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Lei aprovada multa uso de charretes
em R$ 630 e prevê até perda do animal
Divulgação

Imunização contra
febre aftosa e
brucelose vai
até dia 30
Criadores de bovídeos (bovinos e bubalinos) do Estado
de São Paulo têm até 30 de
novembro para aplicar a segunda dose da vacina contra
a febre aftosa em seus rebanhos, em animais de zero a
24 meses de idade. Também
termina no dia 30 deste mês o
prazo para vacinação contra a
brucelose. Em ambos os casos
é preciso declarar a vacinação
até 7 de dezembro. Pág.A5

PLENÁRIO

Vereadores
votaram projeto ontem
e mudaram
regras que
permite permanência de
70% durante
sessões para
não perder
parte
do salário.
Pág.A3

Idoso é morto a facadas no
meio da rua e assassino foge
Pág. A4

A multa será de até R$
630 e a charrete poderá ser
apreendida caso não seja
removida da via pública após
a apreensão do animal. Após
três autuações o proprietário
perde o direito de posse do
animal. Também deverá arcar
com as despesas de transporte, alojamento, diárias e
despesas veterinárias quando
o animal permanecer recolhido. A lei foi aprovada ontem
pela Câmara.
Pág.A3

Após professora
ir à Câmara,
prefeitura diz que
concurso de
2018 expirou
Pág. A3

Mirassol cai no grupo
do Palmeiras no
Paulista 2022

LUTO OFICIAL
Eloisa MATTOS
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Gumercindo de Seta viveu
intensamente São José do Rio
Preto, seus amigos, familiares
e colaboradores. Escreveu seu
nome na história como vice-prefeito, empresário vitorioso, dirigente do Palestra Esporte Clube
e atuante também na área esportiva. “Decretamos luto oficial
por três dias em respeito à sua
memória. Nossos sentimentos
aos familiares”, disse em nota
o prefeito Edinho Araújo.
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Gumercindo Seta,
ex-vice-prefeito e
empresário, morre
em Rio Preto

Votação para
escolher os
melhores da
Fifa tem um
brasileiro
Pág. A6
Arquivo DHOJE

Injeção da
primeira
parcela do
13º salário
deve melhorar vendas
no comércio, avalia
economista;
pagamento
precisa ser
feito até dia
30 deste
mês

Primeira
parcela do 13º
dia 30 anima
economia
“O varejo é geralmente o
último setor a se recuperar
e com o volume extra de
dinheiro que será ejetado, a
expectativa é positiva”, afirmou o economista Raymundo
Souza.
Pág.A2
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ARTIGO

Parte Divina
da Bíblia

Profecia e tempos melhores
Título algum conseguiu superá-la. É de longe o maior
best-seller da História.
A ocasião me dá o ensejo de trazer-lhes alguns comentários que fiz em O Brasil e o Apocalipse, volume 3 (1996).
Uma das grandes preocupações da humanidade, mesmo quando nega qualquer interesse sobre o assunto, é a
iminência de graves fatos espirituais, humanos, sociais,
políticos, econômicos, atmosféricos, telúricos, além de
sucessivos conflitos bélicos, nos desafiantes tempos que
vivemos, abrangidos os nucleares. (...) Durante milênios,
em diferentes épocas, as Profecias de Deus, por intermédio
de Seus emissários e do próprio Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, foram arrastadas, até quase ao
ridículo, por entendimentos errôneos ou parciais de seu
significado. Um deles são os constantes anúncios de fim
do mundo, que, graças a Deus, não se confirmam, embora
saibamos que, um dia, ele ocorrerá, disparando o início de
um novo ciclo evolutivo para as criaturas e o planeta. Vem
também dessas previsões apressadas as difíceis barreiras,
para alguns, à análise séria da providencial mensagem
da Bíblia. Não obstante os pesares, ela tem resistido a
tudo, incluídos os defeitos dos seres terrestres. E é na
Profecia, seguramente compreendida, que se encontra o
alertamento celeste, conforme se lê no Apocalipse, 19:10:
“E eu me prostrei ante os seus pés para adorá-lo. Ele,
porém, me disse: - Vê, não faças isso; sou conservo teu,
e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus;
adora a Deus, porque o testemunho de Jesus, o Cristo, é
o espírito de Profecia”.
E o sentido de Profecia vai mais adiante. Quando o
Mestre passava aos que O ouviam as Suas iluminadas
lições, igualmente profetizava, porquanto instruía a todos
como alcançar, no futuro, dias melhores.
Valorizar o recado de Deus
Não há mais tempo a perder. Em qualquer canto, estão
os sinais confirmativos: o que se acha consignado na Parte
Inviolável da Bíblia não é ilusão.
Apesar da Luz Sideral que, nascida desse extraordinário
texto, nos clareia o Espírito, ainda há quem gaste horas
preciosas para catar no seu conteúdo os erros humanos, no
afã de invalidar todo o recado de Deus às nações da Terra.
Ora, depois de séculos de amadurecimento espiritual,
de que nos interessa — a não ser pelo valor histórico-narrativo — a parte humana das Escrituras, com todas aquelas
aberrações e violências que são o sinete da animalidade
que até hoje impede os homens de evoluir aceleradamente a caminho de Deus? A salvação, pelo esclarecimento
espiritual da consciência, revela-se em sua Parcela Divina.
“A letra mata, o Espírito vivifica”
Em 1985, na imprensa, ressaltei que não se deve ler a
Bíblia ao pé da letra. Alziro Zarur (1914-1979), saudoso
Proclamador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito
Santo, advertia que muita gente foi lê-la dessa forma e aí é
que deixou de acreditar em Deus! Paulo Apóstolo ensinou,
na Segunda Epístola aos Coríntios, 3:6, que “a letra mata,
mas o Espírito vivifica”. A Divina Escritura, pois, tem de ser
estudada pelo prisma do Amor Fraterno, que é o inverso
do fanatismo. Temos de analisá-la em Espírito e Verdade,
à luz do Novo Mandamento do Cristo: “Amai-vos como Eu
vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como
meus discípulos” (Evangelho, consoante João, 13:34 e
35). Senão, corremos o risco de pegar o Livro Sagrado e
usá-lo para perseguir, oprimir, liquidar os que não pensarem
como nós. A História está repleta de casos patológicos do
emprego criminoso da imensa autoridade moral da Bíblia.
O que justifica o uso do termo santificado para esse Livro
é sua Divina Mensagem de misericórdia, generosidade,
respeito mútuo, compaixão, que necessita estar na base
de nossa conduta diária.
José de Paiva Netto - Jornalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — www.boavontade.com
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13º SALÁRIO

Primeira parcela paga até
dia 30 anima economia
Divulgação

Originário da Grã-Bretanha, em 1549, o Dia da Bíblia
é comemorado no segundo
domingo de dezembro. No
Brasil, a data é celebrada
desde 1850. A impressão
do primeiro exemplar da Bíblia Sagrada, em 1455, por
Johannes Gutenberg (13981468), a partir da versão
em latim, é considerada o
incunábulo — livro cunhado
nos primórdios da imprensa
com tipos móveis, não escrito
à mão — que disparou o processo de produção em massa
de obras literárias no Ocidente.

COTIDIANO

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Novembro costuma gerar
expectativa nos trabalhadores
de todo o Brasil. Isso ocorre
porque é geralmente neste
mês que as empresas pagam a
primeira parcela do 13º salário,
garantindo uma renda extra no
fim do ano, período em que o
comércio costuma ter uma alta
nas vendas.
Por conta da crise econômica ocasionada pela Covid-19, o
Natal do ano passado acabou
não tendo a movimentação
esperada, mas a expectativa agora é de retomada. “O
varejo é geralmente o último
setor a se recuperar e com o
volume extra de dinheiro que
será ejetado, a expectativa é
positiva para a retomada. Com
o dinheiro do 13º, as pessoas
conseguem comprar itens mais
caros nessa época como uma
geladeira, sofá, etc”, afirmou o
economista Raymundo Souza.
Outro benefício é a geração
de empregos. “Neste mês de
novembro tem início a contratação de funcionários temporários e muitos deles podem
ser efetivados. A expectativa
do ponto de vista econômico
é de que este Natal será melhor do que no ano passado,
mas não no mesmo nível de
antes da pandemia”, explicou

Contador e diretor da
Itamaraty Contabilidade, Marcus Vinicius
Apóstolo
Raymundo.
As empresas devem ficar
atentas quanto aos prazos para
pagamentos do 13º. A primeira
parcela deve ser quitada até o
dia 30/11, enquanto a segunda
deve ser paga até 20/12. “As
empresas podem fazer o pagamento em uma parcela única,
desde que respeitem o prazo.
Geralmente os empresários já
tem uma programação definida
para o pagamento e procuram
tirar dúvidas apenas em casos
específicos. O 13º tem que ser
encarado como uma despesa
de cada mês e não só como
um gasto exclusivo dos meses

de novembro e dezembro”, comentou o contador e diretor da
Itamaraty Contabilidade, Marcus
Vinicius Apóstolo.
O cálculo do 13º não é difícil
de ser feito. Basta dividir o salário por 12. Depois multiplique
o resultado pelo número de
meses que aquele funcionário
trabalhou no ano. A primeira
parcela será equivalente à metade do valor encontrado, sem
descontos, enquanto a segunda
terá o desconto de impostos.
Algumas das particularidades que surgiram durante
a pandemia são a suspensão
de contrato e renegociação de

jornada. “No caso da suspensão
de contrato, cada mês que o
funcionário trabalhou menos
que 15 dias não será considerado no cálculo do 13º. Na
renegociação de jornada, os
funcionários trabalham menos
e recebem menos, portanto isso
afeta na média. Vale ressaltar
que muitos sindicatos possuem
regras próprias, mais vantajosas
do que a CLT”, explicou Marcus.
A multa administrativa para
a empresa que não realizar
o pagamento do 13º dentro
do prazo é de R$ 170,16 por
empregado, até uma eventual
rescisão indireta do contrato.

TRABALHO

Balcão de Empregos chega a 900 vagas oferecidas

Da REDAÇÃO

O Balcão de Empregos
de Rio Preto desta terça-feira (9) está oferecendo 900
oportunidades de trabalho.
As principais delas são para
vendedor externo (75), operador de caixa (58), açougueiro
(30), repositor (27), auxiliar
de produção (25), vendedor
(21), atendente (21), auxiliar
de açougue (19), vendedor
(19), soldador (17) auxiliar de

atendimento (15), cuidador de
idoso (13), eletricista de alta e
baixa tensão (12), conferente
(10), entre outros.
Há também oportunidades
de estágio. As vagas são para
as seguintes áreas: atendimento (19), vendedor (15), ensino
médio (7), marketing (2), engenharia (2), administração (2),
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.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/ e se candidatar às
vagas oferecidas enviando os
currículos.
O Balcão de Empregos também está cadastrando trabalhadores interessados em oferecer,
ou que já exercem, prestação
de serviços de entrega. A expectativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é que
a demanda por novos postos

de trabalho no setor continue
crescendo.
Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcaoempregos/, a empresa pode
fazer o cadastro e encaminhar
uma busca por palavra chave
“tipo entregador”. Em seguida,
aparecem todas as pessoas
interessadas, com experiência
e perfil para o cargo.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

BIÊNIO 2022-2023

Tribunal de Justiça elege nesta
quarta-feira novo presidente

Da REPORTAGEM

Os 356 desembargadores do Tribunal de Justiça de
São Paulo vão às urnas nesta
quarta-feira, 10, para eleger o
presidente da corte no biênio
2022-2023. Três magistrados
concorrem ao cargo: o vice-presidente, Luís Soares de Mello,
o corregedor-geral da Justiça,
Ricardo Anafe, e o desembargador Carlos Abrão.
Além do presidente, também serão eleitos nesta quarta
o vice-presidente, o corregedor-geral da Justiça, os presidentes
das Seções de Direito Público,
Privado e Criminal e a nova
direção da Escola Paulista da
Magistratura. Assim como ocorreu em 2019, a eleição será
apenas pela internet.
A votação em primeiro turno
começará à meia-noite e vai até
o meio-dia. Os votos serão computados logo em seguida. Se

houver necessidade, o segundo
turno ocorrerá das 13h às 16h.
A proclamação dos resultados
contará com transmissão ao
vivo para evitar aglomeração no
Palácio da Justiça.
Pela primeira vez, a eleição
será realizada em novembro,
e não na primeira semana de
dezembro, como era tradicional. Isso porque em junho do
ano passado o Órgão Especial
aprovou uma resolução para
antecipar a data do pleito e
conceder um tempo maior
para a transição dos cargos,
em cumprimento à Resolução
95/2009 do Conselho Nacional
de Justiça.
O novo presidente da corte,
que tomará posse em janeiro
de 2022, vai assumir um tribunal muito mais informatizado.
O Judiciário paulista adotou o
sistema remoto de trabalho em
março de 2020, em razão da
pandemia da Covid-19.
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PLENÁRIO
Vereadores
mudam regras de
permanência
Raphael FERRARI

Os vereadores aprovaram
projeto de Resolução do vereador Paulo Pauléra (PP) que
altera o Regimento Interno da
Câmara, para que os vereadores permaneçam nas dependências da Câmara Municipal
durante a realização das sessões ordinárias e votem pelo
menos 70% dos projetos em
pauta para obterem o registro
de presença na sessão.
A proposta de Pauléra alterou modelo recentemente
aprovado e que definiu as
regras de permanência dos vereadores e novos horários das
sessões na Câmara. Pela regra
que entrou em vigor há duas
semanas, caso os vereadores
se ausentem do Plenário por
qualquer motivo terão descontados R$ 400 de seus salários.
O projeto de Pauléra alterou
justamente este ponto.
A nova regra, aprovada por
meio de projeto da vereadora
Claudia de Giuli (MDB) criou
as chamadas “sessões duplas”, as terças-feiras, uma
no período da manhã e outra
no período da tarde. A primeira
sessão começa as 9 às 13
horas. A segunda inicia as 14
às 18 horas.
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CÂMARA

Lei aprovada multa charretes em
R$ 630 e prevê perda do animal

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Por unanimidade a Câmara
de Rio Preto aprovou em definitivo projeto de lei complementar de autoria prefeito Edinho
Araújo (MDB) que proíbe o uso
de veículos de carga por tração
animal, como cavalos, muares,
utilizando charretes.
Com a aprovação será revogada lei de 2019, da vereadora
Cláudia De Giuli (MDB), que
tratava do mesmo assunto, mas
precisou ser atualizada devido a
introdução do novo Código de
Posturas do Município que acabou dificultando a fiscalização
por parte da Prefeitura da antiga
lei, agora revogada.
A nova lei do Executivo tem
objetivo de proporcionar eficácia
legal. Foram realizadas uma série de reuniões para definir um
modelo com adequações necessárias para efetuar a infração e
multa as pessoas infratoras.
“Tinha algumas deficientes
na lei que na época achamos
que não, mas acabou compli-

cando e execução. Em dezembro
de 2020 veio o código de posturas e no código foi tirado algumas leis anteriores”, explicou
Claudia de Giuli (MDB).
A nova lei aprovada pela
Câmara Municipal não proíbe o
uso de carroças e transporte de
cargas em áreas distantes do
perímetro urbano, como as regiões de chácaras de recreio ou
áreas rurais. O projeto também
não afeta haras, corridas e salto
de cavalo, hipismo, equoterapia,
exposições e cavalgadas.
A multa será de até R$ 630
e a charrete poderá ser apreendida caso não seja removida da
via pública após a apreensão
do animal. Caso deseje retomar a posse do animal o dono
precisará “firmar declaração de
que o animal será mantido em
área rural e em local adequado, compatível com a natureza
do animal, sendo proibida sua
permanência em vias, logradouros públicos ou em locais
de livre acesso ao público, tais
como: praças, áreas verdes e
de preservação permanente

Arquivo DHOJE

e, em áreas particulares sem
cercamento”.
Após três autuações o proprietário perde o direito de posse
do animal. Também deverá arcar
com as despesas de transporte,
alojamento, diárias e despesas
veterinárias quando o animal
permanecer recolhido.

ADMINISTRAÇÃO
Raphael FERRARI
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rou uma emenda.
O Plano Plurianual prevê
receita no orçamento municipal para o próximo ano no
valor de R$ 2,28 bilhões. Já a
projeção para 2023 é de R$
2,38 bilhões, R$ 2,45 bilhões
para 2024 e para 2025, último

Quanto ao veículo de tração
(charrete) e a carga, quando da
apreensão pelo órgão competente, o agente de trânsito poderá,
havendo recusa do proprietário,
remover o veículo do local obedecendo o que já determina o
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB). A antiga lei revogada não

previa essa regulamentação.
O vereador João Paulo Rillo
(Psol) tentou adiar a votação
por duas semanas, mas foi voto
vencido.
Foram 15 votos favoráveis
e nenhum contrário. Agora o
projeto segue para sanção do
prefeito Edinho Araújo.

EMPRO

Câmara de Rio Preto aprova legalidade do Plano Plurianual
Com emendas dos vereadores Pedro Roberto Gomes
(Patriota), Renato Pupo (PSDB)
e João Paulo Rillo (Psol), a
Câmara de Rio Preto aprovou
por unanimidade a legalidade o
projeto de lei da Prefeitura que
determina o Plano Plurianual
para o período compreendido
entre os anos de 2022 e 2025.
O Plano determina ações
de médio prazo em programas,
indicadores e montantes financeiros pré-estabelecidos para
serem investidos pelo poder
público municipal ao longo de
quatro anos.
Ao todo 28 emendas dos
três parlamentares foram incluídas no projeto original, que
ainda precisa ser analisado
quanto o mérito. As emendas
pedem obras específicas, serviços, programas para inclusão
no planejamento orçamentário.
Durante a votação, Pupo reti-

São José do Rio Preto, quarta-feira
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ano previsto pelo Plano, total
de receita no valor de R$ 2,55
bilhões, ou seja, crescimento
superavitário pelos próximos
quatro anos.
Em relação as receitas estimadas, consta que o IPTU
vai gerar R$ 231 milhões aos

cofres da Prefeitura no próximo
ano, valor que atingirá R$ 256
milhões em 2025. Em relação
ao recolhimento da parte repassada do IPVA estadual, Rio
Preto deve receber em 2022
total de R$ 157 milhões, valor
que chegará a R$ 173 milhões
em 2025.
Assim como as receitas as
despesas também aumentarão
nos próximos quatro anos. O
gasto total no próximo ano pela
administração direta e indireta
da Prefeitura é estimado em R$
2,28 bilhões, valor que atingirá
R$ 2,55 bilhões em 2025.
Saúde e Educação são as
duas áreas com maiores investimentos no período entre
2022 e 2025 dentro do Plano
Plurianual. Serão gastos R$ 1,9
bilhão na saúde e R$ 1,8 bilhão
com educação.
A aprovação do Plano ocorreu no período da manhã, na
primeira sessão ordinária do dia.

Prefeitura investe
R$ 6 milhões em
serviços de tecnologia

Raphael FERRARI

A Prefeitura de Rio Preto,
por meio da Empresa Municipal de Processamento de
Dados (Empro), vai gastar
R$ 6,09 milhões em serviços gerais de infraestrutura
e implantação de rede lógica (sistemas de envio de
dados, voz e imagens). O
resultado do pregão eletrônico foi publicado nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial
do Município. A vencedora
do processo, com menor
valor ofertado, é a empresa
Fibra Óptica Rio Preto Eireli.
O contrato assinado no dia
3 deste mês tem vigência
de um ano.
Consta no edital vencido

pela empresa que além do
suporto tecnológico, serão
fornecidos materiais, instalação, desinstalação, manutenção e suporte técnico a
serem executados nas dependências da Empro e de
seus clientes, no caso, todas
as secretarias municipais.
Entre os itens descritos
no edital constam a obrigatoriedade da instalação
de rede lógica em até 36
pontos no valor de R$ 1,71
milhão. Outro serviço é para
instalação de eletroduto
metálico rígido galvanizado
eletrolítico que totalizou R$
690 mil. Já para instalação
de eletrocalha metálica o
valor pago será de até R$
378 mil.

TRIBUNA LIVRE

Após cobrança de professora, Prefeitura
afirma que concurso de 2018 expirou
Raphael FERRARI

A professora Adelaide Alves dos Santos Souza participou da sessão na Câmara
nesta terça-feira, 9, e pediu
apoio dos vereadores para
sensibilizar o prefeito Edinho
Araújo (MDB) em prorrogar o
prazo para contratação dos
professores aprovados em
concurso público em 2018,
para o Ensino Fundamental I.
Adelaide falou da Tribuna
Livre, espaço da sessão dedicado a participação popular.
Mesmo tendo sido homologado parte dos professores aprovados no concurso
não foi convocada. O grupo
pressiona a Secretaria de
Educação para convocar os
profissionais já que ainda
está em vigor decreto do
governador João Doria que
estendeu contratações por
meio de concursos públicos
até 31 de dezembro.
Devido a pandemia lei federal impediu que municípios
e estados realizassem novos
concursos e/ou contratações
como forma de conter recur-

sos financeiros prioritariamente no combate a pandemia da
Covid-19.
A professora afirmou que
a suspensão da convocação
sequer foi publicada no Diário Oficial do Município. O
governo alega que a situação
é jurídica e não da pasta da
educação, comandada pela
secretária Fabiana Zanquetta
a quem grupo de professores
vem cobrando publicamente
em recentes protestos.
“Entendemos que não
pode criar cargos, mas ninguém teve culpa do que
aconteceu e perdemos um
ano do prazo. E sabemos
também que tem vagas. Sou
amante da Educação Infantil.
Estudei muito para realizar
esse sonho”, disse Adelaide.
Ela argumentou que são
professores que devem ocupar vagas de escolas novas,
de professores em licença,
afastados por doença, aposentadorias ou outro motivo
de vacância.
Segundo ela ao menos
três novas escolas deverão
ser inauguradas em breve

em Rio Preto e uma quarta
em fase de execução, o que
segundo ela seria motivo para
as convocações.
Adelaide distribuiu um documento aos vereadores durante a sessão com relação
das cidades brasileiras que
suspenderam os prazos para
evitar que o concurso caducasse (tempo expirasse) e que
a cidade tem 250 vagas livres
para contratação por vacância, o que é permitido por Lei.
Durante a sessão do período da tarde, o vereador Paulo
Pauléra (PP), espécie de líder
informal do prefeito Edinho,
leu documento enviado pelo
secretário de Governo, Jair
Moretti, de que não haverá
possibilidade de convocação dos professores. A nota
lida por Pauléra afirma que
“o concurso teve seu prazo de validade expirado em
07/08/2021, definitivamente,
portanto, nada mais pode
ser feito em relação a ele.
Qualquer argumentação em
contrário é meramente fazer
massa de manobra com relação as pessoas do concurso.

Professora Adélia Alves
dos Santos cobra governo Edinho sobre concurso público

Divulgação

Este concurso foi realizado
para preenchimento inicial de
496 vagas, depois durante o
prazo de vigência do mesmo,
foram criados mais 242 cargos criados os quais já foram

preenchidos”.
Pauléra prosseguiu lendo
a informação repassada por
Moretti em que afirma que
“foram chamados 1086 professores da lista geral e 17 da

lista especial. A nota lida pelo
vereador da base governista
conclui “este concurso está,
portanto, encerrado, não havendo qualquer possibilidade
de novos chamamentos”.
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HOMICÍDIO

Idoso é morto a facadas no
meio da rua e assassino foge

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Um idoso de 64 anos foi
morto a facadas, por volta
das 21h da última segunda-feira (8), enquanto estava na
Vila Zilda, em Rio Preto.
A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha,
de 37 anos, que viu um
desconhecido sair correndo
do local do crime enquanto
a vítima caia na rua, ferida e
ensanguentada.
O popular também acionou uma Unidade de Resgate
que constatou o óbito do
idoso. O corpo apresentava

perfurações de faca, segundo
os socorristas.
Com o homem foram encontrados seus documentos
pessoais e celular. O telefone
foi apreendido para a investigação do caso.
Posteriormente compareceram os policiais civis da Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC) e uma
equipe da Perícia Técnica.
Na Central de Flagrantes
foi registrado um boletim de
ocorrência de homicídio, encaminhado para o 2º Distrito
Policial.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Arquivo DHOJE

DESUMANO

Polícia Civil resgata cachorros
em situação de maus-tratos
Arquivo DHOJE

Da REPORTAGEM

Policiais civis resgataram
de uma casa no bairro Fraternidade, na manhã desta segunda-feira (8), três cachorros
que estavam em condições de
maus-tratos.
Após uma denúncia anônima, a equipe se dirigiu até
a residência, por volta das
10h30, onde encontrou dois
cães soltos e uma cachorra
presa e deitada, todos apáticos
e sem água ou alimento.
Após constatar que os animais realmente estavam em
péssimas condições, os policiais conversaram com os
moradores do imóvel, uma
mulher de 38 anos e um homem 57 anos, que informaram
que os cães não eram deles,

entravam quando queriam e
que a cachorra estava presa,
pois temiam que fugisse e fosse
atropelada.
Segundo o casal, água era
servida várias vezes ao dia e
a ração havia acabado, mas
seria providenciada assim que
surgisse um “tempo livre”.
Para os policiais, o suspeito
ainda acrescentou que está

desempregado e por isso toda
a situação da família é desfavorável.
Os três cachorros foram
levados para o Hospital Veterinário da Unirp. No Plantão
Policial, o caso foi registrado
como praticar ato de abuso a
animais e será investigado pelo
7º DP. (Colaborou – Bruna
MARQUES)

ESTELIONATO

Casal cai em golpe da falsa venda
de imóvel e perde R$ 45 mil

Uma mulher, de 45 anos, e
um homem, de 46 anos, procuraram a Central de Flagrantes
de Rio Preto, na noite desta segunda-feira (8), para denunciar
que foram lesados em R$ 45
mil. As vítimas acreditaram que
estavam comprando uma casa,
mas acabaram caindo em um
golpe de estelionato.
Na delegacia, disseram que
no dia 29 de outubro assinaram
um contrato particular de compromisso de compra e venda
que foi entregue por um homem
de 40 anos, que seria o suposto
dono do imóvel.
No dia 1º de novembro, a
irmã de uma das vítimas foi
mostrar a casa para seu marido
e encontrou um corretor de imóveis com um cliente no local.

Polícia investiga furtos de
hidrômetros no Amizade e Seyon
A vítima ainda acrescentou
que acredita que o instrumento
foi furtado durante a madrugada do domingo (7).
Segundo a dona de casa,
há câmeras próximas ao seu
imóvel que podem auxiliar os
policiais a identificarem o autor
do crime, mas que não tem
certeza se o aparelho captou
o momento do furto.
Já às 19h50, uma mulher
de 28 anos informou aos policiais civis que ao retornar a
sua residência, às 18h30 da

segunda-feira, o seu medidor
de água já não estava no local
e que não há câmeras próximas que possam ter flagrado
o momento do crime.

As duas ocorrências foram
encaminhados para o 3º Distrito Policial.
(Colaborou – Bruna MARQUES)

DO SEMAE

Dupla é presa pela PM por
furtar estação de água
Arquivo DHOJE

Na madrugada desta terça-feira (9) a Polícia Militar prendeu dois homens, de 43 e 35
anos, suspeitos de furtarem a
estação de água do Semae, localizada na Avenida Danilo Galeazzi, às 23h20 da segunda-feira
(8). O crime foi testemunhado
por um rapaz de 24 anos que

estava no local para identificar
o criminoso que furtou seu carro
no final de semana.
De acordo com o boletim
de ocorrência, a testemunha
estava dormindo dentro de seu
veículo, pois queria identificar
a pessoa que na madrugada do
domingo (7) para a segunda-feira
furtou a bateria, estepe, macaco,

chave de rodas e um conjunto
de chaves estrelas do interior
de seu automóvel, que estava
estacionado em um lugar perto
da estação de água.
Ao ouvir um barulho vindo
do imóvel do Semae, o rapaz viu
o suspeito mais novo puxando
a cerca elétrica e, em seguida,
entrando no local. O cúmplice
ficou vigiando o lado de fora da
estação.
Por suspeitar da ação a testemunha acionou a PM que no
endereço acabou abordando o
acusado que estava dentro do
imóvel. Na mochila do suspeito
foram encontradas duas torneiras, uma bateria de alarme, duas
chaves de fenda, uma faca e um
conjunto de chaves estrelas, que
foi identificado como sendo de
propriedade da vítima.
Em patrulhamento pelas
redondezas, os pms abordaram
um homem de 43 anos que tinha

as mesmas características físicas
informadas pela testemunha. O
jovem reconheceu o suspeito
como a pessoa que ficou dando
cobertura ao comparsa.
Para os policiais a testemunha ainda entregou um saco
preto que estava escondido atrás
de um arbusto, contendo uma
parte da cerca elétrica, bateria
do alarme da cerca e a tampa
de energia da estação.
A dupla foi levada para a Central de Flagrantes. Os indiciados
alegaram que não se conheciam
e o mais jovem assumiu sozinho
a autoria do crime. O delegado
plantonista decidiu prender os
dois acusados que foram encaminhados para a carceragem
da DEIC.
Para o jornal DHoje a assessoria do Semae informou que
nada do estabelecimento foi
levado, não restando prejuízos
(Colaborou – Bruna MARQUES)

Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais da
Polícia (BAEP) prenderam, na
tarde da última segunda-feira
(8), um rapaz de 22 anos com
porções de maconha e cocaína
que seriam comercializadas.
A ocorrência iniciou às 15h
quando os pms observaram o
jovem que passou a fugir pulando os muros das residências
do bairro Solidariedade até
entrar em uma casa.
No imóvel a guarnição encontrou a companheira, de 20
anos, e o sogro do suspeito.
Em revista pessoal, localizaram
na bermuda do rapaz quatro
porções de cocaína e R$10.
Além disso, apreenderam uma
porção de maconha em um
carrinho de bebê.
A jovem informou que mora
junto com o acusado em outra
casa do Solidariedade e que lá
havia mais entorpecentes escondidos. No endereço os policiais encontraram 19 porções
de maconha em uma mochila

dentro da máquina de lavar
roupa e em um estojo de manicure 22 porções de cocaína
e dois rolos de plástico filme.
Mais tarde os militares
compareceram na residência
da mãe do indiciado, local que
segundo a confissão do rapaz
armazenava mais drogas. No
imóvel foram apreendidas
mais uma porção de maconha
e meio tijolo do mesmo entorpecente.
O casal foi levado para a
Central de Flagrantes, onde
em seu depoimento a jovem
informou que sabia sobre as
drogas, mas que não participava da traficância e seu
companheiro confessou que
vendia sozinho cada porção de
maconha por R$50 e a cocaína
por R$20.
A jovem foi liberada para
ser investigada pelo 3° Distrito
Policial que recebeu o boletim
de ocorrência de tráfico. O rapaz teve sua prisão confirmada
e ficou preso à disposição da
Justiça. (Colaborou – Bruna
MARQUES)

Arquivo DHOJE

Da REDAÇÃO

que descobriram o golpe foram
até a residência do vendedor,
mas foram informados de
que o homem mudou-se do
endereço, deixando sua casa
aos cuidados de um casal de
idosos.
O caso foi registrado como
estelionato e encaminhado
para o 3º Distrito Policial. (Colaborou – Bruna MARQUES)

Traficante foge pulando
muros, mas acaba preso
no Solidariedade
Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Nesta segunda-feira (8),
a Central de Flagrantes de
Rio Preto registrou dois casos
de furtos de hidrômetros. Os
crimes aconteceram em residências dos bairros Amizade e
Jardim Seyon.
A primeira queixa ocorreu
às 12h40 quando uma mulher
de 44 anos relatou aos policiais civis que, ao acordar na
manhã da segunda, ela notou
que sua casa estava sem água.

A mulher então explicou a
situação para o corretor que,
em seguida, passou o telefone
do proprietário que, em conversa com o casal, informou que
estava na posse da escritura
do imóvel.
Para os policiais civis, as vítimas afirmaram que realizaram
uma transferência via PIX no
valor de R$ 45 mil e que assim

BAEP

SEM ÁGUA

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Da REPORTAGEM

FALECIMENTOS
JOSÉ VICENTE FERREIRA, natural
de Monte Alegre/RN, faleceu aos
81 anos de idade. Era casado com
Lucia Balbina Ferreira e deixou seu

ﬁlho José Ronaldo. Foi sepultado no
dia 09/11/2021 às 17:30, saindo seu
féretro do velório Jardim da Paz para o
cemitério Parque Jardim da Paz.
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REBANHOS

Imunização
contra aftosa
SAÚDE CARDIO
e brucelose termina dia 30
Divulgação

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Criadores de bovídeos (bovinos e bubalinos) do Estado
de São Paulo têm até 30 de
novembro para aplicar a segunda dose da vacina contra
a febre aftosa em seus rebanhos, em animais de zero a
24 meses de idade. Também
termina no dia 30 deste mês
o prazo para vacinação contra
a brucelose, exclusiva para fêmeas bovídeas de 3 a 8 meses
de idade.
Em ambos os casos é preciso declarar a vacinação até
7 de dezembro à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento
de São Paulo, por meio do sistema Gestão de Defesa Animal
e Vegetal (Gedave), em www.
gedave.sp.gov.br.
Em Rio Preto, a Secretaria
de Agricultura e Abastecimento é parceira da campanha e
está oferecendo ao pequeno
criador auxílio no lançamento
das informações de declarações.
Em todo o Estado, deverão
receber a segunda dose da
vacina contra a febre aftosa
5 milhões de bovídeos, dos
quais cerca de 24 mil estão
em Rio Preto, segundo Escritório de Defesa Agropecuária de
São Paulo. A vacinação contra
a febre aftosa é proibida em
outros animais.
Porém, os produtores devem declarar todos os animais de demais espécies
existentes na propriedade:
equídeos (equinos, asininos
e muares), suídeos (suínos,
javalis e javaporcos), ovinos,
caprinos e aves (granjas de
aves domésticas, criatórios
de avestruzes). Já contra a
brucelose, a vacinação é em
dose única, não precisa ser
repetida no decorrer da vida
útil de bezerras e não inclui
machos das raças.

PANDEMIA

Febre aftosa - A primeira providência é adquirir as
vacinas em estabelecimentos
cadastrados junto à Coordenadoria de Defesa Agropecuária.
Isso porque todo o estoque de
vacina disponível no Estado
para comércio durante a etapa
da campanha é cadastrado
pela revenda no sistema Gedave.
No momento da compra, o
volume adquirido pelo criador
é transferido, por meio do
sistema, para o estoque da
propriedade, o que facilita a
declaração da vacinação. A
legislação proíbe o uso de vacinas adquiridas em etapas de
vacinações anteriores.
A vacina, que nunca pode
ser congelada, deve ser mantida entre 2 e 8 graus Celsius,
tanto no transporte como no
armazenamento, usando uma
caixa de isopor, com dois terços
de seu volume em gelo para
que a vacina não perca sua
eficácia.
Para realizar a vacinação
deve ser escolhido o horário
Divulgação

Saúde confirma 20 casos
de Covid nesta terça-feira
A Secretaria de Saúde de
Rio Preto confirmou mais 20
casos de Covid-19 no município, sendo 14 diagnosticados
por exame PCR, dois por TR
antígeno e quatro por TR anticorpo. Os casos foram notificados entre os dias 01/11 e
07/11. No total são 98.184
casos, com uma média móvel
de 17 casos leves e um caso
grave por dia.
Pelo segundo boletim consecutivo, Rio Preto não contabilizou óbitos pela Covid-19. A
última fatalidade foi registrada
na sexta-feira (5). Com isso, o
município segue com 2.813
mortes desde o início da pandemia, com uma taxa de letalidade de 2,8%. Considerando
apenas os dados de 2021 são

SAÚDE CARDIO
saude@dhoje.com.br

Cuide de seu coração,
mas cuide mais ainda
dos seus rins
As pessoas costumam cultivar certos conceitos e hábitos ao
longo da vida. Aliás, seja para justificar hábitos não muito saudáveis, seja por medo de encontrar algum diagnóstico inesperado,
muitas pessoas passam anos sem buscar concretamente um
esclarecimento acerca de seu estado de saúde.
Por outro lado, mesmo sem este aprofundamento necessário,
algumas pessoas já se declaram como saudáveis, como se falar
acerca de sua saúde fosse um ato criminoso e condenável.
Mas, afinal, por que o ser humano costuma fugir tanto das
verdades reveladoras de seu estado de saúde?
Uma razão muito forte para isto, superando inclusive o medo,
é a difícil missão de aceitar e confessar as limitações de um corpo
que enfrenta mudanças inevitáveis ao longo da vida.
Ninguém parece querer assumir que as doenças podem
aparecer a qualquer momento, que não temos pleno controle
sobre tudo que acontece em nosso corpo e que, muitas vezes,
achamos que estamos seguindo condutas corretas quando, na
verdade, fizemos escolhas equivocadas.
Para que este conceito acerca do suposto controle sobre
nosso estado de saúde fique mais claro, quero apresentar oito
exemplos que atestam que talvez não sejamos tão fortes e seguros como julgamos ser.

mais fresco do dia, classificando os animais por idade (era)
e sexo, para evitar acidentes.
Usar seringas e agulhas
novas e higienizadas, sem o
uso de produtos químicos (nem
álcool, nem cloro). O local da
aplicação é no terço médio do
pescoço (tábua do pescoço)
por via subcutânea (abaixo do
couro). Independentemente
da idade, a dose é de 2 ml de
vacina. As agulhas devem ser
substituídas com frequência (a
cada 10 animais) para evitar
infecções e os frascos devem
ser mantidos resfriados durante
a operação.

Bbucelose - A determinação da Coordenadoria de
Defesa Agropecuária é que a
vacinação deve ser feita por
médico veterinário cadastrado
junto ao órgão, pois a vacina
contra a brucelose é viva e
pode infectar quem a manipule. O profissional cadastrado,
além dos cuidados necessários
na manipulação da vacina e
da correta aplicação, fornece
o atestado de vacinação ao

63.421 casos e 1.891 óbitos.
Nas últimas 24 horas, 20
pessoas foram consideradas
curadas da doença, totalizando 95.299 recuperados, o
equivalente a 97% dos casos.
A cidade soma 341.040 notificações de pacientes com
sintomas gripais e 308.862
testes realizados. O coeficiente
de incidência é de 21.115 casos a cada 100 mil habitantes.
Atualmente Rio Preto registra 175 pacientes com síndrome respiratória aguda grave
(SRAG), com 80 na UTI e 95 na
enfermaria, sendo 104 residentes de Rio Preto e 71 de outros
municípios da região. Dentre os
casos já confirmados com Covid-19 são 34 internações, com
22 na UTI e 12 na enfermaria.
A taxa de ocupação de leitos
de UTI é de 25,7% na região.

produtor.
A emissão do atestado não
dispensa a obrigatoriedade da
declaração da vacinação pelo
produtor.

Como declarar - A
declaração das vacinações
deve ser realizada de preferência por meio eletrônico, através
do Gedave, no endereço www.
gedave.sp.gov.br. Quando não
for possível, o produtor poderá
acessar a declaração manual
na internet, em https://www.
defesa.agricultura.sp.gov.br/
www/programas/getdocdoc.
php?idform=360 e encaminhá-la por e-mail. Em último
caso, poderá entrar em contato
com as regionais de Defesa
Agropecuária. O prazo termina
em 7 de dezembro.
Descumprir as determinações sujeita o criador a multas
de 5 Ufesps (145,45 reais) por
cabeça por deixar de vacinar
e 3 Ufesps (87,27 reais) por
cabeça por deixar realizar a
declaração. O valor de cada
Ufesp - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo é R$ 29,09.

OLÍMPIA

Vistoria em imóveis
para combater dengue e
escorpiões é intensificada

Da REPORTAGEM

Vinicius LIMA

A-5

Nesta semana, os agentes de Controle de Endemias
estão intensificando a visita a
residências e outros imóveis
de Olímpia. A ação faz parte
da Semana Estadual de Mobilização para a prevenção das
arboviroses, como o combate
a escorpiões e ao mosquito
Aedes aegypti, transmissor da
dengue, zika e chikungunya.
Segundo o Governo do Estado, a Semana visa engajar
a sociedade civil, municípios
e organizações públicas e privadas em atividades focadas
na prevenção das doenças,
com foco especial no controle
da proliferação do mosquito
transmissor dessas arboviroses. Além disso, a mobilização
visa também reduzir as chances de que a população sofra
ataques de escorpiões que,
assim como o Aedes, podem
se proliferar com maior facili-

dade no período de chuvas.
Em Olímpia, os agentes
estão vistoriando os imóveis
para orientar os moradores
sobre a importância de manter
os quintais e terrenos limpos
e, em caso de identificar
materiais ou recipientes que
possam acumular água ou
servir de criadouros, a equipe
de Saúde fará o recolhimento. A mobilização será ainda
mais concentrada na região
do bairro Santa Fé, onde se
concentra a maior incidência
de casos de dengue no município.
Em 2021, o número de
casos de dengue se mantém
em baixa e com queda significativa em comparação a
2019, quando ocorreu a última epidemia da doença, com
3645 casos positivos. Até o
momento, foram registradas,
neste ano, 445 notificações
da doença em Olímpia, sendo
77 casos confirmados.
Divulgação

Exemplo 1
Não há motivos para que eu apresente hipertensão arterial
ou diabetes, pois ninguém da minha família teve qualquer uma
destas comorbidades.
Explicação: Claro que a influência genética e familiar pode
ser determinante na vida das pessoas, mas nossos hábitos de
vida, como padrão de alimentação e nível de estresse podem
provocar picos de pressão arterial e aparecimento ou agravamento do diabetes.
Exemplo 2
Eu já tomei as duas doses de vacina para Covid-19 e estou
imune.
Explicação: Talvez esta ideia seja umas das mais disseminadas nos últimos tempos. E como seria bom se esta ideia fosse
uma verdade incontestável. Entretanto, não faltam exemplos e
testemunhos para revelar o contrário. As duas doses de vacina
têm sido essenciais para prevenção das formas graves da covid-19, mas hábitos de vida saudáveis garantem a estabilidade
imunológica e podem exercer papel preventivo tão importante
quanto as próprias vacinas.
Exemplo 3
Posso comer de tudo, e em grande quantidade, que não
engordo.
Explicação: Esta condição pode acontecer realmente, pois a
tendência de engordar ou emagrecer facilmente, depende de uma
série de fatores, alguns deles muito complexos. Mas a questão
central é que não engordar não significa necessariamente que
seu estado de saúde esteja preservado. Pessoas que adotam
hábitos alimentares inadequados, mesmo que não engordem,
podem padecer de doenças cardiovasculares como infarto e AVC.
Exemplo 4
Posso beber (bebidas alcoólicas) à vontade, pois não fico
bêbado, sou uma pessoa muito resistente.
Explicação: A ingestão exagerada de bebidas alcoólicas pode
causar doenças graves no fígado e no pâncreas, respectivamente cirrose e pancreatite. O fato de uma pessoa ficar mais
rapidamente ou mais lentamente embriagada pouco importa se
imaginarmos as repercussões fatais de uma cirrose hepática,
por exemplo.
Exemplo 5
Me sinto bem, disposto e com muita vontade de fazer atividade física, mas não costumo fazer check-up cardiológico.
Explicação: O fato de uma pessoa apresentar vigor e disposição física não significa que ela esteja dispensada de acompanhar sua saúde cardiovascular, realizando exames periódicos.
Estamos constantemente vendo casos de atletas que passam
mal durante as competições e aparentemente são pessoas
totalmente saudáveis.
Exemplo 6
Você parou de fumar há muitos anos e acha que seus pulmões estão completamente curados. No entanto, quando você
caminha bastante ou sobe escadas, fica muito desconfortável
e ofegante.
Explicação: Uma pessoa que fuma por muitos anos, mesmo
que já tenha abandonado este vício, pode ficar com sequelas
importantes onos pulmões. Umas destas sequelas seria o enfisema pulmonar, que consiste na destruição irreversível de alguns
territórios dos pulmões. Consequentemente, esta pessoa fica
mais limitada para certas atividades.
Exemplo 7
Sou jovem e uso drogas ilícitas nas baladas. Não tenho sentido nada; ao contrário, fico super bem e supermotivado.
Explicação: Sempre existirá o risco de ocorrer algo mais sério
e fatal quando as drogas ilícitas são consumidas. Elas podem
causar arritmias, hipertensão arterial, infarto e AVC. O risco de
morte súbita também não é desprezível.
Exemplo 8
Enquanto dirijo meu carro, já resolvo tudo pelo celular. Consigo
otimizar o tempo e já adiantar tudo.
Explicação: Já existem estatísticas mostrando que os acidentes mais graves podem ter relação com o uso de celular
concomitante com a direção. As pessoas ainda arriscam muito
e somente quando algo fatal ocorre é que passam a valorizar
suas vidas e a vida dos outros.
Faça uma autoanálise
Depois de analisar estes exemplos, quero saber de vocês:
como está sua saúde afinal? Você realmente tem controle sobre
ela e pode garantir que está tudo sob perfeito controle? Será
que realmente você não está cometendo equívocos em suas
escolhas e condutas?
A boa notícia que eu tenho é que, em boa parte das situações, você pode revertê-la e melhorar sua condição de vida.
No entanto, você precisa vencer uma grande resistência: você
mesmo! Nossa tendência é negar os fatos, sucumbir ao medo
e não assumir que as doenças estão por aí cercando a gente.
Precisamos fazer a nossa parte neste cenário: não apostar
em nossas falsas convicções, procurar seguir as orientações de
pessoas habilitadas e ter força de vontade para recusar certos
prazeres que podem encurtar nossas vidas.
Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de
Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br
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TEM BRASILEIRO

Votação nos melhores jogadores ao prêmio The Best Fifa começa dia 22
Jorginho, campeão da
Liga dos Campeões
pelo Chelsea, da Inglaterra

Agência BRASIL

A

Divulgação

Fifa anunciou nesta terça-feira (9) que a sexta
edição do prêmio The
Best, que escolhe os melhores
da temporada no futebol mundial (2020-21), terá seus vencedores conhecidos no dia 17
de janeiro de 2022. A cerimônia
ocorrerá na sede da entidade,
em Zurique (Suiça), mas a entrega será feita de forma virtual.
Os vencedores serão decididos por votação, que terá um
painel formado por capitães e
técnicos de todas as seleções do
mundo, além de mais de 300 integrantes da mídia especializada
e dos votos dos fãs. A votação

começa em 22 de novembro e
termina em 10 de dezembro.
São 11 prêmios no total:
melhor jogador e jogadora,
melhor técnico feminino e masculino, melhor goleiro e goleira,
onze ideal feminino e masculino,
prêmio Puskas (para o gol mais
bonito do ano), prêmio Fair Play
(jogo limpo) e Fan Award (para
uma história de destaque de um
torcedor).
Os vencedores serão decididos por votação, que terá um
painel formado por capitães e
técnicos de todas as seleções
do mundo, além de mais de
300 integrantes da mídia especializada e dos votos dos fãs.
A votação abre no dia 22 de

2022

Mirassol fica no grupo
do Palmeiras no Paulista

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A

Federação Paulista de Futebol
(FPF) realizou o
sorteio dos grupos do Campeonato Paulista
2022. Terceiro colocado na
última edição, o Mirassol
caiu no Grupo C ao lado de
Palmeiras, Ituano e Botafogo
de Ribeirão Preto.
No Grupo A ficaram: Corinthians, Inter de Limeira,
Guarani e Água Santa. No
Grupo B foram sorteados: São
Paulo, Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo. Por fim,
no Grupo D ficaram: Santos,
Red Bull Bragantino, Ponte
Preta e Santo André.
Assim como nos anos
anteriores, a fórmula de disputa do Paulistão seguirá no
mesmo modelo. Ao longo de
12 rodadas, os times vão
enfrentar todas as equipes

Divulgação

que não estão em suas respectivas chaves. Neste caso,
o Leão vai jogar contra todos
os participantes do estadual,
com exceção de Palmeiras,
Ituano e Botafogo.
Os dois melhores times
de cada grupo se enfrentam
em jogo único nas quartas de
final, com o líder da chave tendo a vantagem do mando de
campo. A semifinal também
será realizada em jogo único,
enquanto a final contará com
jogos de ida e volta. Os dois
times com as menores pontuações na primeira fase serão
rebaixados para a Série A2 do
Paulistão.
O Paulistão 2022 tem o
início previsto para o dia 26/01
e deve terminar no dia 03/04.
Os jogos terão transmissão
na Record, TNT, HBO Max e
Youtube. Ainda nesta semana
serão realizados os conselhos
técnicos da Série A2 e A3.

TORNEIO

Pia convoca Formiga para
despedida da seleção
VEJA CONVOCADAS

A volante Formiga terá direito
a uma partida de despedida da
seleção brasileira. A veterana,
de 43 anos, foi convocada nesta
terça-feira (9) pela técnica Pia
Sundhage para o Torneio Internacional de Futebol Feminino,
que será disputado entre os
dias 25 de novembro e 1º de
dezembro em Manaus, na Arena
da Amazônia.
A treinadora chamou 24 jogadoras para a competição, que
será realizada em formato de
quadrangular e também reunirá
Índia (dia 25), Venezuela (dia
28) e Chile (dia 1º), em horários
a serem confirmados.
“Vamos fazer a despedida no
primeiro jogo, contra a Índia. A
Formiga é uma das maiores jogadoras que o Brasil já teve. Esteve em praticamente todas as
grandes competições e Manaus
poderá estar junto e vivenciar
este momento. Ela estará junto
com a família. Faremos uma
grande festa para um dos ícones
da modalidade no país”, afirmou
a coordenadora de seleções
femininas da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Duda
Luizelli, em entrevista coletiva.
A última partida de Formiga
pela seleção foi o empate sem
gols com o Canadá, pelas quartas de final da Olimpíada de
Tóquio (Japão) - as canadenses

Goleiras: Letícia (Benfica, de Portugal) e Lorena (Grêmio).
Defensoras: Tamires, Yasmim, Érika (as três Corinthians), Bruninha (Santos), Antonia, Daiane (ambas
Madrid CFF), Katrine, Tainara (ambas Palmeiras) e
Lauren (São Paulo).
Meio-campistas: Ary Borges, Júlia Bianchi, Thaís (as
três Palmeiras), Angelina (OL Reign, dos Estados Unidos), Adriana (Corinthians), Ana Vitória (Benfica), Duda
e Formiga (ambas São Paulo).
Atacantes: Kerolin, Geyse (ambas Madrid CFF), Debinha (North Carolina Courage, dos EUA), Marta (Orlando
Pride, dos EUA) e Giovana (Levante, da Espanha).
venceram nos pênaltis por 4
a 3. Ela foi substituída aos 27
minutos do segundo tempo pela
também volante Angelina, que é
23 anos mais nova. Foi o 233º
jogo da camisa 8 pelo time brasileiro, que atualmente defende
o São Paulo.
A exceção do ataque, a predominância na convocação de
Pia é de atletas de equipes do
país. Entre goleiras, defensoras e meio-campistas, são 19
jogadoras, sendo que 14 delas
atuam no futebol nacional.
Atual vice-campeão brasileiro, o
Palmeiras tem cinco representantes, seguido pelo campeão
Corinthians (quatro), São Paulo
(três), Santos e Grêmio (um
cada).
Após dois jogos fora de casa

(uma derrota por 3 a 1 e um empate em 2 a 2) com a Austrália,
11ª colocada no ranking de seleções femininas da Federação
Internacional de Futebol (Fifa)
e uma das principais forças da
modalidade, o Brasil, sétimo,
terá rivais menos tradicionais
pela frente em Manaus. O Chile
é o adversário mais bem posicionado (37º). A Venezuela é a
56ª e a Índia a 57ª. O torneio na
capital amazonense é o último
compromisso da equipe canarinho em 2021.
“O Brasil é uma seleção técnica, sempre dizemos isso, mas
temos de evoluir o passe final.
Em alta velocidade, você precisa
da posição correta para isso. É
o próximo passo. Espero que tenhamos a oportunidade de fazer

isso. Além disso, podemos ter
algumas jogadoras jovens aparecendo e aproveitando esse tipo
de situação. Não importa contra
quem você jogar, é preciso respeitar a organização. Retomar
a bola alta e encontrar o passe
final”, disse Pia, também em
entrevista coletiva.
As partidas em Manaus marcam a volta do público aos jogos
da seleção feminina. A última
partida com presença de torcedores foi a goleada por 4 a 0 sobre o México, na Arena da Fonte
Luminosa, em Araraquara (SP),
em 15 de dezembro de 2019,
antes do início da pandemia do
novo coronavírus (covid-19). De
lá para cá, a equipe nacional
atuou quatro vezes no país,
sempre com portões fechados.
Nos duelos de setembro contra
a Argentina, em João Pessoa e
Campina Grande (PB), foi permitida somente a entrada de
convidados.
“A arquibancada é mágica,
principalmente nos dias de
hoje. Naqueles jogos contra
a Austrália, aquele cantinho
da arquibancada onde estava
reunida nossa torcida fez com
que eu me sentisse brasileira.
Um apoio absurdo. Será mais
um ponto de virada [ter a torcida]. Não importa o tamanho, o
importante é proporcionarmos
um espetáculo a essa plateia.
A torcida poderá aproveitar”,
concluiu a treinadora.

vezes por brasileiros: em 2011,
por Neymar, quando atuava pelo
Santos e em 2015 por Wendell
Lira, à época atleta do Goianésia, da cidade de mesmo nome,
em Goiás.
Para esta edição, que engloba o que aconteceu na temporada 2020-21, incluindo os
Jogos Olímpicos de Tóquio, um
brasileiro naturalizado italiano
aparece como forte candidato
entre os homens. É Jorginho,
campeão da Liga dos Campeões
pelo Chelsea, da Inglaterra, e da
Eurocopa pela Itália. Ele já foi
eleito o melhor jogador da última
temporada pela UEFA e também
concorre à Bola de Ouro, concedida pela revista France Football.

ELIMINATÓRIAS

Philippe Coutinho
admite surpresa
com convocação

Agência BRASIL

A

convocação da
seleção brasileira
para os jogos contra Colômbia e Argentina
pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do
Mundo de 2022 (Catar) não
contou apenas com unanimidades. Um das opções
do técnico Tite mais contestadas foi a do meia-atacante Philippe Coutinho,
do Barcelona (Espanha).
O jogador, que não vive o
seu melhor momento na
carreira, volta a defender o
Brasil após um hiato de um
ano e meio.
Em entrevista concedida
nesta segunda-feira (8),
Coutinho admitiu que até
ele mesmo se surpreendeu
com a convocação, mas
afirmou que ficou muito feliz
com seu retorno à seleção:
“Fiquei um pouco surpreso
ao chegar em casa e ver
algumas notícias. Na minha
vida nunca faltei com profissionalismo. Sempre respeitei a todos, com todos com
os quais trabalhei. Mas tudo
bem, respeito a opinião de
vocês jornalistas. Falando
sobre a convocação, estou
muito feliz”.
O meio-campista tam-

bém comentou o seu atual
momento físico, após ter
enfrentado três cirurgias no
joelho direito: “Estou muito
bem. É óbvio que não é fácil
ficar nove meses parado, vir
de três cirurgias seguidas
no mesmo joelho. Porém,
desde que retornei não
sinto dor alguma, nenhum
incômodo. Sinto-me bem.
Voltei [aos gramados pelo
Barcelona] em setembro, já
tem um tempo, estou feliz
em estar de volta”.
Porém, o meio-campista do Barcelona sabe
que ele retorna à seleção
em um momento muito
diferente desde a sua
última convocação. Philippe Coutinho sabe que
terá de lutar por uma vaga
na equipe titular, e um
dos seus concorrentes é
Lucas Paquetá, do Lyon
(França). “É um grande
jogador. É bom para a
seleção ter grandes jogadores. Venho aqui na
base do trabalho. Quero
poder trabalhar nesses 10
dias, dar o meu máximo.
Na seleção sempre foi
assim. Aquele que estiver
em melhores condições,
em melhor momento, é
quem joga”.

Lucas FIGUEIREDO

Agência BRASIL

novembro e se encerra em 10
de dezembro.
Desde que assumiu a nova
roupagem, o The Best já premiou alguns brasileiros, como a
rainha Marta, melhor do mundo
em 2018, o goleiro Alisson,
atual detentor dos últimos dois
prêmios de melhor goleiro e também a torcedora do Palmeiras
Silvia Grecco, que ganhou o Fan
Award de 2019 por levar o filho
Nickollas, que tem deficiência
visual e é autista, aos jogos do
clube no estádio e narrar as
jogadas para ele.
Já o Prêmio Puskas, que faz
parte da cerimônia do The Best
desde 2016 mas é entregue
desde 2009 já foi vencido duas

São José do Rio Preto, quarta-feira
10 de novembro de 2021

Jornal

Câmara Municipal de

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

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

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060
FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO
PROCESSO Nº 52/2021
ADITIVO CONTRATUAL Nº 23/2021
SEGUNDO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 28/2019
Contratada: ANEZIO VIVAN E ADELIA MOREIRA DUARTE VIVAN.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato nº 28/2019, de locação do imóvel situado na
Avenida Alberto Andaló, nº 3102 – Centro – São José do Rio Preto – SP, sob a matrícula nº 5394,
destinado às instalações do Arquivo Público Municipal Legislativo, pelo período de 12 (doze)
meses. Vigência: 19 de novembro de 2021 a 18 de novembro de 2022. Data da assinatura: 05 de
novembro de 2021. Valor global: R$46.222,26 (quarenta e seis mil, duzentos e vinte e dois reais e
vinte e seis centavos). Recursos orçamentários: 3390.36 – Outros serviços de Terceiros –
Pessoa Física. Base Legal: Artigo 57, II, da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 05 de novembro
de 2021. Ver. Pedro Roberto Gomes. Presidente da Câmara Municipal.

Editais de
CONVOCAÇÃO
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAIS ELÉTRICOS,
ELETRÔNICOS, ESQUADRIAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS, SERRALHERIA E DE MÓVEIS DE METAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
CNPJ. 56.359.110/0001-07.
Assembléia Geral Ordinária.
Pelo presente edital ﬁcam convocados os associados deste
sindicato, quites e em gozo dos seus direitos sindicais,
para a assembléia geral ordinária a realizar-se no dia 18 de
Página 1 de 1
novembro de 2021, em nossa sede social sita a Rua Atílio
Nicoleti, 52 - Jardim Conceição, nesta cidade de São José
do Rio Preto, às 15:00 horas, em primeira convocação, para
discutirem a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e
votação da ata da assembléia anterior; b) leitura, discussão
e votação da Proposta Orçamentária para o ano de 2022,
com o parecer do conselho ﬁscal. Caso não haja numero
legal da hora anunciada, a assembléia será realizada duas
horas depois, com qualquer número de presentes. São José
do Rio Preto/SP, 10 de novembro de 2021.
MARCOS DONIZETE DE SOUZA.
Presidente.

Editais de
NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
C.A.D.M. Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. (CNPJ n°
18.571.750/0001-89), sede na Av. Benedito Rodrigues Lisboa, nº 2675,
3º andar, Conj. 313, Sala D, Torre Madrid Sul, São José do Rio
Preto/SP, CEP 15.090-370, pelo presente Edital NOTIFICA os
adquirentes dos lotes abaixo relacionados para comparecerem, no
prazo impreterível de 10 (dez) dias a contar da publicação deste edital,
no endereço acima mencionado, tendo em vista a existência de
pendências em relação ao imóvel.
O não comparecimento e a consequente desconsideração desta
notificação ensejará a aplicação das sanções legais e resilição
unilateral do contrato de compra e venda firmado entre as partes,
ficando eventuais valores de restituição a crédito dos adquirentes.
Cliente
JEFFERSON LIMA
GONÇALVES e RENATO
RODRIGUES
ANDRÉ MARTINI

CPF/MF

Quadra

Lote

627.788.003-95 /
292.656.088-54

26

14

775.696.281-87

10

18

Câmara Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

Editais de
PROCLAMAS

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - PREGÃO (PRESENCIAL). A Prefeitura Municipal de Guapiaçu
torna público aos interessados a retificação do Pregão Presencial nº 093/2021 e objeto do Processo
nº 0143/2021. TIPO: Menor preço por item. OBJETO: A presente licitação tem como objeto a aquisição
de equipamentos de informática para os Departamentos de Educação Municipal de Guapiaçu/SP,
conforme as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência em anexo ao presente
Edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de novembro de 2021, às 09:00 horas,
na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 10/novembro/2021, das 08:00
horas às 17:00 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: 09/novembro/2021. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

1.
ADRIANO FERREIRA COSTA e RAYLLANY SOUSA DOS SANTOS, sendo ELE ﬁlho de LUIS PEDRO COSTA
e de MARINALVA ALVINO FERREIRA e ELA ﬁlha de RHOSEANNY SOUSA DOS SANTOS;
2.
VINÍCIUS MYASHIRO e YASMIN GUIMARÃES MAZOCO RONDINI, sendo ELE ﬁlho de VERGÍLIO MARCOS
MYASHIRO e de SANDRA MARA DA SILVA MYASHIRO
e ELA ﬁlha de FABIANO RONDINI e de ISABELA GUIMARÃES MAZOCO;
3.
DIEGO RAFAEL GOMES e CARLA BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA, sendo ELE ﬁlho de ADILTON MARCELO
GOMES e de ADRIANA JESUS DA SILVA GOMES e ELA
ﬁlha de CARLOS EDUARDO RIBEIRO DA SILVA e de BETANIA DE OLIVEIRA;
4.
EDMAR SOUZA LOPES e MARIA RODRIGUES
DOS SANTOS, sendo ELE ﬁlho de LUIZ EDNO PEREIRA
LOPES e de MARIA HELENA DE SOUZA LOPES e ELA ﬁlha
de GUILHERME RODRIGUES BATISTA e de MARLENE
DIAS DOS SANTOS;
5.
JÚLIO CÉSAR DE PAULA e PRISCILA DA SILVA
GONÇALVES, sendo ELE residente e domiciliado no 2º
subdistrito desta cidade ﬁlho de EDISON JORGE DE PAULA e de ANA APARECIDA DE SANTANA DE PAULA e ELA
ﬁlha de PAULO CESAR GONÇALVES e de RUTH MARTINS
SILVA GONÇALVES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/11/2021.
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CORSÁRIO

QUARENTINHA

Dia 26 de novembro, uma sextafeira, Zé Carlos Lemos comanda
uma Noite Pirata no Bar Dom
Pedro com animação da banda
G Play. A noitada, apenas para
os amigos, tem como dress
code obrigatório o traje pirata.
A festa pirata mesmo, só será
feita quando as autoridades
sanitárias permitirem. Merci
pelo convite.

Agora que os protocolos do isolamento social começam a se
dilatar permitindo que o baú de inspirações seja aberto para
que possam ser realizados eventos, Rodolfo Del’Arco começou
a desenhar sua festa de 40 anos, tendo ao seu lado o knowhow do expert Fabinho Faria. Pretende realizá-la no feriado
de 8 dezembro, uma quarta-feira, a partir de 14 horas, no
bar Aperitivo do Automóvel Clube. Festa eloquente com Djs
e banda, robusta, com 500 convidados e adocicada por um
generoso leque de alcoóis e comidinhas. A a festa promete ser
animadíssima, sem hora para terminar.

ADEUS, QUERIDA MARÍLIA

*

Dia 25 de novembro,
João Faria abre sua casa no
Quinta do Golfe, para receber
os integrantes do Consórcio de
Reinaldo Lobanco.
Oba! Na próxima sexta-feira,
*
dia 12, a partir de 20 horas,
Bozó e Amigos se apresentam
no Bar Aperitivo do Automóvel
Clube.

*

Henri Atique foi eleito
na semana passada, o novo
presidente do Conselho
Deliberativo do Harmonia Tênis
Clube. E Elvis Buchala, o vice.
Adalberto e Dirce Affini
*
chegam sexta-feira, de

uma semana em Gramado,
assistindo à programação do
Natal de Luz.

As elegantes ladies que
*
adoram os sapatos Fratelli

Marilia Mendonça, o fenômeno musical que explodiu aos 22 anos e aos 26, encerrou a carreira ao perder a vida num acidente aéreo, cantou o amor
com intensidade e abriu caminho para as mulheres no cenário musical sertanejo, tornando-se um ícone. Em conversa com ela em seu camarim no
Rodeio de Mirassol, ela ficou emocionada quando lhe disse que por sua percepção aguçada, a considerava o Chico Buarque da música sertaneja, pois
em seus versos, falava com propriedade sobre mulheres que sofriam nas mãos de homens cafajestes. Expresso aqui o meu mais profundo pesar pela
morte da “Rainha da Sofrência”, que faleceu na tarde de sexta-feira passada.“Até você voltar”, em parceria com Juliano Tchula, foi a música de sua
autoria mais tocada nos últimos 10 anos nos principais segmentos de execução pública de música.

JANTAR

Dia 17 de novembro,
*
Reinaldo Lobanco comanda

na Agência Pedrinho Pesca, o
jantar da Confraria da Pesca.
Desde o dia 8, segunda-feira,
brasileiros vacinados poderão
entrar nos Estados Unidos.

BABY I

Depois de ter sido laureado
*
na Câmara Municipal, durante a

O médico, ex-deputado federal e
ex-vice-prefeito de Rio Preto, Dr.
Eleuses Paiva, ganhou domingo,
ao lado da mulher, Sônia, seu
terceiro neto. É o primeiro filho
do médico Antonio Fernando
Paiva e de Patrícia Leone Paiva,
que ganhou o nome de Gabriel.

homenagem prestada à Colônia
Espanhola, Araguaí Garcia e
Tião Fácio abriram as portas de
sua bonita casa, no Condomínio
Damha I, para uma recepção
deliciosa.

Foi inaugurado ontem, como
*
você leu aqui, o bar Vênus,

BABY II
Os médicos e irmãos Dr. Sthefno e Dr.Edmo Atique Gabriel
encerram hoje a primeira edição da Feira Thamin Health,
com 60 stands, palestras e coworkings de negócios da
saúde, cujo sucesso foi tão grande que já tem um grande
número de empresas garantindo seu lugar na próxima
edição.

BABY III

ALTAR I

Nasce em dezembro, o primeiro
filho do cirurgião dentista Pardo
Filho, o Bibão e de Marcela
Carnicchioli Pardo. É um menino
que ainda não tem nome
escolhido. São avós paternos,
Silvio e Rita Pardo e avós
maternos, Gilberto e Denise
Carnicchioli.

Anisio José Moreira Neto, filho de Anisio José Moreira e Maria Ondina
Fonseca Moreira, casa-se dia 27 de novembro, um sábado, no
cartório, às 11h30, com recepção após na casa dos pais da noiva.
Ela é Rafaela da Silva Franco, filha de Alfeu Pereira Franco e Maria
de Lourdes da Silva Franco. O casamento religioso só será realizado
dia 17 de dezembro de 2022, porque com a ausência de festas,
por dois anos, não havia meio de coordenar data de buffet, banda,
cerimonial. A cerimônia será na igreja da Redentora com recepção
após no Buffet Almeida Pires. A mãe do noivo, Maria Ondina, que
na semana passada esteve em Portugal onde comemorou seus 70
anos com as três filhas, voltou correndo para ajudar nas providências
do casório.

GALAROZ

O médico José Ronaldo Stelluto,
o Tiriba, um dos sócios da
Audibel e Zezinho Bonacina do
grupo Rancho do Cupim, vão
diversificar as atividades. Foram
até Petrolina, na divisa da Bahia
com Pernambuco, buscar galos
e galinhas gigantes de uma nova
genética para criar em nossa
cidade.

TININDO E TRINCANDO
Você pode não acreditar, mas
está belíssimo o salão de festas
do Automóvel Clube, agora
totalmente restaurado e pintado,
com os novos banheiros dotados
de acessibilidade, do piso ao
gesso e luminárias do teto, do
ar condicionado ao palco. Falta
apenas a instalação das cortinas
que foram encomendadas
pela decoradora Ana Martha
Muaniz. O salão está realmente
uma beleza, como nos áureos
tempos, na época de sua
inauguração, que com certeza
deixará os saudosistas muito
emocionados. A finalidade da
Diretoria Jesus Martin Neto,
além de propiciar um belo
local para os eventos do clube,
é oferecer o espaço para
eventos, como casamentos,
débuts e aniversários. Ao que
se comenta, vai custar R$ 10
mil de aluguel.

Desta coluna, as
*
condolências à família do prof.

dr. Carlos Correa Gomes, que foi
professor durante muitos anos
na Faculdade de Direito Riopretense. Uma pessoa adorável.

Os médicos Edmo Atique Gabriel
e Sthefano Atique Gabriel
serão anfitriões hoje, de um
jantar para dez convidados no
restaurante Flor de Sal, em
torno de Beth Szafir, palestrante
da Feira Thamin Helth que está
se encerrando hoje com enorme
sucesso.

José Oscar Cícero e Maria
Fernanda Curti devem estrear
como avós esta semana. E
Vavá e Marzia De Angelis
Curti, como bisavós. Está para
nascer o primeiro filho do casal
Guilherme e Isadora Curti Jairo,
que receberá o nome do pai.

Rossetti, uma das marcas mais
celebradas do mundo, podem
comemorar: duas lojas serão
inauguradas em São Paulo.
Uma em novembro no Shops
Jardins e outra em dezembro no
Shopping Cidade Jardim.

ALTAR II

De casamento marcado para o dia 21 de maio de 2022, às 17h30,
na Basílica Menor Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Anna
Luiza Toledo Dalul, filha de Antônio Sérgio Sumariva Dalul, o Terto e
Mariza Helena Toledo Dalul. O noivo é Guilherme Henrique Boldrinha
Caffarena, filho de José Luiz Ramos Caffarena (in memorian) e
Sandra Eliana Boldrina. Após o ato religioso haverá recepção no
Buffet Félix Petrolli.

ALTAR III
Lauro César Pereira Ribeiro Filho e Betinha Junqueira Franco
Ribeiro, vão casar sua filha Victoria Junqueira Franco Ribeiro com
Guilherme Ferraz Callegaretti, natural de São Bernardo do Campo
e filho de Ronaldo do Carmo Callegaretti e Sandra Aparecida Ferraz
Callegaretti. O casamento está marcado para dia 26 de novembro,
sexta-feira no cartório à tarde, com jantar após na casa dos tios
da noiva , Cristina Junqueira Franco Menezes e Zezinho Menezes.
Em janeiro os noivos mudam-se para a Alemanha.

ALTA GASTRONOMIA
A banqueteira Soraya Kassis está com um cardápio maravilhoso
para as ceias e almoços de Natal e réveillon e já está aceitando
encomendas. Sua comida é deliciosa, principalmente a árabe,
como o charutinho de folha de uva, quibe de bandeja e carneiro.
Quem também está com a agenda cheia de compromissos para
essas datas é o banqueteiro Adolfo Bordón, que foi maître do
Bambina e tem nos bacalhaus, paellas, camarões e demais frutos
do mar, sua principal vitrine. Com a terceira dose da vacina contra
o coroavirus, alimenta a imaginação e aflora o desejo de sair do
confinamento, propiciando público robusto nas festas e eventos,
ao que parece as famílias vão mesmo festejar. Se você quiser
saber o cardápio da Soraya o telefone é 17-98186 8416. E o
do Adolfo é 17-99609 9959. De nada.

A elegante Beth Szafir é o personagem central do jantar
de hoje oferecido pelos médicos Dr. Edmo e Dr. Sthefano
Gabriel Atique.

DEO GRATIA

BAILE

Para a alegria dos familiares e
amigos, um dos nomes mais
icônicos da medicina de Rio
Preto, o médico Adalberto
Menezes Lorga, um dos
fundadores do Instituto de
Moléstias Cardiovasculares,
voltou a frequentar o Harmonia
Tênis Clube, depois de ser
vitimado por um AVC, graças
ao imediato socorro de seu
filho, também médico, Betinho
Lorga e da à pronta intervenção
cirúrgica do médico Crescêncio
Cêntola, que tirou um pequeno
coágulo de sua cabeça e não o
deixou com qualquer sequela.
Nos finais de semana, Betão
tem feito seus exercícios de
natação no Harmonia, após
os quais se reúne em mesa de
amigos para degustar vinhos e
aperitivos e celebrar a vida.

A Diretoria Jesus Martin Neto
pretende realizar no próximo
sábado, dia 13, o Baile da
Primavera, para apresentar aos
associados como ficou o salão
de festas após a reforma.

FESTA
A paisagista rio-pretense
radicada em Campinas, Cristiane
Roncato arma festa para
comemorar os 40 anos de sua
empresa, a Roncato Arquitetura
Paisagística e a entrada de seu
filho na empresa. Será dia 26
de novembro, a partir de 17
horas, em Campinas. Merci
pelo convite.

DATA

A reforma do Restaurante
Panorâmico, do Automóvel
Clube, agora sob o comando
dos proprietários do
restaurante Don León, deve
terminar no final deste mês e a
inauguração deve acontecer no
início de dezembro. Ali também
será realizado o réveillon da
entidade.

destinado ao público LGBT+ na
Redentora, esquina da XV de
Novembro com Rua Rio Preto.
O bar surgiu onde existia o
restaurante português Pois Pois.

*

Allim e Cláudia Bassitt abriram
ainda informalmente, a Estância
da família em Mirassol, para um
almoço no feriado de finados,
com direito a piscina, apetizers,
salada e churrasco no cardápio,
preparado por Allim e seus filhos
João e Pedro.Tarde de delícias.

