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Por determinação da Jus-
tiça 15 imóveis do Instituto 
Espirita Nosso Lar (Ielar) serão 
vendidos para quitar dívidas da 
instituição calculadas em R$ 
18 milhões. Juntos os imóveis 
tem valor estimado de R$ 16,7 
milhões. O pedido foi autoriza-
do pela juíza Ana Paula Silva 
Miskulin, do Tribunal Regional 
da 15º Região. O patrimônio do 
Ielar é formado por 22 imóveis 
incluindo o prédio que abrigava 
o hospital.   Pág.A3

Mirassol ganha 
e se classifica; 

Tanabi é eliminado 
do Sub-20

O Mirassol conseguiu ga-
rantir a classificação para a 
próxima fase do Campeonato 
Paulista Sub-20 de forma 
antecipada nesta quinta-feira 
(11). O Leão bateu o Indepen-
dente por dois a zero fora de 
casa. Já o Tanabi foi derrotado 
por dois a um pela Ponte Pre-
ta em casa e não tem mais 
chances.   Pág.A6

Mateus Alves 
avança para as 

quartas de finais 
em torneio de tênis

O tenista rio-pretense Ma-
teus Alves, da Alves & Oliveira 
Tennis, venceu mais uma no 
future Aparecida de Goiânia. 
Nesta quinta-feira (11) ele 
passou por André Miele, por 2 
sets a 0, parciais de 6/3 6/4. 
Nas quartas de final, nesta 
sexta-feira, ele enfrenta Gus-
tavo Heide.  O future distribui 
US$ 25 mil.   Pág.A6

Urupês inicia 
serviço de 
transporte 

coletivo na 3ª
O transporte circular mu-

nicipal Expresso Urupês terá 
início nesta terça-feira (16). 
O serviço contará com três 
linhas – duas percorrendo 
todo o interior da cidade e 
uma que fará o trajeto entre 
Urupês e o distrito de São João 
de Itaguaçu. Os micro-ônibus 
irão circular de segunda a 
sexta-feira, das 6h às 9h, das 
10h30 às 15h e das 16h30 
às 18h30.   Pág.A2

Licitação do 
Trem-Caipira 
é adiada pela 
segunda vez

Pág. A3

Boliviano é preso por manter 
jovens em trabalho escravo

Pág. A4

PF prende 
empresário da 
região acusado 
de pirâmide de 
R$ 100 milhões

Pág. A4

Praça Dom José Marcondes abriga 
hoje mutirão de emprego e serviços

Pág. A2

Região tem 
menor taxa de 
mortalidade 

infantil 
A região de Rio Preto 

foi destaque na pes-
quisa, registrando o 
menor índice do esta-
do, com uma taxa de 
mortalidade infantil 
de 7,8. Foram 17.695 
nascimentos na região 
e 138 óbitos de meno-
res um ano em 2020. 
A região de Ribeirão 
Preto com 8,6 vem na 
sequência.      Pág.A5

Médico 
alerta para 

risco de 
arritmias

Para chamar a aten-
ção deste cenário, a 
Sociedade Brasileira 
de Arritmias Cardía-
cas (Sobrac) realiza 
a campanha nacional 
“Coração Na Batida 
Certa”, nesta sexta-fei-
ra (12) o Dia Nacional 
da Prevenção de Arrit-
mias Cardíacas e Morte 
Súbita. Veja entrevista 
com médico. Pág.A5

Casa em 
Bady Bas-
siitt onde 

jovens foram 
encontradas 
em trabalho 

análogo a 
escravo e 

carcere pri-
vado

PF apre-
endeu 
carros im-
portados 
durante a 
operação
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A quilométrica fila de espera 
dos benefícios previdenciários 

e assistenciais
Com o pomposo nome 

de Programa de Gestão 
do Atendimento Presencial 
(PGAP), o INSS intenta, 
sem sucesso, pôr fim às  
filas de espera dos bene-
fícios.

Tudo pode não passar 
de outra manobra diver-
sionista.

Consoante os dados 
oficiais, há algo como 1,8 
milhões de segurados que 
esperam o deferimento 
dos benefícios básicos 
- aposentadoria, pensão por morte e auxílio por 
incapacidade (o antigo auxílio-doença). E o que se 
assinala como mais grave, por atingir diretamente os 
mais pobres, são mais de 600.000 pessoas idosas 
ou com deficiência que aguardam o resultado do 
pedido de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Notem bem! Não foi erro de digitação. Quase dois 
milhões e meio de pessoas estão sem resposta ao 
pleito de prestações de natureza alimentar!

Talvez por ser desconfiado,  sempre pensei que 
isso é algo propositado. Cada benefício que deixa 
de ser pago é parte integrante de certo jogo pro-
telatório que faz sobrar mais e mais dinheiro em 
caixa. E como sempre brandem o surrado tema do 
déficit da previdência social, os gestores se sentem 
tranquilos. Parecem acreditar que denegando, pela 
omissão, direitos subjetivos, deixam de agravar a 
dramática situação financeira do sistema.

É extremamente estranho que nunca ninguém 
tenha pensado em chamar à responsabilidade 
aqueles que dirigem a instituição. Haverá, decerto, 
desculpas despidas de nenhum valor, mas ninguém 
terá como contornar o princípio constitucional da 
eficiência dos serviços públicos.

Intentemos alguma explicação.
O tema não é novo. Certa feita, há quase vinte 

anos,  uma emissora de televisão me convocou 
para, um pouco antes das seis da manhã de um 
dia de semana qualquer, comparecer às portas da 
agência da previdência social num bairro da zona 
oeste de São Paulo. É que lá, como em quase todas 
as partes, a distribuição de senhas se tornara um 
rentável serviço. Alguém que foi entrevistado nos 
contou que chegava às oito da noite do dia anterior, 
dormia no local, ao relento, e de manhã obtinha a 
senha que repassava a alguém por certa quantia.

A primeira explicação, que vem desde então, é o 
notório sucateamento da máquina administrativa,  
agravada com o desligamento por aposentadoria ou 
morte dos servidores. Ademais, a estrutura física, 
e mesmo os equipamentos, sempre e sempre se 
mostram aquém dos avanços tecnológicos que bem 
poderiam resolver esse problema de pessoal  me-
diante procedimentos automatizados de concessão 
das prestações.

Convém lembrar que quem respondia pelas 
despesas administrativas e da máquina estrutural 
era a União. O dinheiro da previdência social não 
deveria pagar essa conta. Mas, hoje em dia, até 
esse custeio é rateado entre todos os contribuintes.

Imagine, por instantes, a dimensão espacial 
dessa monumental fila, considerada a distância 
regulamentar de um metro entre uma pessoa e 
outra! Será que, se enfileirados em dado momento 
e, como na caminhada do povo hebreu rumo à terra 
prometida, fossem recebidos pelo Todo Poderoso, 
o que este diria ao Moisés de plantão? “Eu ouvi 
os clamores do meu povo e desci para libertá-lo.” 
(Ex. III, 7).

Seja o porta-voz desses que não têm voz. E re-
clame por eles ao Moisés de plantão.

Wagner Balera é professor titular de Direito 
Previdenciário e de Direitos Humanos na Fa-
culdade de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), livre-docente 
em Direitos Humanos, doutor em Direito das 
Relações Sociais, autor de mais de 30 livros 
na área de Direito Previdenciário e de mais de 
20 livros da área de Direitos Humanos e sócio 
fundador e titular do escritório Balera, Berbel 
& Mitne Advogados.

ARTIGO DOM MARCONDES

Mutirão de emprego e 
serviços é hoje na praça

Pela primeira vez na região, 
a campanha do Retoma SP, 
criada através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
do Estado, estará em Rio Preto 
nesta sexta-feira (19), na Pra-
ça Dom José Marcondes, das 
8h às 16h.

A iniciativa contará também 
com serviços gratuitos, ofertas 
de vagas de emprego, além de 
solicitação de documentos no 
Poupatempo Digital, oferta de 
microcrédito pelo Banco do 
Povo, cursos de qualificação, 
orientação profissional para 
pessoas com deficiência, entre 
outros serviços.

Diversos estandes serão 
montados no local para aten-
der trabalhadores, desempre-
gados, estudantes e pequenos 
empreendedores.

Retoma SP - O programa 
Retoma SP é uma das maiores 
ofertas de políticas e serviços já 
realizada pelo Governo de São 
Paulo, que tem o objetivo de 
auxiliar, principalmente, a po-

pulação mais afetada pela pan-
demia.  A iniciativa conta com 
o apoio da InvestSP (Agência 
Estadual de Promoção de In-
vestimentos e Competitividade) 
e a parceria da Prefeitura de 
Rio Preto. 

SERVIÇOS

- Mutirão de Emprego 
(Apoio do Posto de Atendi-
mento ao Trabalhador)

- Mais de 150 serviços nos 
canais digitais do Poupatempo

- Cursos do Empreenda 
Rápido e Empreenda Mulher 
para empreendedores

- Orientação e oferta de 
cursos de qualificação

- Inscrições para bolsas-
-auxílio com transferência de 
renda

- Serviços JUCESP (Junta 
Comercial do Estado de São 
Paulo)

- Atendimento SEBRAE-SP
- Empregos e orientação 

profissional para pessoas com 
deficiência

- Orientações sobre vestibu-
lar e cursos das universidades: 
Unesp e Univesp
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REGRAS

• Portar comprovante de va-
cinação (Físico, via Poupatempo 
digital ou ConecteSUS);

• Uso de máscara durante 

todo o tempo;
• Protocolos de distancia-

mento e medição da tempera-
tura, com controle de público;

• Proibido o consumo de 
alimento dentro do evento

URUPÊS

Circular começa a funcionar na próxima semana 
O transporte circular munici-

pal Expresso Urupês terá início 
nesta terça-feira (16). O serviço 
contará com três linhas – duas 
percorrendo todo o interior da 
cidade e uma que fará o trajeto 
entre Urupês e o distrito de São 
João de Itaguaçu. Os micro-ôni-
bus irão circular de segunda a 
sexta-feira, das 6h às 9h, das 
10h30 às 15h e das 16h30 às 
18h30.

Nestas primeiras semanas, 
o serviço é inaugurado em 
período de testes. Podem uti-
lizá-lo todas as pessoas que já 
possuem o Cartão de Serviços 
do município, devendo, este, 
ser apresentado pelo usuário 
ao embarcar no veículo. Neste 
primeiro momento, nenhum 
usuário precisará pagar as 
tarifas.

Quem ainda não possui o 

Cartão de Serviços, deve procu-
rar a Prefeitura de Urupês, entre 
segunda e sexta-feira, das 8h 
às 11h e das 13h às 17h, para 
emitir ou agendar emissão. Ao 
todo 282 pessoas já se inscre-
veram e poderão utilizá-lo logo 

a sua faixa etária. Caso o cartão 
não seja apresentado ou caso 
o esquema vacinal contra a 
Covid-19 não esteja atualizado, 
o usuário não poderá embarcar 
nos micro-ônibus.

“É com muita satisfação que 
daremos início a este serviço 
tão importante e que ajudará 
muito a vida de nossos traba-
lhadores. Temos nos dedicado 
muito para que nossa adminis-
tração continue ajudando toda 
a população, principalmente 
aqueles que mais precisam, a 
contar com um transporte de 
qualidade para diminuir o tempo 
e o esforço de locomoção em 
nossa cidade”, comemorou o 
prefeito Bica.

Os mapas e pontos de para-
da de cada uma das três linhas 
podem ser conferidos no site da 
Prefeitura de Urupês: https://
www.urupes.sp.gov.br/.

Da REDAÇÃO

no primeiro dia.
Também será obrigatória a 

apresentação da Carteira de 
Vacinação contra a Covid-19 
(física ou digital), comprovando 
que o usuário tenha recebido 
todas as doses disponíveis para 

Divulgação 

A PARTIR DE HOJE

Orquidário realiza feira solidária em Rio Preto 

O Orquidário Rio Preto vai 
realizar entre os dias 12 e 
15 de novembro uma feira 
solidária. O objetivo da ação 
é arrecadar leite e óleo, que 
serão distribuídos entre insti-
tuições de longa permanência 
de idosos (ILPI’s) do município. 
O visitante que fizer a doação 
recebe uma muda de orquídea 
em forma de agradecimento.

Para Deolanda Garcia Ro-
drigues, do Orquidário Rio Pre-
to, as doações recebidas fazem 
uma grande diferença, sobretu-
do neste período da pandemia. 
“Neste momento difícil para a 
sociedade, é necessário que 
juntemos todos os esforços 
possíveis para combater o 
vírus, mas ao mesmo tempo, 
em respeito à dignidade hu-
mana, aumentar as doações 
de alimento às famílias que 

necessitam. Todos podemos fa-
zer parte de uma rede do bem. 
A feira é uma oportunidade de 
renovar suas espécies e ainda 
ajudar o próximo”, afirmou.

Serão comercializadas cen-
tenas de flores, entre elas: 
Orquídeas, Bromélias, Lírios da 
Paz, Suculentas e folhagens 
das mais variadas cores e 
espécies. Lembrando que os 
preços variam de acordo com 
cada espécie.

Serviço:

Feira Solidária Orquidário 
Rio Preto

Data: de 12 a 15 de novem-
bro - das 8h às 16h30h

Local: Orquidário Rio Preto

Estância Vila Azul, São José 
do Rio Preto – SP

Da REDAÇÃO Divulgação 
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NA CÂMARA

Licitação do Trem-Caipira é 
prorrogada pela segunda vez 

Pela segunda vez a Prefeitu-
ra de Rio Preto prorrogou prazo 
para definição da empresa que 
ficará responsável pelo novo 
envelopamento do Trem-Cai-
pira. O governo alterou o prazo 
para o dia 30 de novembro, li-
mite máximo para as empresas 
interessadas enviarem suas 
propostas financeiras.

A nova prorrogação foi ne-
cessária já que a sede da Se-
cretaria de Desenvolvimento e 
Negócios em Turismo, respon-
sável pelo Trem-Caipira, mudou 
de endereço. Desde o dia 27 
de outubro o prédio ficou sem 
telefone e sinal de internet im-
possibilitando o agendamento 
de visita ao local, que é obri-

gatória como determina o edital 
de licitação.

O valor estimado pelos téc-
nicos da pasta de Desenvol-
vimento Econômico para o 
serviço de envelopamento é de 
R$ 22.253. Vence quem ofertar 
o menor lance.

Consta no edital da licitação 
que deverá ser apresentada 
“amostra do material para verifi-
cação da qualidade, espessura, 
paleta de cor”.  Ainda segundo 
as exigências “o material de 
adesivo vinílico deverá ser: an-
timofo, resistente a umidade, e 
com durabilidade mínima, após 
a aplicação, de no mínimo 6 
(seis) anos”.

O atual envelopamento do 
Trem-Caipira traz obras do ar-
tista primitivista José Antônio 

Raphael FERRARI 

SINDICATO

Imóveis do Ielar serão vendidos 
para pagamento de dívidas 

Por determinação da Justi-
ça 15 imóveis do Instituto Es-
pirita Nosso Lar (Ielar) serão 
vendidos para quitar dívidas 
da instituição calculadas em 
R$ 18 milhões. Juntos os 
imóveis tem valor estimado 
de R$ 16,7 milhões. O pedido 
foi autorizado pela juíza Ana 
Paula Silva Miskulin, do Tribu-
nal Regional da 15º Região.

O patrimônio do Ielar é 
formado por 22 imóveis com-
preendendo o prédio que 
abrigava o antigo hospital. 
Anteriormente sete imóveis 
foram vendidos também por 
exigência da Justiça.

O Ielar prestou desde 
1961, ano de sua funda-
ção, serviços e atendimentos 
médicos em determinados 

procedimentos cirúrgicos, em 
especial aos usuários do SUS. 
O hospital mantinha parceria 
com a Prefeitura de Rio Preto 
e acabou sendo fechado em 
2017.

Análises do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) en-
contraram inconsistências 
na prestação de contas do 
hospital. Após uma lei federal 
a Prefeitura ficou impedida 
de continuar os repasses fi-
nanceiros que mantinham as 
atividades. Com o rompimento 
do convênio o Ielar fechou as 
portas em definitivo em junho 
de 2017.

Uma lei que entrou em vi-
gor em 2017 passou a impedir 
que entidades nessa situação 
recebessem verbas públicas. 
Dessa forma, os repasses da 
Prefeitura de Rio Preto foram 
interrompidos.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

CONSUMIDOR

Entidades e poder público debatem 
ações para os idosos de Rio Preto 
O plenário da Câmara Mu-

nicipal foi sede de evento or-
ganizado pelo Poder Legislativo 
em parceria com a Associação 
Regional dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos de Rio 
Preto (Arap). O presidente 
da associação, Divino José 
Ferreira, Amena Ferraz, da se-
cretaria municipal de Saúde, e 
a vice-presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso, 
Irene Alves, foram convidados 
para compor a mesa de auto-
ridades.

Também estiveram presen-
tes no evento os vereadores 
Jean Charles Serbeto (MDB), 
Odélio Chaves (Progressistas), 
Bruno Moura (PSDB) e Karina 
Caroline (Republicanos).

O psicólogo Anuar Mamede, 
Sebastião Chiquetto, da Arap, 
Denise Raque, do Conselho 
do Idoso, e a secretária de 
Assistência Social, Helena 
Marangoni, falaram sobre a 
população idosa no município, 
as dificuldades do dia-a-dia e 
sugestões para uma vida me-
lhor na terceira idade.

O presidente da Câmara, ve-
reador Pedro Roberto (Patriota), 
falou sobre o aumento da popu-
lação com mais de 60 anos em 
Rio Preto. “Estudos apontam 
que, em 2050, serão cerca de 
160 mil idosos, representando 
35% da população, afirmou, 
reforçando a importância de 
políticas públicas voltadas para 
essa faixa etária.

“Nós precisamos olhar e 
reconhecer a nossa cidade 
em todos os seus aspectos. 
Saúde não é somente ofertar 
exames e consultas, mas diz 
respeito a melhores condições 
de moradia, segurança e outras 

questões, e é isso que busca-
mos”, apontou Amena Ferraz.

Irene Alves ressaltou a im-
portância da união de esforços 
para a melhoria das condições 
de vida da população idosa. No 
mesmo sentido, a secretária 
Helena Marangoni alertou para 
as dificuldades financeiras que 
podem atingir a terceira idade, 
com a redução das oportuni-
dades no mercado de trabalho 
nessa faixa etária.

“Temos hoje no Cadastro 
Único mais de 17 mil idosos 
inscritos, com renda de até 3 
salários mínimos, um número 
muito alto. Desses, 6.461 re-
cebem o benefício de prestação 
continuada, dados que nos 
mostram o quanto é urgente 
nosso olhar para essa parcela 
da população.”

Representando a Arap, Se-
bastião Chiquetto relatou sobre 
o convívio entre os idosos e os 
benefícios oferecidos pela As-
sociação para os maiores de 60 
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Procon e Caixa promoverão campanha de prevenção a 
golpes digitais

Encontro foi realizado na Câmara de Rio Preto

Divulgação

Divulgação

Delegados da Polícia Civil 
de Rio Preto debateram nesta 
quinta-feira, 11, a falta de in-
vestimentos por parte do gover-
no do Estado na categoria e os 
reflexos no combate a crimina-
lidade. O encontro ocorrido na 
cidade contou com a presidente 
do Sindicato dos Delegados de 
Polícia do Estado de São Paulo, 
Raquel Gallinati, que traçou um 
panorama da atual situação 
da Polícia Civil no Estado, em 
especial em Rio Preto.

A Seccional da cidade de-
veria atuar com 626 policiais, 
mas conta com apenas 339, 
de acordo com os dados mais 
recentes informados pela Se-
cretaria de Segurança Pública. 
O número representa somente 
54% do total e fica abaixo do 
índice estadual, que é de 65%.

A presidente do Sindicato, 
Raquel Gallinati, afirmou que 
os sucessivos governos do 
PSDB vêm há anos sucate-
ando a Polícia e não existe 
diálogo. “O diálogo é através 
de assessores, de pessoas 
que não tem determinação de 
posicionamento para que a 
Polícia possa atuar de acordo 
com toda sua potencialidade. O 
governo utiliza-se de assessores 
para que exista uma resposta 
maquiada”, declarou.

Segundo ela, os efeitos dire-
tos da falta de políticas públicas 
voltadas ao setor de segurança 
é uma sociedade desprotegida 
e vulnerável. “A falta da certeza 
do castigo quando você não 
estrutura as instituições de Es-
tado que dão toda propulsão do 
sistema de justiça criminal”, diz.

Para Raquel existe um dolo 
praticado pelo governo do Es-
tado quando se opta em não 
investir em segurança pública. 
“Não é só culpa, é um dolo, o 
governo que não tem interesse 
em combater o crime a gente 
pode falar que está alinhado a 
ele. Quando você não estrutura 
aquelas instituições que tem a 
função primordial de combater 
o crime”, disse.

O vereador e delegado de 
Polícia Renato Pupo também 
participou do encontro. Pupo 
que é filiado ao mesmo partido 
do governador João Doria, o 
PSDB, afirmou que Rio Pre-
to tem carência de recursos 
humanos, reposição de vagas 
e que os salários de toda a 
categoria no Estado precisam 
ser revistos.

“São pessoas vocacionadas 
que não trabalham apenas por 
remuneração, é uma reivindi-
cação antiga. Na campanha do 
atual governador existia a pro-
messa de melhoria. Nós com-
preendemos as dificuldades 
enfrentadas devido a pandemia, 
mas isso não impede a catego-
ria de continuar reivindicando”, 
admitiu.

Sobre o fato de ser aliado 
político de Doria, Pupo diz que 
tem mantido dialogo sobre as 
reivindicações da categoria. 
“Eu que além de delegado 
exerço mandato parlamentar 
pelo PSDB, partido do gover-
nador, tenho procurado fazer 
uma ponte, a solução através 
do diálogo”.

Em Rio Preto a falta de 
policiais em número suficiente 
acaba sobrecarregando os pro-
fissionais que chegam a realizar 
a função que deveria ser feita 
por quatro pessoas. Outro ponto 
levantado na reunião desta 
quinta foram os equipamentos 
obsoletos, viaturas sem manu-
tenção e delegacias em péssi-
mo estado de conservação.

Delegados cobram 
investimentos do 
governo estadual

Raphael FERRARI 

da Silva, em tons de verde e 
amarelo. Agora, com o novo 
serviço, o trem vai adotar ar 
clássico com inspiração em 
antigos trens de passageiros 
de fabricação europeia.

No projeto técnico elabo-
rado pela pasta de Desenvol-
vimento Econômico é possível 
ver como vai ficar o novo visual 
do Trem-Caipira. O envelopa-
mento será na cor marrom, 
preto e nomes inseridos na cor 
amarela.

Atualmente, em função das 
medidas de restrição impostas 
pelo combate a Covid-19, as 
viagens do Trem-Caipira, entre 
Rio Preto e o distrito de Sch-
mitt, estão suspensas desde 
março de 2020, mês do primei-
ro caso de Covid em Rio Preto.

Arquivo DHOJE

Procon e Caixa promoverão 
campanha de prevenção 

a golpes digitais

O diretor do Procon de Rio 
Preto, Jean Dornelas, recebeu 
na manhã desta quinta-feira, 
11, os responsáveis pela Su-
perintendência Regional da 
Caixa. O objetivo do encontro 
foi discutir estratégias de 
enfrentamento ao crescente 
número de fraudes aplicadas 
por golpistas que se utilizam 
indevidamente do nome do 
banco.

Participaram do encontro 
Alessandro Amadeu, que é 
gerente geral da rede Caixa; 
e Ruy José Minelli Júnior, que 
é superintendente executivo 
de governo. “Foi importante 
esse primeiro bate-papo para 
iniciarmos as tratativas no 
sentido de criar ações con-
juntas de prevenção a essa 
conduta criminosa”, comentou 

Dornelas.
Ficou definido que a Caixa 

vai promover, com o apoio do 
Procon, campanha publicitá-
ria regional cujo objetivo será 
divulgar as reais atividades e 
tipos de contato virtual que o 
banco faz com seus clientes. 
“Serão materiais publicitários 
esclarecendo como identificar 
essas abordagens que, na 
verdade, visam enganar e 
tirar dinheiro das vítimas”, 
completou.

Segundo o Procon, são 
comuns as reclamações de 
ofertas de crédito e até de 
falsos prêmios em nome da 
Caixa que são registradas 
diariamente no órgão. Essas 
ofertas são enviadas aos 
consumidores aleatoriamente 
por meio, principalmente, das 
mensagens SMS e do aplica-
tivo de mensagens WhatsApp.

Da REDAÇÃO

anos, falou sobre o descuido 
da sociedade com os idosos 
e as dificuldades relacionadas 
à aposentadoria, que muitas 
vezes não proporciona liberda-
de financeira aos indivíduos. 
“Precisamos nos unir e debater 
cada vez mais essas questões”.

O mercado de trabalho, 
a saúde emocional e os re-
lacionamentos interpessoais 
foram abordados pelo psicó-
logo Anuar Mamede. Denise 
Raque convidou os presentes 
a uma reflexão sobre o papel 
da pessoa idosa na família e 
na sociedade. “Todo cidadão 
deve ser tratado com dignida-
de e respeito, independente 
da faixa etária. No entanto, 
ainda há muitos problemas 
no cotidiano, como a questão 
financeira, que não é levada 
em conta quando vemos, por 
exemplo, os valores de apo-
sentadoria. É um assunto que 
deve ser sempre levado em 
consideração.”
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BADY BASSITT

Boliviano é preso por manter adolescentes 
em cárcere privado e trabalho escravo 

Um boliviano de 35 anos foi 
preso, na tarde da quarta-feira 
(10), após a Polícia Militar de 
Mirassol e a Polícia Federal de 
Rio Preto serem informadas de 
que ele mantinha três adoles-
centes bolivianas em situação 
análoga ao trabalho escravo 
em Bady Bassitt.

De acordo com a PM, os 
policiais foram acionados por 
uma conselheira tutelar que re-
cebeu a denúncia de uma das 
adolescentes que conseguiu 
escapar do local e procurar 
ajuda. Para a corporação, a 
profissional informou que ainda 
havia duas menores que preci-
savam ser retiradas do local.

Os militares comunicaram a 
situação para a PF. As equipes 
conseguiram abordar o boli-
viano que confessou manter 
as adolescentes em cárcere 

privado, pois segundo ele as 
mesmas trabalhavam para 
pagar os custos de moradia, 
alimentação e viagem.

Na residência os policiais 
constataram que as vítimas 
estavam vivendo em condições 
insalubres e obrigadas a traba-
lharem por várias horas, sem 
a contrapartida de descanso e 
salário e que o criminoso tinha o 
total controle sobre as menores, 
inclusive privando-as de sair do 
imóvel.

Segundo a PF, uma das 
adolescentes está grávida e as 
três viviam irregularmente no 
País. Elas foram encaminhadas 
para o Conselho Tutelar de Bady 
Bassitt.

O acusado foi preso e res-
ponderá pelo crime de redução 
de trabalhadores à condições 
análogas à escravidão que pre-
vê pena de dois a oito anos de 
reclusão e multa. (Colaborou 
– Bruna MARQUES 
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GOLPE

Falso anúncio de veículo 
em site faz rio-pretense 

perder R$ 20 mil 

Um rio-pretense, de 29 anos, 
teve um prejuízo R$20 mil, na 
tarde da última quarta-feira (10), 
ao cair em um golpe do falso 
anúncio de veículo.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes e denunciou que 
por ter interesse em comprar 
um carro realizou uma pesquisa 
no site OLX, onde encontrou o 
anúncio de um automóvel por 
R$22.500 que lhe chamou a 
atenção.

O jovem passou a negociar 
com o suposto anunciante que 
o orientou a verificar as condi-
ções do veículo que estava com 
um amigo, mas pediu que não 
tratasse de valor com ele.

Em seguida, a vítima compa-
receu ao endereço informado, 
onde foi recebida por um homem 
de 50 anos que confirmou co-
nhecer o anunciante.

Ao avaliar o carro e confirmar 

seu interesse a vítima enviou 
R$ 20 mil por PIX e pediu que o 
proprietário do veículo o acom-
panhasse até o cartório para 
realizar a transferência, mas 
este se negou a ir, pois não tinha 
recebido nenhum valor.

O vendedor revelou então 
para o comprador que o preço 
real negociado era de R$32 mil 
e que o golpista teria confirmado 
que iria comprar o automóvel, 
solicitando que retirasse o anún-
cio. O proprietário ainda acres-
centou que por ter conversado 
com o estelionatário por duas 
semanas acabou confirmando 
que o conhecia.

A vítima conferiu em seu 
celular que após a transferên-
cia o criminoso a bloqueou no 
aplicativo WhatsApp. O caso, 
registrado como estelionato, 
será investigado pelo 3º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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MADALENA TAVARES DE SIQUEIRA, 
natural de José Bonifácio/SP, faleceu aos 
85 anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos Miguel Carlos (falecido), Oswaldo 
Carlos (falecido) e Marisa. Foi sepultada 
no dia 11/11/2021 às 10:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS
ROSICLER CAMELIER DA SILVA, na-

tural de Estancia/SE, faleceu aos 93 anos 
de idade. Era viúvo e deixou seus fi lhos 
Antonio, Rosicler, Rosangela, Albino, 
Alberto, Rosa, Rosana, Maiara, Rita de 
Cassia (falecida) e Roberto. Foi sepultado 
no dia 10/11/2021 às 16:00, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para o 
cemitério Parque Jardim da Paz.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Padrasto é preso por 
ameaçar enteados e 
agredir companheira

Um homem de 45 anos foi 
preso, na noite da última quar-
ta-feira (10), após ter agredido 
sua companheira de 26 anos e 
ameaçado de morte os entea-
dos. O caso ocorreu por volta das 
22h10, enquanto os envolvidos 
estavam na casa em que vivem 
juntos no Jardim América.

Policiais militares foram acio-
nados e no local conversaram 
primeiro com a vítima, que disse 
que por motivo ignorado seu 
companheiro ficou nervoso e 
agressivo e em certo momento 
a agrediu fisicamente e a ame-
açou de morte.

A jovem ainda acrescentou 
que não sofreu lesões, mas que 

esta não é a primeira vez que 
o homem a agride e que seus 
filhos, que são menores de ida-
de, também foram ameaçados 
de morte.

Os pms levaram o agressor 
para a Central de Flagrantes, 
onde o delegado plantonista 
arbitrou uma fiança de R$1.200 
que não foi paga. O acusado 
teve a prisão confirmada e foi 
levado para a carceragem da 
Divisão Especializada em Inves-
tigações Criminais (DEIC).

Um boletim de ocorrência 
registrado como violência do-
méstica, ameaça, vias de fato 
e injúria foi encaminhado para 
investigação no 3º Distrito Po-
licial rio-pretense. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)
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PF prende empresário suspeito de 
comandar ‘pirâmide’ de R$ 100 mi

A Polícia Federal, com 
apoio da Polícia Civil e Mi-
nistério Público Estadual de 
Santa Fé do Sul/SP, deflagrou 
na manhã desta quinta-feira 
(11) a Operação PONZI, que 
investiga um grande esquema 
de ‘pirâmide financeira’, que 
pode ter movimentado mais 
de R$ 100 milhões nos últi-
mos quatro anos.

Quatro mandados de pri-
são, uma preventiva e três 
temporárias, e 23 mandados 
de busca e apreensão foram 
expedidos pela Justiça Estadu-
al de Santa Fé do Sul e estão 
sendo cumpridos nas cidades 
paulistas de Santa Fé do Sul, 
Santa Clara d’Oeste, Votupo-
ranga, Bebedouro, Araçatuba, 
Casa Branca, Americana, 
Santana de Parnaíba e São 
Paulo.

Durante as investigações, 
a PF apurou que em apenas 
dois anos, um empresário 
abriu dezenas de empresas 
e filiais em várias cidades do 
interior paulista, tendo como 

fachada a oferta de serviços 
de créditos de bancos diver-
sos, mas na verdade, toda 
a estrutura era voltada para 
convencer poupadores a en-
tregarem suas economias em 

como líder da ‘pirâmide’ e o 
diretor geral do grupo investi-
gado foram presos na saída de 
uma casa de shows em São 
Paulo, nesta quinta-feira, por 
policiais federais à paisana e 
foram conduzidos até a sede 
da PF em Jales para serem 
ouvidos pela autoridade po-
licial. Os outros presos são a 
ex-esposa do empresário e a 
diretora financeira do grupo.

A PF também localizou uma 
mansão, chácaras e um terre-
no às margens do Rio Paraná, 
além de vários carros de luxo 
e uma aeronave que serão 
apreendidos. Três embarca-
ções de grande porte também 
foram confiscadas com o apoio 
de equipes da Polícia Militar 
Ambiental de Fernandópolis.

Os presos serão indiciados, 
na medida de suas culpabi-
lidades, nos crimes contra o 
sistema financeiro nacional, 
falsidade ideológica, estelio-
nato, crime contra a economia 
popular e organização crimi-
nosa, com as penas máximas 
somadas de até 24 anos de 
reclusão.

Da REPORTAGEM

troca de altas taxas de juros 
remuneratórios que chegavam 
até 6% ao mês, que eram 
pagos com recursos de novos 
investidores.

O empresário investigado 
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NO CENTRO
Discussão entre colegas 
de trabalho na empresa 

acaba em agressões

Na tarde da última quar-
ta-feira (10), uma equipe da 
Polícia Militar foi acionada para 
atender uma ocorrência de 
agressão no centro de Rio Preto, 
onde uma mulher de 32 anos e 
outra de 30 anos, que são cole-
gas de trabalho, iniciaram uma 
discussão às 12h35 que acabou 
com as duas feridas.

No local os pms conversaram 
primeiro com a funcionária mais 
jovem, que relatou que durante 
as agressões a sua colega lhe 
golpeou com o celular, o que 
deixou um corte em sua testa.

Já a segunda envolvida infor-
mou que a mulher mais jovem 
a procurou para conversar sobre 
um assunto particular, sendo 
que, ao se negar a falar a res-

peito, iniciaram uma discussão e 
em certo momento a funcionária 
desferiu um soco em sua testa, 
puxou seu cabelo e chutou sua 
barriga. E para se defender usou 
seu celular.

Para os policiais a mais velha 
disse que está grávida, porém 
ninguém do trabalho sabia. Ela 
apresentou uma leve lesão na 
testa.

A agressora de 30 anos foi 
levada para a UPA Tangará, 
junto com uma terceira fun-
cionária que acabou passando 
mal durante a briga, enquanto 
a segunda acusada recusou o 
atendimento médico.

Na Central de Flagrantes o 
caso foi registrado como lesão 
corporal e será investigado pelo 
1º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES) 
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CPP

Agentes apreendem 
drogas, celulares e 

carregadores

Na manhã de quarta-feira 
(10), agentes do Centro de 
Progressão Penitenciária (CPP) 
de Rio Preto confiscaram celu-
lares, carregadores e porções de 
maconha e crack. As apreensões 
ocorreram durante revistas em 
celas.

Os quatro celulares, dois 
carregadores, 539 porções de 
maconha e 73 porções de crack 
foram apresentados na Central 

de Flagrantes.
Segundo os agentes, a pro-

priedade dos objetos e entor-
pecentes é desconhecida, pois 
o alojamento é dividido por 91 
detentos.

O caso foi registrado como 
localização e apreensão de ob-
jeto e drogas sem autorização, 
sendo o boletim de ocorrência 
enviado para o 3º Distrito Po-
licial.

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES)
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Campanha alerta para 
arritmias e morte súbita 

A pessoa está em casa, 
no trabalho ou andando 
na rua e, de repente, sen-
te tontura, dor no peito e 
palpitações no coração. 
Enverga o corpo para em 
seguida cai desfalecida. A 
cada ano, no Brasil, até 320 
mil pessoas são vítimas de 
mortes súbitas cardíacas. A 
realidade é ainda mais alar-
mante quando se descobre 
que, por ano, mais de 20 
milhões de brasileiros são 
acometidos de arritmias 
cardíacas, a principal causa 
da morte súbita.

Para chamar a atenção 
deste cenário, a Socieda-
de Brasileira de Arritmias 
Cardíacas (Sobrac) realiza 
a campanha nacional “Co-
ração Na Batida Certa”, 
nesta sexta-feira (12) o 
Dia Nacional da Prevenção 
de Arritmias Cardíacas e 
Morte Súbita. A campanha 
tem por objetivo mobilizar 
médicos e instituições em 

todo o país para informar a 
sociedade sobre estes riscos 
ao coração e ressaltar que a 
melhor maneira de se evitar 
é a prevenção.

“Já que o tempo para o 
socorro é mínimo, a principal 
forma de combater a morte 
súbita é a pessoa adotar ati-
tudes e hábitos preventivos 
fundamentais, como não 
fumar, se exercitar, ter ali-
mentação saudável, contro-
lar a hipertensão e diabetes 
e fazer avaliação cardiológica 
periodicamente”, afirmou o 
médico cardiologista Adal-
berto Menezes Lorga Filho, 
diretor científico do Instituto 
de Moléstias Cardiovascula-
res de Rio Preto e conselheiro 
da Sobrac.

Ao contrário do que o 
nome sugere, a morte súbita 
cardíaca (MSC) não é um 
episódio imediato, instan-
tâneo. É assim chamada 
quando acontece de forma 
natural e inesperada, causa-
da por problema no coração, 
e em período de até 1 hora 
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Cardiologista Adal-
berto Lorga faz 
ablação para corrigir 
arritmia cardíaca

Médico cardiologista Adalberto Menezes Lorga Filho

desde o início dos sintomas, 
quando há uma testemunha, 
ou nas últimas 24 horas, 
quando ninguém presencia, 
conforme conceitua a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS).

O “infarto fulminante”, 
portanto, não é uma morte 
súbita, mas sim uma de suas 
causas, destaca Adalberto. 
“Muitas pessoas que tive-
ram o diagnóstico de ‘infarto 
fulminante’, na verdade, 
tiveram morte súbita, não 
necessariamente decorrente 
de infarto”, explicou.

O tempo para o socorro à 
vítima de morte súbita é mui-
to curto. São fundamentais, 
portanto, o socorro imediato 
e a presença de um desfi-

brilador externo automático 
(DEA) com alguém que saiba 
utilizá-lo.  “A cada minuto que 
se passa sem o socorro devi-
do, a chance de uma vítima 
se recuperar diminui em 7% 
a 10%. A morte cerebral e a 
morte permanente ocorrem 
entre 4 e 6 minutos após 
a parada cardíaca. Poucas 
tentativas de ressuscitação 
são bem-sucedidas após 10 
minutos do início do quadro”, 

explicou o cardiologista.
Além de adotar hábitos de 

vida mais saudáveis, as pes-
soas devem estar atentas a 
sintomas que podem indicar 
ter arritmia cardíaca. São 
eles: cansaço ou fraqueza; 
falta de ar; palpitações no 
coração; dor no peito; tontu-
ra ou sensação de desmaio 
e desmaio.

Quando o médico es-
pecialista detecta o risco 

aumentado de ocorrência de 
arritmias malignas em seu 
paciente que podem levar à 
morte súbita, o implante de 
um cardioversor-desfibrilador 
implantável, conhecido como 
CDI, pode ser necessário.

Semelhante a um marca-
passo que previne a “parada” 
dos batimentos do coração, o 
CDI, além da função de mar-
capasso, tem a capacidade 
de detectar a ocorrência de 
arritmias malignas que acele-
ram o coração e frequências 
incompatíveis com seu fun-
cionamento adequado, que 
podem causar a morte e, 
em poucos segundos, aciona 
um choque que interrompe a 
arritmia, evitando a morte do 
paciente.

Muitas pessoas que tiveram o diagnóstico
de ‘infarto fulminante’, na verdade, tiveram 

morte súbita, não necessariamente 
decorrente de infarto

“
”

INFANTIL MIRASSOL

Pelo 2º dia consecutivo, 
não registra casos 

de Covid-19 

Pelo segundo dia conse-
cutivo, Mirassol não registrou 
casos positivos de Covid-19, 
conforme o boletim divulgado 
nesta quinta-feira (11) pelo 
Departamento Municipal de 
Saúde (DMS) e da Vigilância 
Epidemiológica. Com isso, 
Mirassol contabiliza 41.877 
notificações, 10.404 ca-
sos confirmados (positivos), 
27.815 negativos, 10.115 
recuperados e 288 óbitos.

Outra boa notícia é que 
pelo terceiro dia consecutivo, 
não há casos de munícipes 
em quarentena. Apenas um 
paciente do município segue 
monitorado na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) do 
Austa. Todas as informações 
são oficiais e divulgadas 
para o DMS pelo sistema do 
Governo de SP.

Os números auxiliam 
a Prefeitura de Mirassol a 
ampliar o trabalho de cons-
cientização por meio de 
campanhas sobre os cuida-
dos que a população deve 
ter para não contrair o vírus 
durante a pandemia.

O DMS ainda ressalta 
que a pandemia não aca-
bou. As recomendações são 
para evitar aglomerações, 
não esquecer de utilizar 
máscara, manter o am-
biente arejado e higienizar 
sempre as mãos.
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Pelo 2º dia consecutivo, Mirassol não registra casos 
de Covid-19

Região de Rio Preto tem menor 
índice de mortalidade do estado 
O Seade (Sistema Esta-

dual de Análise de Dados 
Estatísticos) divulgou na quar-
ta-feira (10) uma pesquisa re-
velando que o Estado de São 
Paulo atingiu o menor índice 
de mortalidade infantil de 
sua história em 2020. Pela 
primeira vez, a taxa alcan-
çou o patamar de um dígito, 
chegando a 9,75 óbitos de 
menores de um ano por mil 
nascidos vivos.

“Está é uma marca his-
tórica fruto de um trabalho 
conjunto e contínuo entre 
o Estado e os 645 municí-
pios. As iniciativas e ações 
preventivas voltadas para a 
saúde da mulher e da criança 
fizeram com que São Paulo 
chegasse a um patamar único 
em sua história. O objetivo 
agora é ainda mais desafia-
dor e vamos trabalhar para 
continuar diminuindo estes 
índices”, afirmou o Secretário 
de Estado da Saúde, Jean 
Gorinchteyn.

A região de São José do 
Rio Preto foi destaque na 
pesquisa, registrando o me-
nor índice do estado, com 
uma taxa de mortalidade 
infantil de 7,8. Foram 17.695 
nascimentos na região e 
138 óbitos de menores um 
ano em 2020. A região de 
Ribeirão Preto com 8,6 e de 
Campinas com 8,9 aparecem 
na sequência com os melho-
res índices. Já as os maiores 
índices foram identificados na 
Baixada Santista (11,1), Re-

gistro (10,7) e Itapeva (10,5).
Considerando apenas os 

municípios individualmente, 
Rio Preto também foi desta-
que, apresentando a quarta 
menor mortalidade infantil 
entre as 17 cidades de São 
Paulo com mais de 400 mil 
habitantes, atrás apenas de 
Ribeirão Preto, Campinas e 
Jundiaí. Segundo os dados do 
Seade, foram 5.485 nascidos 
vivos em 2020 e 46 óbitos 
de menores de um ano em 
Rio Preto, sendo 26 neonatal 
precoce, 7 neonatal tardia e 
13 pós-neonatal.

meiro ano de vida nos casos 
de mulheres que deram à luz 
antes dos 19 e após os 40.

Cerca de nove a cada dez 
mortes infantis estão relacio-
nadas a doenças originadas 
no período perinatal (entre 
22 semanas de gestação até 
os 7 dias após o nascimento 
do bebê), malformações con-
gênitas; doenças infecciosas 
e parasitárias, e do aparelho 
respiratório. O período neo-
natal precoce, de 0 a 6 dias 
de vida, representa a maior 
proporção dos óbitos infantis, 
com 51% do total.

Vinicius LIMA

“A mortalidade infantil está 
muito relacionada ao nível 
socioeconômico das mães e 
ao acesso a exames e acom-
panhamento pré-natal. As 
UBSs de Rio Preto e a rede 
hospitalar oferecem uma boa 
cobertura, o que contribui 
para os índices não serem 
tão altos”, explicou o médico 
ginecologista e obstetra, Luiz 
Fernando Gonçalves Borges.

O Seade ainda divulgou 
que as principais fatalidades 
estão na faixa de 25 a 40 
anos das mães, com maior 
risco de morte antes do pri-

Divulgação
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DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

AILTON CESAR ANTONIO TRINDADE e ROSELI DERALDO DOS SANTOS. Ele, brasileiro, 
natural de Cristalina, Estado de Goiás, nascido aos vinte e cinco (25) de janeiro de um mil novecentos e oitenta e 
seis (1986), com trinta  e cinco (35) anos de idade, autônomo, solteiro, filho de JOSÉ ANTONIO TRINDADE e de 
dona MASSCIAS DE OLIVEIRA FERREIRA. Ela, brasileiro, natural de Viradouro, Estado de São Paulo, nascida 
aos  doze (12) de abril de um mil novecentos e setenta (1970), com cinquenta  e um (51) anos de idade, autônoma, 
solteiro, filha de ARMINDO DOS SANTOS e de dona MARIA APARECIDA DERALDO DOS SANTOS.

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

São José do Rio Preto - SP, onze (11) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

O São Paulo lutou até 
o fim e conseguiu 
arrancar um empate 

do Fortaleza na Arena Castelão. 
Na noite desta quarta-feira 
(10), os dois times ficaram no 
1 a 1 em partida válida pela 
31ª rodada do Brasileirão.

O resultado não afasta o 
São Paulo da zona de rebai-
xamento. O time é o 14º co-
locado, com 38 pontos, cinco 
a mais que o Juventude. Já o 
Fortaleza chegou aos 49 e, por 
causa do número de vitórias 
(14 a 12), ‘roubou’ o quarto 
lugar do Red Bull Bragantino.

O São Paulo começou a 
partida marcando em cima 
do Fortaleza e assustou aos 
sete minutos em finalização 
de Rodrigo Nestor. A posse 
de bola era do time paulista, 
enquanto os donos da casa 
apostavam no contra-ataque 
para surpreenderem.

Em um desses lances, aos 
28 minutos, Depietri carregou 
sozinho e bateu para fora. A 
partida continuou sem maiores 
lances de perigo até o apito do 
árbitro. O futebol apresentado 
pelos dois times deixou os tor-
cedores presentes no Castelão 
frustados.

O segundo tempo começou 
mais movimentado. Reinaldo 
assustou em chute de fora da 
área e Ronald respondeu para 
o Fortaleza em finalização que 
passou raspando a trave. Aos 
13, Depietri fez boa jogada in-
dividual e cruzou para Robson 
colocar os donos da casa na 
frente.

O gol do Fortaleza fez o São 
Paulo se lançar para o ataque, 
mas quem quase marcou foi 
o time cearense. Wellington 
Paulista arriscou de fora da 
área, a bola desviou e assustou 
Tiago Volpi. A resposta veio em 
finalização de Calleri para fora.

O São Paulo chegou a em-
patar com Victor Bueno aos 38 
minutos, mas o gol foi anulado 
pelo VAR. Nos acréscimos, 
porém, o time conseguiu o 
empate através de cobrança de 
falta do meia Benítez no ângulo 
de Marcelo Boeck.

O Fortaleza volta a campo 
no sábado (13), contra o Red 
Bull Bragantino, às 19h, no 
Nabi Abi Chedid, em Bragança 
Paulista (SP). No domingo 
(14), o São Paulo recebe o Fla-
mengo, às 16h, no Morumbi, 
em São Paulo (SP).

São Paulo marca 
no fim e empata 
com o Fortaleza

Da REDAÇÃO

O Palmeiras fez sua 
parte na noite des-
ta quarta-feira ao 

golear o Atlético-GO, por 4 a 
0, no Allianz Parque, em São 
Paulo, pela 31ª rodada, mas 
ainda assim se manteve a 
dez pontos do Atlético-MG, 
líder do Campeonato Bra-
sileiro e que atropelou o 
Corinthians (3 a 0).

Raphael Veiga, Rony, 
Gustavo Scarpa (pênalti) e 
Breno Lopes anotaram os 
gols do Palmeiras, vice-líder 
com 58 pontos, contra 68 
dos mineiros. O Atlético-GO, 
por sua vez, parou na 15ª 
colocação com 37 pontos, 
a seis da zona de rebaixa-
mento.

O Palmeiras soube apro-
veitar as chances criadas e 
abriu boa vantagem no pri-
meiro tempo. O Atlético-GO, 
porém, deu o primeiro susto 
aos 4 minutos. Ronald ficou 
cara a cara com Weverton e 
bateu, mas a bola raspou a 
trave. Dudu também assus-
tou aos 8 minutos em chute 
que passou perto do gol de 
Fernando Miguel.

Aos 13 minutos, Raphael 
Veiga recebeu de Gustavo 
Scarpa e bateu da entrada 
da área para abrir o marca-
dor. Aos 23, Dudu saiu na 
cara de Fernando Miguel 
e chutou, mas o goleiro 
fechou o ângulo e salvou os 
visitantes. Gustavo Scarpa, 
aos 23 minutos, cobrou 
falta e Rony cabeceou para 
ampliar o marcador.

No segundo tempo, o 
Palmeiras ampliou aos 17 
minutos. Anderson Daronco 
consultou o VAR e marcou 
pênalti em um toque de mão 
de Marlon Freitas. Gustavo 
Scarpa deslocou Fernando 
Miguel e aumentou a van-
tagem alviverde.

Antes do apito final, aos 
44 minutos, Breno Lopes 
ainda marcou o quarto gol 
do Palmeiras e deu números 
finais ao jogo.

Na 32ª rodada, o Pal-
meiras visitará o Fluminense 
no Maracanã, no Rio de 
Janeiro, no domingo (14), 
às 18h15. No sábado (13), 
o Atlético-GO receberá o 
Santos no Antônio Accioly, 
em Goiânia, às 17h.

Palmeiras goleia, 
mas segue dez 
pontos atrás do 

Atlético-MG 
Da REDAÇÃO

BRASILEIRÃO

EDITAIS Santos ganha do Red 
Bull Bragantino e respira 
contra o rebaixamento 

Com gols de Marinho 
e Carlos Sanchez, o 
Santos respirou na luta 

contra o rebaixamento nesta 
quarta-feira ao ganhar do Red 
Bull Bragantino, por 2 a 0, na 
Vila Belmiro, pela 31ª rodada 
do Brasileirão.

A vitória faz o Santos chegar 
aos 38 pontos e se distanciar 
ainda mais da zona de rebaixa-
mento. Já o Red Bull Bragantino 
perdeu a terceira seguida e, com 
49, tem a vaga no G4 ameaçada 
pelo Fortaleza.

Apoiado pela torcida, o San-
tos começou a partida pressio-
nando, mas quem deu o primeiro 
susto foi o Red Bull Bragantino. 
Aos nove, Eric Ramires recebeu 
de Artur e arriscou. A bola des-
viou na zaga e saiu perto da trave 
de João Paulo. A resposta alvine-
gra veio em finalização de Lucas 
Braga por cima do travessão.

A pressão do Santos surtiu 
efeito e o placar foi aberto aos 
27 minutos. Diego Tardelli ar-
riscou de fora da área, Cleiton 
espalmou mal para frente e Ma-
rinho, de peixinho, encerrou um 

jejum de 15 jogos. O gol acordou 
o Red Bull Bragantino.

Já no final do primeiro tem-
po, Edimar recebeu de Cuello e 
bateu cruzado. A bola passou 
por todo mundo e ninguém com-
pletou. O Santos quase ampliou 
aos 44 em cabeçada de Diego 
Tardelli. Cleiton defendeu sem 
dar rebote.

O Red Bull Bragantino voltou 
do intervalo com outra postura 
e Cuello, logo aos dois minutos, 
fez João Paulo trabalhar. Na 
sequência, Marcos Guilherme 
chutou cruzado e Lucas Braga 
por muito pouco não ampliou 
para o Santos.

A partida continuou aberta, 
com chances para ambos os 
lados. Aos 22 minutos, Ytalo 
ajeitou de calcanhar e Jadsom 
Silva bateu rente a trave de João 
Paulo. O Santos recuou e passou 
a apostar no contra-ataque para 
garantir a vitória.

E isso aconteceu nos acrésci-
mos. Marinho recebeu de Ângelo 
e foi derrubado por Emiliano 
Martínez dentro da área. Carlos 
Sanchez cobrou pênalti com 
força, no alto, e fez o segundo 
do Santos.

Da REPORTAGEM

SUB 20

Mirassol joga e se classifica com 
antecedência; Tanabi é eliminado 

O Mirassol conseguiu 
garantir a classifica-
ção para a próxima 
fase do Campeonato 

Paulista Sub-20 de forma ante-
cipada nesta quinta-feira (11). O 
Leão bateu o Independente por 
dois a zero fora de casa. Já o Ta-
nabi foi derrotado por dois a um 
pela Ponte Preta em casa e não 
tem mais chances de avançar na 
competição.

Jogando em Limeira, o Mi-
rassol abriu o placar aos 37 
minutos. Wesley recebeu na 
esquerda e chutou de fora da 
área e o goleiro Diogo fez grande 
defesa. No rebote, o Leão jogou 
a bola para pequena área e Du 

Fernandes desviou para o fundo 
da rede.

No segundo tempo, o Leão 
definiu a vitória com um gol aos 
41 minutos. A defesa do Inde-
pendente saiu jogando errado 
no tiro de meta e os visitantes 
retomaram a bola. Depois de 
uma bela troca de passes, Ga-
briel Tota deslocou o goleiro e 
definiu a vitória por dois a zero.

Em Tanabi, os gols saíram 
apenas na segunda etapa. Logo 
aos três minutos, a Ponte Preta 
cobrou uma falta para dentro 
da área e a defesa do Tanabi 
afastou. Na sobra de bola, Bruno 
José finalizou e abriu o placar.

O Índio da Noroeste buscou 
o empate aos 43 minutos, com 
Rhurick cobrando falta para den-

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

TÊNIS
Mateus Alves vence e está nas quartas de final 

O tenista rio-pretense 
Mateus Alves, da Alves 
& Oliveira Tennis, ven-

ceu mais uma no future Apareci-
da de Goiânia. Nesta quinta-feira 
(11) ele passou por André Miele, 
por 2 sets a 0, parciais de 6/3 
6/4. Nas quartas de final, nesta 
sexta-feira, ele enfrenta Gustavo 
Heide.  O future distribui premia-
ção de 25 mil dólares.

“Consegui manter meu jogo 
hoje. Quebrei o saque dele logo 
no inicio dos dois sets, o que 
me deixou mais tranquilo na 
partida”, afirmou o tenista.

O treinador de Mateus, o 
ex-top 100, Thiago Alves, acom-
panha o pupilo durante essa 
última gira da temporada. Após 
Goiânia, eles vão para o challen-
ger de Campinas.

Da REDAÇÃOLuiz CANDIDO

tro da área e Daniel desviando 
para o gol. No entanto, a Macaca 
voltou a ficar na frente do placar 
aos 49 minutos. Todos os jogado-
res do Tanabi foram para o cam-
po de ataque, incluindo o goleiro, 
para tentar um gol na bola aérea. 
No entanto, a Ponte Preta ficou 
com a bola e Henrique chutou do 

meio-campo, sem ninguém no 
gol, para fazer dois a um.

A última rodada da segunda 
fase será disputada no feriado 
desta segunda-feira (15) com 
todos os jogos no mesmo horá-
rio. O Mirassol recebe o Monte 
Azul no Maião, enquanto o Tanabi 
encara o Oeste em Barueri.

Leo ROVERONI

Corinthians perde para o líder Atlético-MG no Mineirão 

O Corinthians tentou, 
mas não conseguiu 
impedir com que o 

Atlético Mineiro desse mais 
um passo rumo ao título. O 
time paulista perdeu por 3 a 0, 
na noite desta quarta-feira, no 
Mineirão, pela 31ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Corin-
thians continuou com 47 pon-

tos, ainda brigando por vaga 
na Libertadores. O Atlético-MG, 
por sua vez, chegou aos 68, na 
liderança disparada.

O Atlético não deixou o Co-
rinthians respirar, foi para cima, 
embalado por seus torcedores 
no Mineirão, e abriu o placar 
logo aos 13 minutos. Diego 
Costa recebe na intermediária 
e arriscou o chute de longe. A 
bola quicou e enganou o goleiro 
Cássio.

O Corinthians equilibrou as 
ações e perdeu uma grande 
oportunidade de marcar em 
cabeçada do zagueiro João 
Victor. Do outro lado, Hulk criou 
duas chances, a última a mais 
perigosa. Cássio apareceu para 
evitar o gol.

No segundo tempo, Syl-
vinho tentou deixar o time 
mais leve, mas foi o Atlético 
que chegou ao gol. Aos cinco 
minutos, Tchê Tchê aproveitou 

uma falha de Renato Augusto 
para recuperar a bola e acio-
nar Keno. O atacante soltou a 
bomb para fazer as pazes com 
o gol.

O Corinthians sentiu o gol 
e acabou dando mais espaço 
para o Atlético, que procurou 
administrar a vontage. Hulk 
continuou sendo o homem 
mais perigosa da partida, mas 
não estava com o pé calibrado 
na noite desta quarta-feira.

Da REPORTAGEM
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIA 

 

PORTARIA Nº 6806 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021. 

DESIGNA o servidor ALEXANDRE LARAIA GAMA, Jornalista, para 
desempenhar a função de Coordenador de Comunicação Social, a partir 
de 11 de novembro de 2021. 

 

VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

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  CPF/MF Quadra Lote 
JEFFERSON LIMA 

GONÇALVES e RENATO 
RODRIGUES 

627.788.003-95 / 
292.656.088-54 26 14 

ANDRÉ MARTINI 775.696.281-87 10 18 
 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO AS CLINICAS 
DE ESTÉTICA, BONZEAMENTO E SEMELHANTES, 
também designada pela sigla ABACEB com sede e foro na 
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
localizada na Rua Otília Teixeira Benvindo, 2921 – Sala 3 - 
Eldorado, CEP 15040-214, por meio da Diretoria Executiva, 
sendo representada pelo seu  Presidente, Fagner Jonas Al-
ves Almeida, convoca, por meio do presente Edital, conforme 
artigo 19º do seu Estatuto, todos os seus Associados para 
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada na sede 
da entidade as 19:30h do dia 22/11/2021, com o seguinte 
objetivo:  

  - Discutir e deliberar a respeito da regulamentação dos ser-
viços de bronzeamento- Alteração do Estatuto Social visando 
inclusão de Diretoria Social e Diretoria Comercial, bem como 
indicação de ocupantes dos respectivos cargos de forma 
provisória até a efetiva eleição da Diretoria Geral.
- Outros assuntos de interesse geral dos Associados 
Conforme artigo 20 do Estatuto, na data, local e hora deter-
minados, a Assembleia Geral se instalará e deliberará sobre 
a ordem do dia com a presença da metade mais um dos 
associados. Não havendo número sufi ciente, a Assembleia 
Geral tomará as deliberações constantes da convocação, 
1/2 (meia) hora após o horário previsto na convocação, com 
qualquer número de associados.  
Contando com a presença e participação de todos os Asso-
ciados, subscreve-se o presente o presente Edital de Convo-
cação.  
___________________________________ 
Associação Brasileira de Apoio às Clínicas de Estética, bron-
zeamento e Semelhantes – neste ato representada por seu 
Presidente Fagner Jonas Alves Almeida

 
 
 

  

 

    

   

  

 
 

 

 

AVISO DE ABERTURA 

O CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA “MARCOS AMILTON RAYSARO” DE ICÉM, COMUNICA a 
abertura de LICITAÇÃO na modalidade CHAMADA PÚBLICA sob o nº. 003/2021-ICEM, objeto 
do processo nº SAP-PRC-2021/42024, que trata da despesa com a compra de Gêneros 
Alimentícios Hortifrutigranjeiros, através do Programa Paulista de Agricultura e Interesse 
Social – PPAIS, (entrega parcelada a critério da Administração), para uso no preparo das 
refeições aos sentenciados e funcionários desta Unidade Prisional para o período de 01 de 
janeiro a 30 de abril de 2022. Os documentos de habilitação e as propostas de venda 
apresentadas serão recebidos, na data 16/11/2021 a 29/11/2021, e até as 09:00 h do 
dia 30/11/2021, em uma única etapa, pela Comissão de Avaliação e Credenciamento, que 
verificará sua conformidade com os requisitos do edital e na legislação vigente. As informações 
que se fizerem necessárias serão fornecidas através do telefone (0xx17) 3282-8400 ramal 202, 
no Centro de Detenção Provisória, sito à Rodovia Transbrasiliana BR 153, KM 13, Zona Rural, 
Icém/SP, CEP 15.460-000 ou pelo endereço eletrônico: adm@cdpicem.sap.sp.gov.br. O edital 
na integra será disponibilizado para leitura e impressão na internet no endereço: 
www.itesp.sp.gov.br, www.cati.sp.gov.br/ppais, www.sap.sp.gov.br e 
www.enegociospublicos.com.br, e ainda poderá ser consultado e ou retirado na Diretoria do 
CENTRO ADMINISTRATIVO desta Unidade Prisional. 

   

 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODRINÁRIA – GRAHAN 
BELL S/A – 07/12/2021 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO 
Senhores Condôminos Proprietários
 Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da 
empresa GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCOR-
PORADORA S/A., com sede social nesta cidade e comar-
ca de São José do Rio Prêto, Estado de São Paulo, onde 
com endereço na Rua Adib Buchala, n.º 150, bairro Jardim 
Pinheiros – CEP 15.091-320, inscrita no CNPJ-MF sob nº 
71.744.858/0001-09, com seus atos constitutivos devidamen-
te registrados na E. Junta Comercial do Estado de São Paulo 
sob nº 569.673/15-0 - NIRE 35.300.48673-1, em sessão de 
18/12/2015, bem como nos termos da lei 6.404/76, em seus 
artigos 123, parágrafo único, letra “b”; 294, incisos I e II, 
venho por intermédio desta para informar o quanto segue:

 1. às 19:00 horas do dia 07/12/2021, com a presença 
da maioria simples dos acionistas, e às 19:30 horas com a 
presença de qualquer número, na sede da sociedade acima 
descrita, será realizada Assembleia Geral Ordinária e Ex-
traordinária, sendo a ordem do dia  a deliberação sobre os 
seguintes assuntos:

a) Aprovação dos Projetos de Construção das vagas de 
Garagens;
b) Apresentar empresa escolhida para a construção 

das vagas de garagens;
c) Apresentar custos necessários para a construção 
das vagas de garagens;
d) Apresentação de recursos em caixas da Grahan Bell 
S/A;
e) Apresentação de como está processo de unifi cação 
das áreas para a construção das vagas de garagens;
f) Assuntos Gerais;

 Atenciosamente,

MARCELLO LUÍS MOI – DIRETOR PRESIDENTE

São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2021.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM. Nº 55/2020

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 93/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: PAULO CESAR FIGUEIRA DANTAS
CPF/MF nº 062.369.488-36
OBJETO O presente Termo Aditivo tem como objeto a pror-
rogação do prazo de vigência da locação do imóvel desti-
nado a instalação do DETRAN – Departamento Estadual de 
Trânsito – SP.
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo entra em vigência a 
partir da data de sua assinatura, até 03 de novembro de 
2022.
VALOR GLOBAL: R$80.335,20 (oitenta mil, trezentos e trinta 
e cinco reais e vinte centavos)
Monte Aprazível, 03 de novembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. MARLON ALBERTO SILVA DE SOUZA e JULIANA 
PERPÉTUA ZORZI, sendo ELE fi lho de NILTON CESAR BAILON 
DE SOUZA e de EUNICE PEREIRA DA SILVA e ELA fi lha de DO-
NIZETE APARECIDO ZORZI e de ADRIANA PERPETUA MOYSES 
ZORZI;
2. DRAUSIO DA COSTA GARCIA e LILIANA CATAIS, sendo 
ELE fi lho de WALTER DA COSTA GARCIA e de HEKO IUVASKI-
MA GARCIA e ELA fi lha de MARCOS CATAIS NETO e de MARIA 
LUCIA ALVES CATAIS;
3. RAFAEL RANGEL DA SILVA e CLÉIA MARTA BAR-
BOSA DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de RAIMUNDO RANGEL 
DA SILVA e de HELENITA MARIA DA SILVA e ELA fi lha de MARIA 
BENEDITA DE OLIVEIRA;
4. JOÃO MARIA LEMOS e EDNA LOURENÇO TEIXEIRA, 
sendo ELE fi lho de IZOLINA EREMITA LEMOS e ELA fi lha de 
JOÃO TEIXEIRA NETO e de GENY LOURENÇO TEIXEIRA; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 11/11/2021.



     No congresso do MBL, 
Arthur do Val, o Mamãe Falei, 
que recentemente jantou com 
correligionários no El Toro, 
lançara sua pré-candidatura 
ao governo do Estado.

     Dia 18 de novembro, 
quinta-feira, a Confraria da 
Pesca se reúne no Pedrinho 
Pesca para um jantar de 
confraternização.

     A Rede Frango Assado 
deverá chegar brevemente em 
Rio Preto através de postos 
Monte Carlo, na rodovia Assis 
Chateaubriand, entre Rio Preto 
e Olímpia.

     Sabe o Caviar Káspia, 
restaurante que é ninho dos 
fashionistas em Paris? Vai abri 
em São Paulo sua segunda 
filial, depois de Dubai, no 
Shops Jardins. 

    Entre janeiro e fevereiro de 
2022, os Emirados Árabes 
Unidos vão sediar o Mundial 
de Clubes. 

    Terto Dalul programa duas 
semanas de férias entre 
Orlando e Miami com sua 
família, a partir de 15 de 
janeiro de 2022. 

     Os voos entre São Paulo e 
Dubai pela Emirates Airnines 
foram retomados no domingo, 
dia 31 de outubro.

    

SOCIAL Jornal

JANTAR    

A ARLEC- Academia Rio-
pretense de Letras e Cultura, 
reúne-se pela vez primeira após 
a pandemia, para um jantar 
sob o comando do presidente 
Alberto Bianchi, no Ipê Center, 
dia 20 de novembro, um 
sábado. A finalidade é rever 
os colegas imortais e celebrar 
a vida. 

ANIVERSÁRIOS 
Esses, os aniversariantes 
da semana: 12, sexta-feira: 
1746-nasceu Tiradentes em 
São João Del Rey, nasceu 
o escritor mineiro Fernando 
Sabino, Sinvalzinho Célico, Carlo 
Verona, Walter Luiz Helencar, 
Reynaldo Gianecchini, Paulinho 
da Viola. 13, sábado: Noêmia 
Rollemberg, Gilberto de Barros, 
Renatinho Britto, Sônia Regina 
Conte, Oswaldo Graciani, Eucaris 
Bonalume Corrêa Gomes, João 
José Arid, Rubens Approbato 
Machado Jr., Luciana Vescovi, 
Char lô Whately,  Hel lencar 
Ignacio. 14, domingo: Dia do 
Bandeirante, Príncipe Charles, 
Alda Lays Tonelli Fácio, Maria 
Carolina Delboni Barbosa Araújo 
Cabrera, Faiçal Robson Calil, 
Maria Cristina Toledo Lerro Rupp, 
Maria Regina Zancaner, Mirella 
Faria Muniz, Rosa Acayaba de 
Toledo Ferreira, Vadeco Antunes, 
Lucia Angélica Buffulin.15, 
segunda-feira: Proclamação 
da República, Invenção da 
Televisão pelo escocês John 
Baird, Dia do Jornaleiro, Dia do 
Desporto Amador, Dia Nacional 
da Alfabetização, Criação da Cia 
Telefônica, Cláudia Togni, Antônio 
Flávio Lania, Mara Lois, Beatriz 
Pelisser, Malu Zerati, Fifi Marques 
dos Santos, Daniel Ferreira de 
Freitas, Patrícia Amorim Dias, 
Flávia Andréa Zardini Dutra, 
Malu Zerati, Waltério Verdi, Flavio 
Rossi. 16, terça-feira: Semana 
da Música, Maria Olímpia Thiago 
Parise, Viviane Furquim. 17, 
quarta-feira: aniversário de 
Bálsamo, Rodolfo Del‘Arco, Danny 
de Vito, 1959-morreu Heitor Villa 
Lobos. 18, quinta-feira: Dia do 
Soldado: Lizst Abdalla Martingo, 
Lúcia Fernandes Nassif, Paula 
Junqueira Parello, Danilo Barbosa 
Pinheiro.

FEIRA II  

E uma novidade: como o setor de medicina estética, 
dermatologia, spas e beauty parlors, não costuma se misturar 
com outras áreas de saúde, vão ganhar uma primeira edição da 
feira que poderá ser chamada de sua, dias 28 e 29 de outubro 
no Villa Conte.

PARA DANÇAR III 

E ainda no Automóvel Clube, para mostrar aos sócios o resultado 
da reforma do salão de festas, a Diretoria Jesus Martin Neto 
programou para amanhã, om mesas a R$ 25,00, o “Baile de 
Primavera”, marcando a primavera de nossos dias depois da 
pandemia. A animação é dos Irmãos Patheys, de Fernandópolis. 

BATIZADO 

Domingo, Milt inho e Mari 
Homsi batizaram seu filho 
caçula, o Gabriel, que teve 
como madrinha Fabiana, uma 
das irmãs de Miltinho e como 
madrinha de consagração, 
Marcela, a outra irmã. Após a 
cerimônia na igreja São João 
Paulo II, o casal recebeu para 
um almoço em sua casa no 
Condomínio La Montagne, que 
teve paella caipira no cardápio. 

LUTO I

Desta coluna as condolências 
à família de Gumercindo 
de Seta, ex-vice prefeito, 
empresário de respeito, pai de 
família exemplar, ex-presidente 
do Palestra E. C e a luz que 
iluminava com intensidade a 
vida de sua mulher, Neiva, de 
suas filhas, genros, netos e 
bisnetos. Uma grande perda.

CHOPP FEST  

Será dia 27 de novembro, 
um sábado, a 17ª. edição 
da Chopp Fest do Rotary Club 
Palácio das Águas, que este 
ano aterrissa no Bartolomeu 
JK. A animação será da 
Samdami (ex-Sambô) e a 
banda que voa, do dj Dropper 
com show de Thales e Ruan. 
O presidente Carlos Granelha 
informou que por causa 
do distanciamento social o 
limite máximo de pessoas 
permitido será de 700. 

ADRENALINA PURA 

Após três anos dando um make-
up em seu triplex de cobertura 
que o está deixando impecável, 
o olhar afiado de Cláudia Bassitt 
está desviando para as áreas 
comuns do Edifício Antares. 
Eleita síndica há dois anos, está 
usando sua enorme energia para 
fazer e acontecer: diminuiu pela 
metade o valor do condomínio 
e está dando à piscina ares de 
resort, com concièrges servindo 
os apartamento, funcionários 
atuando na piscina nos finais de 
semana. Vai colocar quiosques 
de teto de sapé e até um mini-
mercado 24 horas ao lado da 
cozinha gourmet. Pretende, se 
aprovado pelo conselho, construir 
um spa. Quando comandou a 
Amicc – Associação de amigos 
da Criança com Câncer, também 
arrasou. Mexe com ela!

CENTRO DE 
CONVENÇÕES  

Vocês não tem i-de-ia do que vai 
ser o graneleiro da Swift que será 
transformado pela Prefeitura num 
centro para abrigar congressos 
e eventos técnicos. O prefeito 
Edinho Araújo, debaixo de um 
quieto, pretende entrar de sola no 
turismo de congressos e negócios 
e o graneleiro será dotado da 
mais moderna tecnologia, 
acoplado aos espaços anexos 
do Teatro Paulo Moura. Tudo de 
primeiro mundo, para oferecer 
aos conclaves o que há de melhor 
em matéria de tecnologia da 
informação, acomodação para 
feiras, etc. Quem viver, verá.

CLÍNICA

Os médicos oftalmologistas Guy 
De Sordi, Fausto Tavares Silva 
e Clayton Rocha Lara Carrera 
devem inaugurar, em dezembro, 
o hospital oftalmológico da Clínica 
Olho, investimento de R$ 1,2 
milhão, em média, na esquina 
da Alberto Andaló com Jaci, em 
frente ao Edifício Antares, projeto 
é da arquiteta Solange Cálio.

São José do Rio Preto, sexta-feira
12 de novembro de 2021

* 

A-8

SOLD-OUT   

Com inúmeros destinos 
estrangeiros fechados aos 
brasileiros, os resorts e 
hotéis cinco estrelas do 
Nordeste estão praticamente 
sold-out para o Natal e 
réveillon. Está muito difícil 
conseguir acomodação, 
principalmente naqueles 
que habitualmente fazem 
festa para espocar o ano 
novo.

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

Hummm, delícia! Hoje é sexta-feira e tem novamente a Varanda 
Bloom, balada comandada pelo DJ Betinho Brito, a partir de 19 
horas, no Varanda Ammici do Quinta do Golfe com aquelas músicas 
que marcaram época nas boates New York, New York, San Francisco 
e Bloom, e não deixam ninguém parado na mesa. 

ESCOLA 

A Truss, empresa cosmética de 
Manoela Bossa, está construindo 
anexo à sua fábrica, na vicinal 
de Engenheiro Schmitt, em 
frente ao buffet Manoel Carlos, 
um prédio todo espelhado que 
abrigará a partir de fevereiro 
de 2022, a International Truss 
Academy, uma escola completa 
de cabeleireiro, destinada a 
ensinar o ofício da coiffure 
através de professores que são 
embaixadores globais de sua 
marca no mundo inteiro, como o 
famoso espanhol Gabriel Samra, 
hairstylist celebridade master em 
balayage que mora em Miami.

Os empresários Suélio e Cláudia Ribeiro receberam segunda-feira para uma grande festa 
em sua estância em Cedral, para comemorar os dois anos de sua grife La’Brizza, na foto 

os anfitriões, Brizza Ribeiro, Bruno Bevan, Sheila Mello, Gian e Giovanni e Ivy Moraes. 

LOCAL 
O casamento dos médicos 
Fernanda Soubhia Liedtke, filha 
de Humberto Liedtke Jr e Marina 
Soubhia Lietke e Alessandro 
Perussi Garcia, filho de Walter 
José Garcia e Nilce Benedita 
Perussi Garcia, marcado para 
o sábado, dia 20, teve de ser 
mudado o local da recepção, 
que seria na casa dos pais da 
noiva, no Condomínio Débora 
Cristina. Agora será no Harmonia 
Tênis Clube. Medo de chuva foi 
o motivo.

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

LIVRO  
A palavra itamarati que em 
tupi guarani significa “O lugar 
da pedra branca “e empresta 
seu nome do livro que narra a 
trajetória do saudoso empresário 
Afonso Oger, fundador do 
Expresso Itamarati, O livro será 
lançado ainda este ano no 
Varanda Ammici, no Quinta do 
Golfe, sem data determinada. 
“O lugar da pedra branca” teve 
como ghost writer, o jornalista 
Jose Luiz Rey.

FEIRA I 

Talvez pouca gente saiba, mas a feira de saúde realizada com 
tanto sucesso terça e quarta-feira desta semana, no Villa Conte, 
pelos médicos irmãos, de origem libanesa, Edmo e Sthefano 
Atique Gabriel, recebeu o nome de “Thamin”, porque a palavra, 
em árabe, significa “Precioso”. Aliás, a segunda edição desta 
feira já tem data: 20 e 21 de outubro no Villa Conte e com 
grande número de reservas porque a maioria das 60 empresas 
presentes, satisfeitas com o resultado,trataram logo de garantir 
seu espaço para o ano que vem. 

* 

LUTO II  

Outra estrela de grande 
intensidade que se apagou 
quarta-feira, foi D. Ghalié 
(Olga) Cury, mãe do presidente 
do Clube Monte Líbano e 
provedor da Santa Casa de 
Misericórdia. Os sentimentos 
dessa coluna à família.

VIAGEM
Nelcy Lavínia Amorim Ciantelli, 
uma das pessoas mais queridas 
do nosso high, está chegando 
da praia de Pipa, no litoral sul 
do Rio Grande do Norte, onde 
foi conhecer a quarta bisneta, 
Tainá, filha de Gustavo e Carol 
Ciantelli Pereira Barreto.

PARA DANÇAR II  

Os fãs de Bozó e Amigos, que adoram dançar ao som de seu ótimo 
conjunto, têm programa para hoje. Eles se apresentam a partir de 
20 horas no bar Aperitivo do Automóvel Clube, em noitada que 
promete altas doses de animação.

* 

* 

* 

APPLAUSE      

Uma jovem rio-pretense figura 
na relação das 20 meninas 
aprovadas nos severíssimos 
exames para bolsas de estudo 
do núcleo brasileiro do Ballet 
Bolshoi, em Joinville, Santa 
Catarina, cujo concurso reúne 
mais de 170 candidatos de todo 
o Brasil e também escolhe 20 
meninos. Ela se chama Sophia 
Alves Soares, de 11 anos e é 
aluna da Companhia Rosana 
Costa de Dança. Parabéns!

* 


