattos, no 
próximo dia 12 de novembro, no 
Cartório Civil.  Já o casamento 
no religioso está marcado para 
o dia 02 de janeiro de 2022, 
em Câmara de Lobos, Ilha da 
Madeira, Portugal.

Tel. (17) 3233-4888

Mil Segredos!!!
Com o tema “Mil Segredos”, o 
Réveillon no Villa Conte Buffet, 
realizado pelo empresário Fred 
Tonelli, da Allianza Eventos & 
Shows, com abertura a partir 
das 22h30, será em clima 
open bar: Drinks de Gin Theros, 
caipirinhas, vodka, cerveja, água 
e refrigerante. Durante a noite 
festiva, terá lançamento de uma 
cerveja. Shows confirmados: a 
Banda Baton na Cueca (axé), Seu 
Moço (sertanejo e pop), Raiane & 
Rafaela (sertanejo) e Pedro Tecs 
(pagode). Haverá lounges para 
20 e 30 pessoas, além de bistrôs. 
Os convites lote promocional 
começaram a ser vendidos na loja 
Kelly Riqueti Brands, na Francisco 
Chagas de Oliveira 490, ou (17) 
99186-1111.  

DiáriodoBob
Palavra empenhada. O deputado federal Geninho Zuliani, 

informou ontem que o Ministério da Saúde já empenhou os 5 
milhões de Reais, de suas emendas impositivas a favor do Fundo 
Municipal de Saúde de Rio Preto, para equipar o novo hospital 
da Zona Norte. O próximo passo será o empenho do dinheiro 
estadual. Sorvete nas alturas. A logomarca do “Chiquinho” está 
acesa no topo do Edifício HOMSI, na Voluntários de São Paulo, 
mas, poderia ser mais feérica do que é, se a torre do prédio tam-
bém fosse iluminada com foco direcionado. Isaias Bernardes, o 
dono da marca bem que poderia dar esse presente para a festa 
de fim de ano da cidade. Passando a limpo. O Brasil iniciou o 
mês de novembro com a impressionante marca de 75% da po-
pulação (e praticamente 100% do público-alvo do Plano Nacional 
de Imunização) vacinada com ao menos uma dose de imunizante 
contra a covid-19. Aliado a isso, o país atingiu também cerca de 
55% da população com esquema vacinal completo, possibilitan-
do a queda contínua nos números de casos e mortes em todo o 
País. Trio presidenciável. Lucinéia dos Santos (Chapa Agora é 
a nossa vez), Luiz Fernando Corveta Volpe (Chapa Pela Ordem) e 
Henry Atique (Chapa OAB Fortalecida) se preparam para disputar 
a presidência da 22ª Subsecção no dia 25 deste mês. Perdas 
e danos. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a 
Santa Casa de Araçatuba, pague uma indenização de R$10 mil 
a uma mulher que foi acusada por uma médica de praticar auto 
aborto. Que fique bem claro! Em sua decisão, a juíza Danielle 
Caldas Nery Soares cita o Código de Ética Médica e destaca 
que é vedado ao profissional da medicina conceder informações 
pessoais de pacientes que possam ocasionar investigação por 
suspeita de crime ou processo penal. Réveillon a vista. A partir 
desta quinta feira (dia 4) faltam exatos 57 dias para o fim do 
ano. Com a pandemia em baixa e o retorno das atividades em 
todo o País, já tem integrantes da torcida fúnebre pela Covid 
com saudades de 2020. Pensando bem, também, faltam 57 
dias para o fim do ano, apesar de 2022 já ter começado há 18 
meses em Brasília. Clube da Elite. Houve um tempo em que o 
Automóvel Clube era assim credenciado. O interregno de caixa 
vazio, saída de associados, acordos trabalhistas, reformas es-
truturais e econômicas, negociação com o Clube de Campo e 
aplicação do dinheiro na recuperação financeira, pra acabar com 
as dívidas, é a mais esperada pelos ACEANOS que não desistem 
jamais. E é esta a esperança depositada sobre os ombros 
da atual diretoria comandada pelo presidente Jesus Martim. E 
acredite porque ela vira antes do ano terminar. Prova disso é o 
Reveillon que já vem sendo preparado e, antes do feriado de 15 
de novembro, toda a área da sede social na Avenida ANDALÓ 
estará pronta para o que der e vier. Reservem suas garrafas de 
Veuve Clicquot Brut 750 ML. Ponto e basta!

As Receitas de 
Cida...
Minha amiga, colunista Cida 
Caran, convida a coluna para o 
coquetel de lançamento do livro 
“As Receitas Prediletas de Cida 
Caran”, 3ª edição, no próximo 
dia 11 de novembro, a partir 
das 18h, na Praça 2 de Eventos 
do Riopreto Shopping Center. 
Merci. 

henriforne@gmail.com

Visita da cegonha
O médico oftalmologista, Dr. 
Rafael Delsin e Paola Fabretti, 
grávidos, ficaram sabendo o 
sexo do segundo bebê, na 
última quinta-feira. Será outra 
menina. A filha, será registrada 
com o nome de Sara, e nascerá 
no final de fevereiro de 2022. 
É só alegria para a irmãzinha, 
Sofia, e familiares.

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)

C/ Luizinho BUENO 

Os noivos Henrique Souza Gomes 
e Cintia Naoum Mattos casam-se  
no próximo dia 12 de novembro, 
no Cartório Civil.  O casamento 

religioso será no dia 02 de janeiro 
de 2022, em Câmara de Lobos, Ilha 

da Madeira, Portugal

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

SPOTlight

MISSA E PAZ. Waldemar 
Brentan e Antunes 

Júnior foram os 
anfi triões do Arcebispo 

Dom Moacir Silva, 
interino no comando da 
Diocese de Rio Preto,  
que esteve no dia de 

Finados, durante o ato 
de fé realizado pela 
manhã no Jardim da 

Paz.   



Editais de
PROCLAMAS

QUINTA-FEIRA, 04 DE NOVEMBRO DE 2021

1
B

TELONA
Novo filme da Marvel, 
“Eternos” chega aos 
cinemas de Rio Preto

Sucesso de bilheteria 
no mundo inteiro, 
o Universo Com-

partilhado da Marvel (MCU) 
ganha mais um longa nesta 
semana. Depois de já ter lan-
çado em 2021 “Viúva Negra” 
e “Shang-Chi e a Lenda dos 
Dez Anéis”, além de “Venom: 
Tempo de Carnificina” pro-
duzido pela Sony, chega aos 
cinemas de Rio Preto o filme 
“Eternos”.

Os Eternos são uma raça 
de seres imortais que vive-
ram durante a antiguidade da 
Terra, moldando sua história 
e suas civilizações enquanto 
batalhavam com os malignos 
Deviantes. Com o retorno 
dos Deviantes, os Eternos 
são forçados a unirem seus 
poderes para derrota-los.

Para os fãs da Marvel, 
“Venom: Tempo de Carnifi-
cina” segue em cartaz. No 
cinema nacional, o filme 
“Mariguella” também se-
gue sendo exibido.  Para as 
crianças, o filme “A Família 
Addams 2: Pé na Estrada”, 
que estreou na semana pas-
sada, continua como opção. 
Abaixo as programações dos 
shoppings de Rio Preto para 
a semana do dia 04/11 a 
10/11:

Iguatemi:
E te rnos  (Du r a ção : 

2h37min.)
Macroexe 3D Legendado: 

15h15, 18h30 e 21h45
3D Legendado: 13h30, 

14h30, 16h45, 20h e 21h
2D Legendado: 17h15, 

20h30 e 21h15
3D Dublado: 17h45
2D Dublado: 14h
A Família Addams 2: 

Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

2D Dublado: 13h45 e 
16h

Espíritos Obscuros (Du-
ração: 1h40min.)

2D Legendado: 14h15
Mariguella (Duração: 

2h39min.)
2D Dublado: 16h30 e 

19h45
D u n a  ( D u r a ç ã o : 

2h35min.)
2D Legendado: 14h45 

e 18h.
Venom: Tempo de Carni-

ficina – (Duração: 1h37min)
2D Legendado: 18h15 e 

20h45

Plaza Avenida Sho-
pping:

E te rnos  (Du r a ção : 

2h37min.)
3D Dublado: 13h30, 

15h15, 16h45, 18h30, 
20h e 21h45.

2D Dub lado :  14h , 
14h30, 17h15, 17h45, 
20h30 e 21h

A Família Addams 2: 
Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

2D Dublado: 14h45 e 
17h

Espíritos Obscuros 
(Duração: 1h40min.)

2D Dublado: 13h45
Mariguella (Duração: 

2h39min.)
2D Dublado: 15h50, 

19h e 22h
D u n a  ( D u r a ç ã o : 

2h35min.)
2D Dublado: 21h30
Venom: Tempo de 

Carnificina – (Duração: 
1h37min)

2D Dublado: 19h15

Riopreto Shopping:
Eternos (Duração: 

2h37min.)
VIP Legendado: 22h
VIP Dublado: 13h (so-

mente sábado e domingo), 
15h, 16h, 18h, 19h e 21h

2D Dublado: 13h (so-
mente sábado e domin-
go), 14h30, 15h30, 16h, 
17h30,  18h30,  19h, 
20h30, 21h, 21h30 e 22h

Alerta Vermelho (Dura-
ção: 1h55min.)

2D Dublado: 18h45
A Família Addams 2: 

Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

2D Dublado: 13h45 (so-
mente sábado e domingo) 
e 15h30.

Mariguella (Duração: 
2h39min.)

VIP Dublado: 21h
D u n a  ( D u r a ç ã o : 

2h35min.)
2D Dublado: 15h45
Venom: Tempo de Carni-

ficina – (Duração: 1h37min)
2D Dublado: 17h30, 

19h30 e 21h30

Shopping Cidade 
Norte
Eternos (Duração: 

2h37min.)
2D Dublado: 14h30, 

17h45 e 21h
A Família Addams 2: 

Pé na Estrada (Duração: 
1h33min.)

2D Dublado: 14h e 
16h15

Venom: Tempo de 
Carnificina – (Duração: 
1h37min)

2D Dublado: 18h20 e 
20h30

Vinicius LIMA

Divulgação

DRIVE IN

Cine Autorama será hoje e amanhã 
no Centro Regional de Eventos

O Cine Autorama, 
projeto de cinema 
drive-in itinerante 
da Brazucah Pro-

duções, continua sua viagem 
pelo Estado de São Paulo 
promovendo quatro exibições 
gratuitas, nos dias 4 e 5 de 
novembro em São José do Rio 
Preto. Com duas projeções di-
árias, sempre às 19h e 21h15, 
a iniciativa integra uma parceria 
com a Ticket e será realizado 
no Centro Regional de Eventos.

Misturando divertidas comé-
dias e uma animação vencedo-
ra do Oscar, a programação será 
aberta no dia 4 com a exibição 
de O Diabo Veste Prada, mais 
uma atuação imperdível de 
Meryl Streep. Na sequência, 
o público será convidado a 
conferir a versão com atores 
de um clássico da animação 
em Aladdin.

Para o dia 5, a organização 
reservou o sucesso do cinema 
nacional Minha Mãe é uma 
Peça 3. Na sessão às 19h, 
que contará com recursos de 
acessibilidade por meio do apli-
cativo Movie Reading, o público 
poderá dar boas risadas com a 
personagem Dona Hermínia, 
papel do ator Paulo Gustavo. 
Já na sessão das 21h15 O Rei 
Leão, vencedor do Oscar de 
1995 nas categorias de Canção 
e Trilha Sonora, ganha as telas.

As exibições para o público 
acontecem no drive-in instalado 
no Centro Regional de Eventos. 
Os ingressos para as sessões 
podem ser reservados pelo site 

www.cineautorama.com.br.
“Pensamos numa progra-

mação com muito carinho para 
esta passagem do nosso projeto 
por esta cidade tão importante 
do Estado de São Paulo. Serão 
muitas horas de diversão, nos-
talgia e celebração da sétima 
arte neste formato tão charmo-
so de cinema drive-in”, afirmou 
Marco Costa, sócio da Brazucah 
Produções e idealizador do Cine 
Autorama.

O Cine Autorama em Rio 
Preto é realizado através da Lei 
Federal de Incentivo à Cultura, 
com patrocínio de Ticket, apoio 
Edenred, Movie Reading e Se-
cretaria Municipal de Cultura 
de Rio Preto, e realização da 
Brazucah Produções e Ministé-

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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rio do Turismo, Governo Federal.
O evento seguirá todas as 

normas de segurança preconi-
zadas pela Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) e pelas 
autoridades locais. A limitação 
será de até quatro pessoas por 
veículo, para que casais com 
filhos possam participar.

A organização recomenda 
ainda que compareçam juntas 
no mesmo carro apenas pes-
soas que estejam convivendo 
durante o período de distancia-
mento social ou que residam 
na mesma casa. Também será 
mantida uma distância mínima 
de dois metros entre os veícu-
los.

Programação:

4 de novembro:
19h – O Diabo Veste Prada 

(David Frankel – EUA - 109 
min - Comédia - Livre - 2006)

21h15 – Aladdin (Guy Rit-
chie – EUA - 129 min - Fantasia 
- Livre - 2019)

5 de novembro:
19h – Minha Mãe é uma 

Peça 3 (Susana Garcia – Bra-
sil - 105 min - Comédia - 12 
anos - 2019)

21h15 – O Rei Leão (Rob 
Minkoff e Roger Allers – EUA 
- 88 min - Animação - Livre - 
1994)

Local: Centro Regional de 
Eventos - Av. José Munia, 5650 
- Nova Redentora, São José do 
Rio Preto – SP.

TEATRO

Festival de Ubarana começa 
nesta quinta-feira

O evento, que já faz 
parte do calendário 
da cidade, está na 

sua 10ª edição e vai levar, 
durante 10 dias, 10 espetá-
culos vindos de várias cidades 
da região, do Brasil e ainda 
um espetáculo internacional.

O primeiro é o espetáculo 
“Sapato Velho”, da Cia Livre 
de Rio Preto, que conta a his-
tória de uma típica família do 
interior: avô, filha e netos. “A 
neta não tem paciência com 
o avô, deixando ele triste e re-
voltado, mas, a filha e o neto 
conseguem fazer com que a 
menina mude suas atitudes 
rudes e comece a tratar o 
avô com respeito, carinho e 
atenção, que é o que todos 
os idosos merecem”, resume 
o diretor cultural de Ubarana, 
Ricardo Gonçalves. O espetá-
culo será às 20h, na Casa de 
Cultura da cidade.

O texto de “Sapato Velho” 
é da Patrícia Padilha, com 
direção de Leandro Aveiro 
e tem no elenco, além de 
Patrícia, os atores Alexandre 
Vianna, Anderson Niels e 
Clarice Papani. A duração da 
peça é de 60 minutos e a 
classificação é livre.

Festival - O festival 
teve início em 2011 com uma 
oficina de teatro realizada na 
cidade. A partir daí, a cada 
ano, o evento vem ganhando 
mais força e mais participa-
ção da população de cidades 
da região. Em 2020 o evento 

foi totalmente online e este 
ano, com a flexibilização dos 
protocolos de saúde o festival 
terá 7 espetáculos híbridos 
e 3 online das cidades de 
Bananeiras-PB e Curitiba-PR. 
E pela primeira vez o FESTUB 
recebe um espetáculo inter-
nacional de Angola.

Os Espetáculos híbridos 
serão realizados na Casa da 
Cultura e terão a entrada 
de público limitada, porém 
também serão transmitidos 
simultaneamente pelas pági-
nas da Facebook da Prefeitu-
ra de Ubarana e Acontece em 
Foco. Todas as apresentações 
serão gratuitas e com classi-
ficação livre.

Há 10 anos o FESTUB vem 
formando público na cidade e 
hoje conta com uma grande 
representação teatral na ci-
dade, o que já deixa a cidade 
muito bem representada na 
área cultural da região, sendo 
umas das poucas cidades 
pequenas do estado a realizar 
um festival de Teatro.

Para realização deste 
evento, que é realizado pela 
Diretoria de Cultura, o festival 
tem apoio do Programa Jun-
tos pela Cultura através do 
Tradição SP, Tietê Agroindus-
trial, Rede Tem São Francisco, 
Amigos da Arte, Secretaria de 
Cultura e Economia Criativa, 
Governo do Estado de São 
Paulo e Prefeitura e Câmara 
Municipal de Ubarana.

Confira a pragramação 
completa no portal: www.
dhojeinterior.com.br 
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Pesquisas transformam a escola Amira Homsi Chalella em uma nave espacial virtual
Lança dia 12 de novembro uma Missão 
Espacial Virtual com 24 alunos astronautas 
análogos

A escola estadual de 
ensino médio, Ami-
ra Homsi Chalella, 
no Jardim Urano, 

vem se transformando num 
grande laboratório de astro-
nomia e cosmologia entre as 
estaduais de Rio Preto. Escola 
de período integral do estado, 
atende cerca de 300 alunos de 
1ª a 3ª séries de Ensino Médio 
e busca ir além das disciplinas 
básicas do currículo.

Neste momento, ela desen-
volve dois projetos de pesquisa 
espacial. O projeto mãe, Amira 
no Habitat Marte (AmiraSpa-
ceCap), Missão 88, e o projeto 
de Agricultura Espacial. Eles se 
juntam às aulas de física, tec-
nologia e inovação, bem como 
o desenvolvimento da pesquisa 
em ambientes confiáveis, e 
apresentação de soluções para 
problemas que tanto afligem a 
população.

Entre eles, a falta de água, 
de saneamento, meios alterna-
tivos de energia e envolvê-los 
em temas importantes e atuais 
tais como colonização e cultivo 
em outros planetas.

Embora tenha começado 
primeiro, o projeto de Agricul-
tura Espacial é uma extensão 
do segundo projeto que será 
lançado no mês que vem. Dia 
12 de novembro as 8h a esco-
la estadual vai se transformar 
oficialmente em uma grande 
nave espacial virtual, levantar 
voo e transportar 25 alunos 
astronautas virtuais análogos 
que vão fazer experiências para 
a colonização humana em ou-
tros Planetas.

Na escola, destacam-se 
aulas de tecnologia e inova-
ção, praticas experimentais, 
orientação de estudos e projeto 
de vida. Todas as atividades 
da unidade buscam inspirar os 
alunos e orientá-los de forma 
a buscarem a realização como 
cientistas e pesquisadores ou 
apenas ajudar na realização 
dos projetos de vida dos alu-
nos.

Os astronautas

Após um chamamento in-
terno, a escola definiu os 24 
alunos que serão orientados 
pela professora. Ela explica 
que eles terão a oportunida-
de de propor soluções para 
problemas que enfrentaremos 
durante a colonização de ou-
tros Planetas, eventualmente 
inóspitos. Entre eles, energia, 
saúde, engenharia, lançamen-
to, saneamento básico, alimen-
tação (estufa). Ela explica que 
eles serão separados em gru-
pos e farão uma apresentação 
à cerca do setor que ficaram 
responsáveis. “Cada grupo terá 
o seu chefe”.

Os frutos da experiência do 
Projeto Agricultura Espacial, 
em andamento, já são vistos e 
reforça a merenda escolar. Uma 
horta hidropônica administrada 
por toda a escola, incluindo 
professores de todas as discipli-
nas. O projeto introduz os con-
ceitos que devem ser utilizados 
para a produção de alimentos 
indoor (lugar fechado) em am-
bientes ainda desconhecidos,

Para a professora, Eliani 
Marques, a experiência estimu-
la o interesse dos alunos pela 
ciência e pesquisa, fomenta 
o empreendedorismo, replica 
o conhecimento com outras 
escolas e até permite que os 
alunos criem uma fonte de 
renda.

A escola tem parceria com 
um estudante de Agronegócio 
da Fatec de Mogi das Cruzes 
que apoia de forma técnica, 
instruindo a respeito do cultivo 
correto.

Ela explica que os dados 

coletados pelos alunos são 
lançados em uma planilha vir-
tual para comparação entre a 
experiência de Rio Preto, a de 
Mogi e da estufa experimental 
do Habitat Marte no Rio Grande 
do Norte. O objetivo é juntar uma 
grande quantidade de dados e 
dar sequência ao projeto.

Na verdade, a escola oferece 
aos alunos muito mais do que o 
modelo de ensino que vive uma 
transição para ser mais atrativo, 
menos maçante, prenda a aluno 
e atraia a curiosidade e estimule 
o jovem a se envolver prazerosa-
mente com a escola sem que ela 
seja uma obrigação da qual não 
se pode fugir.

Astronauta 
veterana

A professora rio-pretense 
que está à frente do projeto 
Amira Habitat Marte coordenou 
a Missão 73 do Habitat Marte, 
com laboratório sede no Rio 
Grande do Norte. À época, no 
Brasil, ela foi a escolhida entre 
90 concorrentes. Um grupo de 
300 pesquisadores em 29 pa-
íses buscavam soluções para a 
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instalação de uma estação espa-
cial em Marte em 2030 e, num 
segundo momento, uma colônia 
para 1 milhão de habitantes em 
2050. Ela e sua equipe ficaram 
responsáveis por resolver os 
problemas para a instalação e 
perfeito funcionamento de uma 
Estação de Saneamento Básico 
para a metrópole marciana.

No Brasil, o Habitat Marte 
tem como parâmetro para a 
pesquisa a cidade de Caiçara 
dos Ventos, no Rio Grande do 
Norte. A cidade é o meio am-
biente mais próximo do marciano 
em nosso solo. A pesquisa deu 
tão certo que Eliani foi escolhida 
para ser uma das 11 professo-

ras estaduais, entre milhares, 
homenageadas pelo governador 
João Dória, em São Paulo numa 
cerimônia surpresa, no dia do 
professor. Ela não sabia porque 
a Secretaria a levou para São 
Paulo. Nenhum jornal de Rio 
Preto noticiou o fato.

O Amira Missão Marte 88 
tem a mesma proposta da expe-
riência internacional da qual faz 
parte. “É uma missão virtual, de 
imersão, de como sobreviver em 
Marte, como eu fiz”. E a outra 
é de Agricultura Espacial. Uma 
extensão do Habitat. A Agência 
Espacial Brasileira (AEB) apoia 
os projetos. A Agência vai pre-
sentear os alunos.

Para a professora, 
Eliani Marques, a ex-
periência estimula 
o interesse dos alu-
nos pela ciência e 
pesquisa, fomenta o 
empreendedorismo, 
replica o conheci-
mento com outras 
escolas e até permite 
que os alunos criem 
uma fonte de renda.

Fotos: Divulgação

O Amira Missão Marte 88 tem a mesma 
proposta da experiência internacional da 
qual faz parte. “É uma missão virtual, de 
imersão, de como sobreviver em Marte, 
como eu fiz”. E a outra é de Agricultura 

Espacial. Uma extensão do Habitat. 
A Agência Espacial Brasileira (AEB) 

apoia os projetos. A Agência vai 
presentear os alunos

“

”

Um diretor vocacionado e uma escola referência
O diretor da escola e 

facilitador das experiên-
cias, Paulo Cesar Seron, 
diz que por ser uma escola 
de ensino integral ela tem 
tradição na realização de 
diversos projetos. Segundo 
ele, todos com o objetivo 
de incentivar os alunos no 
desenvolvimento de seus 
projetos de vida.

Ele avalia que essa pos-
tura da escola resulta em 
“um ensino contextualizado 
e de excelência, com refle-
xo direto na qualidade da 
aprendizagem, comprovada 
especialmente pelos resul-
tados nas avaliações exter-
nas”. Ele cita as avaliações 

do IDESP, do IDEB e do PISA.
A revolução silenciosa 

do Amira (como é carinho-
samente chamado pelos 
alunos) fica demonstrado no 
“desempenho de 2020”. O 
professor afirma que “após 
praticamente um ano de pan-
demia e aulas remotas, temos 
um bom número de alunos 
aprovados em diversas uni-
versidades públicas, e ótimos 
resultados nas redações do 
ENEM, chegando a alcançar 
980 pontos”.

Para ele, “o projeto Amira 
no Habitat Marte amplia ainda 
mais esse leque de opções, 
instigando agora os alunos 
a olharem para o céu e en-

tenderem que ele não é o 
limite. Ao abordar as ciências 
naturais de forma lúdica, a 
professora aproxima conhe-
cimento e aluno, ampliando 
o repertório cultural dos es-
tudantes”.

Num momento de tantas 
incertezas e insegurança, 
ele diz que “alunos passam 

a acreditar em sonhos que 
antes estavam distantes, 
muitas vezes na linha do 
impossível, passam a refletir 
sobre seu papel nesse plane-
ta e no universo”.

Diz que o projeto, fora da 
grade obrigatória, “foi uma 
sacada genial e generosa da 
professora Eliani, ao trazer 
sua vivência pessoal para 
as aulas. A experiência tem 
proporcionado ótimos mo-
mentos a todos os alunos 
da escola e agora, em maior 
profundidade, aos integran-
tes da Missão 88”.

Ele diz que o projeto da 
professora foi irresistível por 
ter sido apresentado “ma-
duro, bem estruturado, com 
parcerias de professores 
da própria escola como de 
outras instituições, como é 
o caso da Agência Espacial 
Brasileira”.

Mesmo assim, diz, “cada 
novo projeto apresentado 
traz consigo muitos fatores 
que devem ser analisados 
por toda equipe gestora, e 
isso não é simples, mas é o 
sonho de todo diretor de es-
cola, poder contar com pro-
fissionais que vivem de fato 
a educação, e com alunos 
que se empenham na parti-
cipação e desenvolvimento 
dos projetos, os verdadeiros 
protagonistas”.

E conclui que se sente 
“honrado em viver momen-
tos como esse. Nosso tra-
balho, ao proporcionar uma 
educação de qualidade, é 
uma resposta ao respeito e 
confiança que alunos e fami-
liares depositam na escola”.

Embora uma escola de 
bairro, distante de áreas no-
bres, frequentado por filhos 
de famílias modesta e até 
vulneráveis, o Amira é hoje 
uma referência na qualidade 
de ensino em Rio Preto. Até 
para os mais abastados, que 
buscam as melhores escolas 
para entrar numa boa Facul-
dade pública.

Exemplo

Para avaliar a importância 
do trabalho da professora, a 
Startup de Corumbá EP.S-
paceBR – Ciência, Espaço 
& Tecnologia comparou a 
professora rio-pretense Elia-
ne Rocha Marques, à pro-
fessora americana Sharon 
Christa McAuliffe, que en-
sinava História Americana e 
Estudos Sociais. Ela venceu 
um concurso da Nasa em 
1984 e foi escolhida para ir 
ao espaço na nave Clallanger 
em 1986. Ela foi escolhida 
pelo governo americano para 
o chamado Projeto Professor 
no Espaço, que tinha a inten-
ção de incentivar as crianças 
americanas a se voltar para 
a exploração espacial.

Infelizmente a nave explo-
diu assim que foi lançada e 
todos que estavam a bordo 
morreram.

Mas a Startup compara a 
paixão das duas pela astro-
nomia. McAuliffe se apaixo-
nou pelo projeto Apolo, que 
levou o homem à Lua. Eliani, 
pela exploração espacial. In-
felizmente o projeto espacial 
brasileiro não sai do mesmo 
lugar há 50 anos, desde 
quando foi criado.

Ele avalia que essa postura da escola resulta em 
“um ensino contextualizado e de excelência, com 

reflexo direto na qualidade da aprendizagem, 
comprovada especialmente pelos resultados nas 

avaliações externas”

“

”
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CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 27/2021 

(42ª Sessão Ordinária –  04/11/2021) 
     

   Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 
826 e 835/95, 851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento 
Interno/Câmara, que foram protocolizados os requerimentos de Urgência 
Especial descritos na sequência abaixo, para deliberação das proposituras a 
que se referem em 1 e 2ª discussão e votação – legalidade/mérito - na 42ª 
Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 04/11/2021. 

Item/Reqtos.              Proponente                 Projeto – Nº -               

Autoria-Assunto  

 
01 – 1846/21       09(nove)Ver      Projeto de Lei  Complem. nº 30/21   
DO EXECUTIVO, que autoriza a RioPretoPrev a alienar imóveis e dá 
outras providências. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 
 
 
02 – 1847/21          09(nove)Ver              Projeto de Lei  nº 357/21      DO 
EXECUTIVO, 
Abre no Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional 
Suplementar, no valor de R$ 23.482.482,20 (vinte e três milhões, 
quatrocentos e oitenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte 
centavos), para reforço de diversas dotações orçamentárias. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA). 
 
 

Diretoria Legislativa 
29 de outubro de 2021  

 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 

DL /mmg 

 

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº 6801, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021. 
Exonera o servidor CLAUDINEI RIBEIRO – Assistente Legislativo de 
Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador JORGE 
MENEZES SILVA, a partir de 03 de novembro de 2021. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

42ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

04 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA – 09:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
 
01 – 30/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Autoriza a RioPretoPrev a alienar imóveis e dá outras providências. (QUÓRUM: 
DOIS TERÇOS)  
 
02 – 31/21 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT 
Altera a Lei Complementar nº 178, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a 
instituição do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e dá outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
 
03 – 283/21 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC/VOT (C/EMENDAS)  
Dispõe sobre a criação do Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de São 
José do Rio Preto, e dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
04 – 295/21 – VER. ROBSON RICCI – 1ª DISC./VOT 
Cria a Doação Solidária da Saúde, que possibilita ao contribuinte, no pagamento de 
dívidas municipais, da Administração Direta e Indireta, que doe a diferença entre o 
valor da conta até a próxima unidade de real, ao Fundo Municipal da Saúde. 
(QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES)  
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
 
05 – 23/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT(C/EMENDA)  
Altera a Resolução nº 712/1990 – Regimento Interno, e o art. 2º da Resolução nº 
1.247, de 6 de maio de 2020, tornando as sessões mais eficientes. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA).  
 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  

                                                                                                     

 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
  Presidente da Câmara – 

29/10/2021 
 
 
 
 
 
 
 

43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

04 DE NOVEMBRO DE 2021 – QUINTA-FEIRA – 14:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
VETOS: 
01 - Veto Parcial Nº 05/2021, ao autógrafo nº 15.167/20, originado do Projeto de 
Lei Complementar nº 42/20, de autoria do Executivo, que institui Código que 
contém as Posturas Municipais e medidas do poder de polícia administrativa a cargo 
do Município. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 - Veto Total nº 13/2021,  ao autógrafo nº 15.170/20, originado do Projeto de Lei 
nº 072/20, de autoria do Ver. Paulo Pauléra, que institui a Política Municipal de 
Linguagem Simples e Clara nos órgãos da administração direta e indireta, e dá 
outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
03 –  Veto Total nº 27/21, ao autógrafo 15.239/2021, originado do Projeto de Lei nº 
23/21, do Ver. João Paulo Rillo, que institui o Programa Renda Básica de Cidadania 
Emergencial para pagamento de auxílio financeiro para enfrentamento da pobreza e 
extrema pobreza em decorrência da pandemia mundial da Covid-19 no município de 
São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
04 –  Veto Total nº 28/21, ao autógrafo nº 15.235/2021, originado do Projeto de Lei 
Complementar 007/2021, do Ver. Renato Pupo que dispõe sobre a dação em 
pagamento de bens móveis como modalidade de extinção de créditos tributários 
municipais durante períodos de calamidade pública/pandemia. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
05 – 20/21 – VER. ELSO DRIGO FILHO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o Centro Integrado de Educação, Ciência e Cultura "Dr. Aziz ASaber" 
– CIECC e dá outras disposições. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
06 – 176/21 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a proibição de manter animais acorrentados no âmbito do município de 
São José do Rio Preto e dá outras providencias. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  

 
07 – 181/21 - VER.ª CLÁUDIA DE GIULI – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Dispõe sobre a obrigação do uso de coleira em vias públicas, logradouros ou locais 
de acesso público de animais domésticos. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
08 – 23/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT  
Altera a Resolução nº 712/1990 – Regimento Interno, e o art. 2º da Resolução nº 
1.247, de 6 de maio de 2020, tornando as sessões mais eficientes. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA).  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  

                                                                                                     
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

  Presidente da Câmara – 
29/10/2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE RETIFICAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a retificação do Pregão Presencial nº 088/2021; Ata de Registro de Preço nº 074/2021 
e objeto do Processo nº 0137/2021. TIPO: Maior desconto por item. OBJETO: Aquisição de combustíveis 
(gasolina comum, etanol, óleo diesel B. S-500 e óleo diesel S-10), com o critério de maior desconto na Tabela da 
ANP (Agência Nacional do Petróleo) base São José do Rio Preto-SP, visando o abastecimento da frota de veículos 
de diversos setores da Prefeitura Municipal de Guapiaçu/SP. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 16 
de NOVEMBRO de 2021, às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 
04/11/2021, das 08:30 horas às 15:30 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito 
na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br. DATA: 03/11/2021. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 64/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 94/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 48/2021
OBJETO: Aquisição de baterias automotivas para utilização 
na frota municipal.
Data da realização da Sessão Pública: 22/11/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 03 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 63/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 93/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
prestação de serviço de retifi ca completa do motor de uma 
ambulância “Peugeot 1.6, ano 2018/2019 – Placa DDA-4881”
Data da realização da Sessão Pública: 19/11/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 03 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial


