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O ex-prefeito de Nipoã, Lu-
ciano Cezar Scalon, teve sua 
condenação cancelada em 
decisão do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJ-SP). O 
desembargador do processo, 
Oswaldo Luiz Paulo, escre-
veu que “se não fossem as 
mudanças na lei, o caso de 

Scalon seria pela manutenção 
da sentença de primeira instân-
cia. Negligência crassa”. Ele é 
o primeiro político do interior  
do Estado beneficiado após 
mudanças na Lei de Improbi-
dade, que entraram em vigor 
dia 26 passado. A ação era de 
2019.   Pág.A3
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Rio Preto recebe 
hoje projeto de 
atividades para 
retomada da 

economia
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Calçadão terá trânsito

Saúde tem 
baixa procura 
no primeiro 

dia da dose de 
reforço
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Urupês reduz  
faltosos da 

segunda dose 
com passaporte 

da vacina
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VANDALISMO Túnel de luzes de Natal na represa municipal amanheceu danificado com par-
te da fiação arrancada por ato de vandalismo; prefeiitua lamentou o caso.  Pág.A4

OAB
A candidata 
à presidência 
da seccional 
da OAB São 
Paulo Dora 
Cavalcanti 
esteve em 
Rio Preto, 
para presti-
giar a can-
didatura de 
Lucineia dos 
Santos.
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CULTURA
Celebrando a 
cultura negra 

e indígena, 
começou  

esta semana 
o Asè Festival 
Cultural total-
mente online.
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A DOENÇA
A pandemia tem várias 

óticas, dentro elas a de bios-
segurança e da antropologia. 

Isto porque a pandemia 
é um evento múltiplo e desi-
gual, gerando crise de gran-
des proporções, principal-
mente aos trabalhadores e 
aos mais vulneráveis.

Assim, não é só o pro-
blema da identificação dos 
agentes patogênicos, mas 
a falta d´água, o trabalho 
precário, descasos com in-
dígenas, ônibus lotado, as 
linhas de produção, as festas clandestinas, dentre outros 
que acabam por agravar a crise e, bem por isso, fazem 
parte da ‘pandemia’. O vírus é um só dos componentes, 
mas o ambiente de risco e vulnerabilidade das pessoas 
preocupam a ciência, a antropologia e a biossegurança 
devem ser resgatadas em seus devidos lugares.

O professor dos pampas Jean Segata fez uma pesquisa 
e identificou que dos 7.693 casos da Covid-19 dos tra-
balhadores da agroindústria de carne representam 1/3 do 
contingente dos contaminados no Rio Grande do Sul. E 
nesse período de pandemia deu-se o record de produção 
de carne no RS e também houve o aumento vertiginoso 
do preço da carne e da cesta básica (71 % do valor do 
salário mínimo). Com esse quadro a única conclusão 
lógica é a de que o agronegócio não quer produzir carne 
e acabar com a fome, quer ‘cultivar’ dinheiro.

Essa situação decorre, em apertada síntese, do pro-
cesso de subordinação das plantas, animais e mulheres 
a destruição capitalista e machista.

A despeito de importantes iniciativas de saúde pública 
no Brasil, como o caso do SUS há, no atual momento, 
um crônico desinvestimento em ciência e um crescente 
distanciamento entre ela e a elaboração de medidas 
pontuais e políticas públicas abrangentes, tudo isso pro-
movido pelos ‘negacionistas’ e pelo atual governo.

A abordagem do tema é complexa e deve perpassar 
pelas críticas antropológicas às tecnologias de produção 
e de manipulação da vida, as relações entre humanos, 
animais e ambientes e à própria globalização. 

A questão na agenda atual é questionar o modo como 
a intervenção humana tem adoecido a vida do planeta. 
Cabem aos jovens as iniciativas de salvar a Terra, ainda.

A Covid-19, pois, é uma tragédia que não veio sozinha, 
veio acompanhada de mudanças climáticas em escala 
global e de um imenso emaranhado de miséria, sofrimen-
to e falta de empatia que desenham um futuro incerto. 
São os efeitos de um projeto acelerado e destrutivo para 
o ‘controle’ e o ‘consumo’ da natureza convertida em 
mercadoria. O que temos vivido com a Covid-19 é apenas 
um sintoma. A verdadeira doença é o capitalismo arcaico 
e ‘improdutivo’, que tem por base a ganância financeira.

Gilberto Antonio Luiz, 58, advogado, escritor, pro-
fessor universitário e procurador jurídico.

ARTIGO 

EMPREGOS
Balcão oferece 735 

oportunidades 

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quinta-feira 
(18) está oferecendo 735 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
operador de caixa (51), repo-
sitor hortfruti (35), vendedor 
externo (30), açougueiro (29), 
vendedor (23), atendente 
(23), cuidador de idosos (22), 
repositor (22), auxiliar de 
atendimento (15), auxiliar de 
cozinha (14), garçom (12), 
conferente (10), auxiliar de 
enfermagem (8), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento administração (7), 
engenharia (1), pedagogia 
(1), engenharia civil (1), entre 
outros.

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-

feitura https://www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos/ e 
se candidatar às vagas ofere-
cidas enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços de 
entrega. A expectativa da Se-
cretaria 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/bal-
caoempregos/, a empresa 
pode fazer o cadastro e enca-
minhar uma busca por palavra 
chave “tipo entregador”. Em 
seguida, aparecem todas as 
pessoas interessadas, com 
experiência e perfil para o 
cargo.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

Rio Preto recebe evento 
da retomada econômica 

Rio Preto recebe nesta 
sexta-feira, 19, o RetomaSP, 
evento promovido pela In-
vestSP, a agência de pro-
moção de investimentos do 
Estado de São Paulo. O ro-
adshow visa estimular a reto-
mada da economia paulista, 
possível graças ao avanço da 
vacinação contra o corona-
vírus e oferecer serviços de 
qualificação profissional e 
geração de renda para a po-
pulação, além de incentivar 
novos investimentos.

O RetomaSP é a oportuni-
dade para que empresários, 
comerciantes, investidores, 
gestores públicos e privados 
e estudantes acessem servi-
ços oferecidos gratuitamente 
por instituições paulistas. 
Informações sobre linhas de 
crédito, qualificação profis-
sional, mercado internacio-
nal, inovação e tecnologia 
serão abordados por espe-
cialistas em cada tema.

Estão confirmadas as 
participações do vice-go-
vernador do Estado de São 
Paulo, Rodrigo Garcia, do 
ex-Ministro e Secretário da 
Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles, da Se-
cretária de Desenvolvimento 
Econômico, Patrícia Ellen, e 
do Presidente da InvestSP, 
Gustavo Junqueira.

Além de participar de 

Raphael FERRARI       
redacao@dhoje.com.br

NA PRAÇA
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uma vasta programação de 
palestras, o visitante poderá 
ser atendido em estandes 
de entidades parceiras. Se-
cretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado 
de São Paulo, Desenvolve 
SP, Sebrae-SP, IPT, Jucesp, 
Fapesp, USP, UNESP, Uni-
camp, Univesp, Prefeitura 
de Rio Preto e Associação 
Comercial (ACIRP) apre-
sentarão seus produtos e 
serviços de apoio à inova-
ção e fomento à atividade 
empreendedora. Programas 
da InvestSP de apoio ao em-

preendedor, como o Exporta 
SP e o SP Conecta, também 
prestarão atendimento no 
evento.

O Desenvolve SP, o banco 
do empreendedor paulis-
ta, apresentará suas novas 
linhas de crédito para a re-
tomada das atividades em-
presariais. Foram lançados 
cinco tipos de financiamento 
voltados para a inovação com 
condições especiais para as 
MPMEs do Estado de São 
Paulo. Empresas de todos os 
setores podem obter crédito 
com juros a partir de 0% e até 

dez anos para pagar.
A participação no Retoma 

SP é gratuita e as vagas são 
limitadas. Para fazer sua ins-
crição, clique aqui.

A Secretaria do Desenvol-
vimento Econômico do Esta-
do de São Paulo, a Prefeitura 
de São José do Rio Preto 
e a Associação Comercial 
(ACIRP) são parceiras da 
InvestSP na organização do 
evento, que ainda conta com 
patrocínio da Prodesp.

O evento acontece na 
Praça Dom José Marcondes, 
no centro da cidade.

AMANHÃ

Moradores de Uchoa realizam protesto 
contra instalação de praça de pedágio

Com o lema “A União Faz a 
Força” moradores da cidade de 
Uchoa, a 32 km de Rio Preto, 
realizam neste sábado, 20, 
adesivaço contra a instalação 
de uma praça de pedágio 
próximo ao município. O ato 
ocorrerá em frente à Prefeitura.

O programa de concessão 
do governo de São Paulo prevê 
a implantação de 10 novas 
praças de pedágio no Estado, 
a partir dos novos contratos 
para os próximos 30 anos. Na 
região de Rio Preto, o programa 
prevê sete novas praças: Ce-
dral, Guapiaçu, José Bonifácio, 
Monte Azul e três no entorno 
de Barretos. A previsão é de 
que os contratos sejam assi-
nados no primeiro semestre do 
próximo ano.

Caso a praça seja instala-
da Uchoa ficará ilhada entre 
a atual praça de Catiguá e o 
novo pedágio entre o município 
e Cedral, na rodovia Washin-
gton Luís (SP-310). Além de 
moradores o adesivaço neste 
sábado contará com políticos, 
associação comercial e entida-
des do município.

No dia 25 de outubro, 
durante audiência pública rea-
lizada em Rio Preto com repre-
sentantes da Artesp (Agência 
de Transporte do Estado de 
São Paulo), para debater pon-
tos do contrato de concessão 
da rodovia paulista, o prefeito 

de Uchoa, José Carlos Martins, 
solicitou a retirada da praça de 
pedágio próximo ao município. 
Ele afirmou que a nova praça 
ficaria instalada em um espaço 
de 30 quilômetros já que próxi-
mo a cidade existe uma praça 
de pedágio.

“Se isso acontecer Uchoa 
vai ficar ilhada entre duas pra-
ças de pedágio. A de Catiguá 
e de Cedral. A população de 
Uchoa depende de serviço de 
saúde de Rio Preto, de edu-

cação e de emprego. Se isso 
acontecer a população será 
penalizada”, disse a época.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) também se posicionou 
contrário a nova praça de pe-
dágio. “Que fosse revista essa 
colocação, fazer esse apelo. Um 
novo pedágio em uma rodovia 
já duplicada”, disse.

Sobre a possibilidade de 
revisão da praça de pedágio em 
Cedral, o diretor-presidente da 
Artesp  Milton Roberto Persoli, 

afirmou que o estudo aponta 
a necessidade de um trecho 
menor entre a cobrança de 
pedágio aos motoristas da 
SP-310.

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

Raphael FERRARI
Divulgação
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Arquivo DHOJE

SANCIONADA

A Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-feira (17) 
o projeto de lei que inclui os 
caminhoneiros no modelo de 
Microempreendedor Individual 
(MEI). Chamado de “MEI Ca-
minhoneiro”, a proposta muda 
a forma de tributação da ca-
tegoria. Com a aprovação dos 
deputados, a matéria retorna 
para análise dos senadores.

No enquadramento como 
MEI, há a possibilidade de 
pagamento de carga tributária 
reduzida, por meio de um sis-
tema de recolhimento único, 
o Documento de Arrecadação 
Simplificada (DAS), de valor 
fixo, inferior às alíquotas do 
Simples, que incidem sobre a 
receita bruta e são progressivas 
conforme a faixa de faturamen-
to. Os trabalhadores também 
têm acesso a financiamento, 

benefícios previdenciários e a 
emissão de nota fiscal.

O texto tem um limite de 
enquadramento diferencia-
do para os caminhoneiros. 
Atualmente, o MEI permite 
um faturamento R$ 81 mil 
anuais. Com a proposta, esse 
limite sobe para R$ 251,6 mil 
anuais. Segundo a relatora, 
deputada Caroline de Toni 
(PSL-SC), o acréscimo no 
limite considera os custos de 
operação da categoria.

“[O caminhoneiro] tem 
que pagar, em média, R$ 50 
mil no seguro de um cami-
nhão. Além deste custo com 
o caminhão, ele ainda tem 
o custo com o diesel, que 
aumentou cerca de 40%. Os 
caminhoneiros das estradas 
brasileiras têm gastos com 
pneu, óleo, pedágio; gastos 
na estrada com alimenta-
ção. Têm que enfrentar as 
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1ª VEZ NO INTERIOR

Trecho da rua Bernardino de Campos 
terá trânsito liberado em dezembro 

O trecho da rua Bernardino 
de Campos entre a Siqueira 
Campos e a Tiradentes será li-
berado para o fluxo de veículos 
a partir do dia 1º de dezembro. 
A mudança foi acertada após 
reunião do prefeito Edinho 
Araújo com representantes 
dos lojistas que atuam no 
Calçadão realizada na tarde 
de terça-feira, 16.

Também participaram do 
encontro os secretários de 
Desenvolvimento Econômico 
Jorge Luís de Souza; e de 
Trânsito, Transportes e Se-
gurança Amaury Hernandes; 
Zeca Moreira (Gabinete), Jair 
Moretti (Governo) e o vereador 
Cabo Júlio Donizete.

Ficou definida ainda em 20 
km/h velocidade máxima per-
mitida, além da instalação de 
um dispositivo redutor de ve-
locidade no local, para impedir 
transtornos aos consumidores 
que frequentam o Calçadão.

“Essa abertura vai impedir 
que os motoristas entrem para 
o Calçadão ou retornem para 
a Voluntários de São Paulo, 
na contramão, dos dois lados 
da Catedral [nas ruas Siqueira 
Campos e Tiradentes]”, explica 
Hernandes.

Outra ação coordenada 

pelas duas secretarias é a 
criação de bolsões para carga 
e descarga, que atenderão 
uma antiga reivindicação dos 
lojistas. “Ainda nesta semana 
será criado um bolsão de carga 
e descarga na Coronel Spino-
la de Castro e outros serão 
criados ao longo das próximas 
semanas”, adianta o secretário 
Jorge Luis.

A mudança foi celebrada 
por lojistas que atuam no 
Calçadão, como a empresária 
Laura Prado, que é dona de 
uma rede de lojas de calçados. 
“Essa adequação vai facilitar a 
entrada dos veículos de carga 
e descarga, sem oferecer qual-
quer risco aos pedestres.”

“Não vai passar carro por 
todo o Calçadão. O que havia 
eram alguns gargalos que agora 
serão resolvidos para que o 
trânsito flua tranquilamente, 
sem risco para os consumido-
res. Isso vem beneficiar o nosso 
trabalho. Essa união do Poder 
Público e dos empresários é 
fundamental”, completou o 
fotógrafo e empresário João 
Passos.

Até que seja feita a altera-
ção no fluxo de veículos, agen-
tes da GCM farão a orientação 
dos motoristas. Além disso, a 
Secretaria de Trânsito vai soli-
citar o apoio da Polícia Militar 

Da REDAÇÃO

CALÇADÃO

nessa ação, com o objetivo de 
reforçar as ações educativas.

Natal  -As cancelas continu-
arão instaladas nas esquinas 
da Bernardino (com a Siqueira 
e com a Tiradentes) e serão 
utilizadas em horários espe-
ciais e datas comemorativas. 

Trecho da rua 
Bernardino de 
Campos terá
trânsito liberado 
em dezembro

Ex-prefeito de Nipoã, Luciano Cezar Scalon

Divulgação

“Nos locais de restrição de 
circulação de veículos, haverá 
a informação com a relação 
aos horários permitidos. Em 
datas especiais a proibição 
continuará até o horário de 
funcionamento do comércio”, 
explicou Souza.

Divulgação

TJ usa nova Lei de Improbidade e cancela 
condenação do ex-prefeito de Nipoã

No dia 26 de outubro foi 
sancionada a nova Lei da Im-
probidade Administrativa, na 
maior mudança desde que a 
Lei está em vigor (1992).

As alterações foram várias, 
mas o DHoje destaca algumas: 
exigência de dolo para que 
os agentes públicos sejam 
responsabilizados; Ministério 
Público passa a ter exclusi-
vidade para propor ação de 
improbidade; Danos causados 
por imprudência, imperícia 
ou negligência não podem 
mais ser configurados como 
improbidade; Não poderá ser 
punida a ação ou omissão 
decorrente de divergência na 
interpretação da lei.

Com isso, o ex-prefeito de 
Nipoã, Luciano Cezar Scalon, 
teve sua condenação cancela-
da em decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo (TJ-SP), 
publicada nesta terça-feira 
(16). O ex-prefeito havia sido 
condenado – em primeira ins-

tância – obrigada a ressarcir 
os cofres públicos no valor de 
R$ 111,2 mil mais uma multa 
do mesmo valor. O processo 
começou em 2019 em uma 
ação proposta pelo Ministério 
Público (MP).

A 9ª Câmara de Direito 
Público do Tribunal decidiu por 
unanimidade aceitar o recurso 
da defesa. A condenação de 
Scalon era referente aos anos 
de 2014 e 2015, quando o 
ex-prefeito foi acusado de 
gastos excessivos com com-
bustível e falhas em licitações 
do produto.

Segundo a nova Lei de 
Improbidade, casos de negli-
gência não podem resultar em 
condenações por improbidade 
administrativa, mesmo com 
suposta culpa. Agora, é neces-
sária a comprovação do dolo, 
quando há intenção.

O desembargador do pro-
cesso, Oswaldo Luiz Paulo, 
escreveu na decisão que “se 
não fossem as mudanças na 
lei, o caso de Scalon seria pela 
manutenção da sentença de 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

primeira instância. Negligência 
crassa”, afirmou o desembar-
gador.

Nova Lei  - A improbidade 
administrativa tem caráter 
cível, não se trata de punição 
criminal. São atos de agentes 
públicos que atentam contra o 
erário, resultam em enriqueci-
mento ilícito ou atentam contra 
os princípios da administração 
pública.

Foram alterados ainda o 
rol das condutas consideradas 
improbidade e o rito processual, 
dando ao Ministério Público a 
exclusividade para propor ação 
de improbidade e a possibilida-
de de celebrar acordos, e ao juiz 
a opção de converter sanções 
em multas.

A celebração de acordos 
deve levar em consideração a 
personalidade do agente e a 
natureza, circunstância, gravi-
dade e repercussão social do 
ato de improbidade. Para isso, 
é obrigatório que haja ressar-
cimento integral do dano e 
reversão da vantagem indevida 
obtida.

O governador João Doria 
sancionou, na manhã desta 
quinta-feira (18), a Lei dos 
Produtos Artesanais de Origem 
Animal do Estado de São Paulo. 
Ele também instituiu o grupo de 
trabalho para regulamentação da 
nova lei, que vai desburocratizar 
a produção e comercialização 
de queijos e demais produtos 
artesanais em todo estado.

O objetivo da iniciativa é esti-
mular o crescimento desse setor 
no estado. Doria ainda anunciou 
o projeto “Produtos Artesanais e 
Tradicionais do Agro de São Pau-
lo”, para fomento, valorização e 
apoio à produção agropecuária 
artesanal.

“Essa é a essência do Brasil, 
é olhar aquele que é pequeno, 
mas que produz, que tem alma, 
tem vontade e faz bem feito. 
Não faz o menor sentido a pre-
dominância de algo inadequado, 
criando limitações e dificuldades 
para o produtor artesanal”, des-
tacou Doria.

Os anúncios foram realizados 
durante a abertura do Mesa SP 
2021, que acontecerá até o dia 
20 de novembro, no Memorial 
da América Latina. Os secretários 
de Agricultura e Abastecimento, 
Itamar Borges; de Desenvolvi-
mento Econômico, Patrícia Ellen; 
e de Turismo e Viagens, Vinícius 
Lummertz; também participaram 
do evento.

A Lei dos Produtos Artesanais 
de Origem Animal do Estado de 
São Paulo traz novas normas 
para comercialização e produção 
de produtos artesanais alimentí-
cios, como os queijos, linguiças, 
pães e bolos. O Governo de São 
Paulo propôs as mudanças, pois 
a legislação anterior não atendia 
às necessidades do pequeno 
produtor e da agroindústria 
de pequeno porte. A iniciativa 
partiu de estudos realizados 
pela Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento.

A nova legislação prevê a 
desburocratização da produção 
e comercialização dos produtos 
artesanais e a regularização de 
produtores. Serão beneficiados 
produtores de pequeno porte 
de diversas cadeias produtivas 
incluindo, por exemplo, mel, de-
rivados de cana, cachaça, peixe 
salgado seco, processados de 
pequenos animais, cafés espe-
ciais, entre outros.

O texto de autoria do Gover-
nador João Doria foi aprovado 
pela Assembleia Legislativa com 
inclusão de emendas. A nova lei 
prevê a criação de uma equipe 
especializada no Serviço de Ins-
peção de São Paulo (SISP) com 
o objetivo de padronizar tecnica-
mente a produção artesanal em 
todo Estado. 

Lei desburocratiza 
produção e comércio 

de queijos e 
produtos artesanais 

Da REDAÇÃO

Câmara aprova lei que inclui caminhoneiros como MEI 
más condições das rodovias 
brasileiras. Então, se acon-
tece, normalmente uma 
pane no caminhão, muitas 
vezes ficam parados no meio 
das estradas, porque os 
pontos de parada não são 
adequados, nem seguros”, 
argumentou.

A matéria prevê que a 
alíquota de pagamento para 
a Previdência Social seja de 
12% sobre o salário mínimo. 
“A alíquota de 12% é menor 
do que a alíquota normal de 
20%, mas é compensada, 
em parte, pela ausência 
do direito à aposentadoria 
por tempo de contribuição, 
mantendo-se os demais be-
nefícios previdenciários”, ex-
plicou a relatora. A deputada 
estima que cerca de 600 mil 
caminhoneiros autônomos 
vão ser beneficiados com o 
MEI Caminhoneiro.
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Túnel de luzes de Natal na 
represa é alvo de vandalismo

Na madrugada desta quin-
ta-feira (18), o túnel de luzes 
instalado na ponte da Represa 
Municipal de Rio Preto foi alvo 
de vandalismo e teve parte da 
fiação arrancada.

As luzes foram instaladas 
pela prefeitura rio-pretense no 
decorrer da semana e seriam 
acesas na noite da sexta-feira 
(19).

Com a depredação, o tra-

balho ficou comprometido pela 
falta da fiação. O caso foi aten-
dido pela Guarda Civil Municipal 
(GCM) e registrado no Plantão 
Policial.

Em nota, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico 
informou que “lamenta o ato de 
vandalismo e está trabalhando 
para reestabelecer o projeto 
inicial’.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM

LAMENTÁVEL Divulgação

MULHER DE 20 ANOS

Paciente de clínica de 
reabilitação denuncia 

agressão e abuso sexual
Na tarde da última quar-

ta-feira (17), uma equipe da 
Polícia Militar foi acionada para 
atender uma ocorrência na UPA 
Vila Toninho, onde uma mulher 
de 20 anos estava alegando ter 
sido agredida e abusada por 
dois funcionários, de 36 e 43 
anos, da clínica na qual ela se 
encontrava em tratamento de 
dependência química.

Já na unidade de saúde 
os policiais foram informados 
pela vítima de que na segun-
da-feira (15) ela solicitou um 
atendimento médico que lhe 
foi negado, sendo que em 

seguida os dois funcionários a 
agrediram com socos e chutes 
no abdômen.

Segundo a jovem, ela tam-
bém foi ameaçada e submetida 
à prática de sexo oral.

Os policiais abordaram os 
dois suspeitos que foram leva-
dos para a Central de Flagran-
tes, onde negaram as agressões 
físicas e sexuais informando que 
por estar em tratamento quími-
co a paciente estava em surto.

Foi solicitado o exame de 
IML para a vítima. Os dois acu-
sados foram liberados e o caso, 
que foi registrado como lesão 
corporal, ameaça e estupro, 
será investigado pelo 7º Distrito 
Policial rio-pretense. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES) 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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PREJUÍZO
Loja em posto da BR é 

furtada pela 2ª vez no mês
Em menos de um mês uma 

loja de conveniência na rodovia 
BR 153 foi furtada duas vezes. 
O representante do estabele-
cimento, um homem de 40 
anos, compareceu na Central 
de Flagrantes de Rio Preto, na 
tarde da quarta-feira (17) para 
denunciar o crime que ocorreu 
na madrugada da terça-feira 
(16)

Segundo o declarante, cri-
minosos escalaram a janela do 
banheiro do estabelecimento e 
conseguiram furtar 24 garrafas 
de bebidas alcoólicas, duas 
caixas de chocolate, um par de 
sapatos, três maços de cigarro 

e R$1,6 mil.
O homem acrescentou que 

pelo fato de que a conveniência 
não possui câmeras de monito-
ramento não é possível auxiliar 
na identificação dos marginais.

A loja já foi alvo de furto no 
dia 5 de novembro, quando um 
desconhecido invadiu o imóvel 
e furtou R$600, cigarros, com-
putador, tablet e as facas que 
ficavam na cozinha, deixando 
o estabelecimento com um 
prejuízo de R$5 mil.

Caberá ao 3º DP rio-preten-
se as investigações do caso, re-
gistrado como furto qualificado.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM

MATEUS MORELES FERNANDES, 
natural de Tanabi/SP, faleceu aos 83 anos 
de idade. Era viúvo e deixou seus fi lhos 
Clarice, Jeronimo, Claudio, Claudecir 
e José (falecido). Foi sepultado no dia 
18/11/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Municipal de Guapiaçu.

ODILIA DE JESUS CARVALHO, na-
tural de Caculé/BA, faleceu aos 52 anos 
de idade. Era divorciada e deixou seus 
fi lhos Josiane e Junio. Foi sepultada no 
dia 18/11/2021, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério São João Batista.

DOMINGOS FRANCISCO DOSUAL-
DO, natural de Nova Aliança/SP, faleceu 
aos 62 anos de idade. Era casado com 
Virginia Maria da Silva Dosualdo e deixou 
seus fi lhos Gustavo e Danilo. Foi sepulta-
do no dia 18/11/2021 às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS
BENEDITO FERNANDES,  faleceu aos 

76 anos de idade. Era solteiro e deixou 
SEUS FILHOS Nilton, Roberto, Sérgio, 
Marcos, Ricardo, Flávia e Rogéria. Foi 
sepultado no dia 18/11/2021 às 16:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

NIVALDO BASSI, natural de São 
José do Rio Preto/SP, faleceu aos 64 
anos de idade. Era casado com Marta 
Lucia Granzotto. Foi sepultado no dia 
17/11/2021 às 10:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

LUZIA BOIATE GRACI, natural de 
Ipiguá/SP, faleceu aos 72 anos de idade. 
Era viúva e deixou suas fi lhas Márcia e 
Mara. Foi sepultada no dia 17/11/2021 
às 08:30, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério 
São João Batista.

DEDO-DURO
PM detém jovem 
traficante, que 

entrega fornecedor
A Polícia Militar rio-pretense 

prendeu, na noite da quarta-
-feira (17), uma jovem de 24 
anos e um homem de 43 anos 
que estavam comercializando 
porções de drogas no bairro 
Eldorado, na Região Norte da 
cidade.

Durante o patrulhamento da 
PM na Rua Santa Paula uma 
guarnição viu a jovem parada 
na calçada segurando uma 
sacola, momento em que ao 
notar a presença da viatura ela 
passou a agir de forma suspeita 
e acabou sendo abordada.

Em revista pessoal, os po-
liciais localizaram um aparelho 
celular e três porções de maco-
nha, sendo que para os pms a 
acusada informou que venderia 
os entorpecentes e que em sua 
residência estavam guardadas 
mais porções.

Na casa, os militares apre-
enderam uma porção fragmen-
tada de maconha, uma máqui-
na de cartões, uma balança de 

precisão e um rolo de plástico 
filme. A jovem foi questionada 
sobre a origem das drogas e 
confessou ter adquirido de um 
homem que faz entregas em um 
carro HB20.

Os policiais acionaram uma 
segunda equipe que logo lo-
calizou o suspeito. Ao notar a 
presença dos policiais o homem 
descartou cinco porções de 
maconha e tentou fugir, mas 
acabou sendo detido.

Para os pms, ele disse que 
a droga seria entregue para a 
jovem já detida e admitiu ter 
mais entorpecentes em sua 
casa. No novo endereço os pms 
apreenderam R$60, 21 porções 
de maconha que estavam na 
geladeira e dois pedaços maio-
res da mesma droga.

Os dois envolvidos foram 
levados para a Central de Fla-
grantes e presos. O caso foi 
registrado como tráfico e asso-
ciação para o tráfico.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM
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DOIDÃO
Funcionário é flagrado cheirando 
solvente e agride patrão idoso 

Um idoso, de 69 anos, foi 
agredido na tarde de quarta-
-feira (17) por um funcionário, 
de 39 anos, dentro de um lava 
a jato na Vila Maceno, em Rio 
Preto. A violência aconteceu 
após o acusado ser flagrado 
cheirando solvente durante o 
expediente, por volta das 16h.

A vítima procurou a Central 
de Flagrantes e relatou que ao 
ver seu empregado inalando o 

produto pediu que deixasse o 
estabelecimento e fosse para 
casa, pois estava alterado.

Após a solicitação, o acu-
sado o agrediu com murros no 
pescoço e disse que “só saia 
do local com os seus direitos”.

Na delegacia, o caso foi re-
gistrado como lesão corporal e 
encaminhado para o 1º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM
Arquivo DHOJE

BAEP NEVES PAULISTA

Ladrão de celular é preso

Um rapaz, de 22 anos, foi 
preso por policiais militares do 
Batalhão de Ações Especiais da 
Polícia (BAEP) na quarta-feira 
(17) após ter roubado o celular 
de uma jovem, de 21 anos, no 
Vale do Sol, por volta das 18h.

A guarnição fazia um patru-
lhamento quando foi avisada 
do assalto e que o criminoso 
havia fugido, entrando na mata 
da Avenida Ernani Pires.

Os policiais se deslocaram 
até o local do crime, onde fica-
ram sabendo das característi-
cas físicas do suspeito e, mais 
tarde, na Rua Chirala Abrahão, 
conseguiram abordá-lo.

Foi feita revista pessoal e 
em um dos bolsos do suspeito 
foi localizado o aparelho. Em 
sua defesa, o acusado disse 
que teve uma discussão com 
a vítima e ao perder a cabeça 
acabou “fazendo besteira”.

Na Central de Flagrantes, 
a prisão foi confirmada pelo 
delegado plantonista. O indi-
ciado foi encaminhado para a 
carceragem da Delegacia de 
Investigações Gerais (DIG). As 
diligências do caso serão feitas 
pelo 4º Distrito Policial de Rio 
Preto.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM

Jovem sofre queimaduras 
ao acender fogareiro a gás

Orientada por funcionários 
de hospital, uma mulher de 
30 anos, moradora de Neves 
Paulista, procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Preto na 
madrugada desta quinta-feira 
(18) para relatar que, às 21h30 
da quarta-feira (17), seu irmão 
de 25 anos sofreu queimaduras 
ao tentar acender um fogareiro.

De acordo com a declaran-
te, o jovem tentou acender um 
fogareiro a gás e ao sofrer o 
acidente doméstico foi socor-

rido para o hospital de Neves 
Paulista.

Após o atendimento médi-
co, uma viatura do SAMU foi 
solicitada para encaminhar o 
paciente até a emergência da 
Unimed, local onde foi pedida 
a elaboração do boletim de 
ocorrência.

O caso foi registrado como 
auto lesão e encaminhado para 
a delegacia de Neves Paulista.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEMArquivo DHOJEArquivo DHOJE

Arquivo DHOJE
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Casais homoafetivos e a 
reprodução assistida

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

A sociedade está passando por muitas mudanças nas 
últimas décadas. As conquistas sociais das mulheres e dos 
grupos chamados minorias causaram um impacto que tem 
provocado grandes transformações.

Nesse contexto, o Conselho Federal de Medicina reco-
nheceu, em 2013, na Resolução n. 2013/2013, o direito de 
casais homoafetivos terem filhos com o auxílio de técnicas de 
reprodução assistida, considerando que o Supremo Tribunal 
Federal reconheceu e qualificou como entidade familiar a 
união estável homoafetiva em 2011.

Essa orientação foi preservada nas resoluções posteriores, 
inclusive na atual, de 2017 (Resolução CFM n. 2168/2017).

Assim diz a resolução:
É permitido o uso das técnicas de RA para relacionamen-

tos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitado o direito a 
objeção de consciência por parte do médico.

A “objeção de consciência” significa que o médico não 
é obrigado a realizar a técnica, mas pode executá-la, caso 
desejar e concordar com o procedimento.

Essas regras valem para casais homoafetivos masculinos 
e femininos e há diferenças na aplicação das técnicas para 
cada um deles.

Além disso, a resolução determina algumas regras que 
devem ser aplicadas a todas as técnicas de reprodução 
assistida:

A doação de gametas (óvulos e espermatozoides) e em-
briões não poderá ter caráter lucrativo ou comercial;

Os doadores não devem conhecer a identidade dos re-
ceptores e vice-versa;

A idade limite para a doação de gametas é de 35 anos 
para a mulher e de 50 anos para o homem;

Deve ser mantido, obrigatoriamente, sigilo sobre a identi-
dade dos doadores de gametas e embriões, bem como dos 
receptores.

Neste texto, vamos apresentar as diferenças dos trata-
mentos para casais homoafetivos masculinos e femininos.

Casais homoafetivos masculinos
Quando um casal homoafetivo decide ter um filho, deve 

procurar uma clínica de reprodução assistida. Estudamos o 
caso individualmente e explicamos todas as possibilidades 
e necessidades para que o procedimento tenha o resultado 
desejado.

Os casais homoafetivos masculinos têm mais dificulda-
des em técnicas de reprodução assistida do que os casais 
femininos para conseguir ter um filho. Eles têm apenas os 
espermatozoides. Portanto, precisam de óvulos e de um 
útero, diferentemente dos casais femininos, que só precisam 
de espermatozoides.

De qualquer forma, o tratamento é feito por meio da 
fertilização in vitro (FIV), em que tanto a fecundação como 
os primeiros dias do desenvolvimento embrionário são feitos 
em laboratório. Porém, antes do início do tratamento, o casal 
precisa encontrar uma mulher que esteja disposta e atenda 
às regras estabelecidas pela resolução do CF

Casais homoafetivos femininos
No caso de união homoafetiva feminina, a reprodução 

assistida é mais fácil. O casal tem os óvulos e o útero, sendo 
necessários apenas os espermatozoides.

Além disso, existe uma condição especial prevista na 
resolução do CFM para os casais femininos:

É permitida a gestação compartilhada em união homoa-
fetiva feminina em que não exista infertilidade. Considera-se 
gestação compartilhada a situação em que o embrião obti-
do a partir da fecundação do(s) oócito(s) de uma mulher é 
transferido para o útero de sua parceira.

Portanto, de modo geral, o casal opta por uma das par-
ceiras fornecer os óvulos e a outra gestar.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gi-
necologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução 
Humana

Saúde tem baixa procura por 
dose adicional no primeiro dia

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto começou a aplicar 
a dose adicional contra Co-
vid-19 em adultos com mais 
de 18 anos que receberam a 
segunda dose há pelo menos 
5 meses nesta quinta-feira 
(18). Com 8,2 mil pessoas 
aptas para serem vacinadas, 
o movimento acabou sendo 
baixo nos posto de vacina-
ção, com 1.621 pessoas 
imunizadas nesta quinta.

A gerente de imunização, 
Michela Barcelos, esclareceu 
que na terceira dose pode 
ser aplicada um tipo de imu-
nizante diferente do que a 
pessoa recebeu nas etapas 
anteriores. “O protocolo esta-
dual estabelece que qualquer 
imunizante pode ser utilizado 
na dose de reforço. Temos 
utilizado em grande a parte 
a Pfizer, no qual temos mais 
doses, mas também estamos 
priorizando lotes com data de 
vencimento mais próximas”, 
comentou.

De acordo com o Governo 
Federal, quem tomou a dose 
única da vacina da Janssen 
deverá tomar uma segunda 
dose da mesma fabricante 
e, após cinco meses, deverá 
receber a dose de reforço. 

Segundo Michela, Rio Preto 
não recebeu novas doses da 
Janssen e aguarda orienta-
ções sobre esse público.

A cidade registra atual-
mente 36.315 faltosos de 
segunda dose. Já com a 
dose adicional, a cobertura 
em idosos está em 73% e 
nos profissionais da saúde 
em 72%. “A prioridade é 
concluir o esquema vacinal 
de segunda dose. A maioria 
dos faltosos são adolescentes 

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

REFORÇO

e pessoas de 20 a 29 anos, 
que foram os últimos grupos 
vacinados. Esses públicos 
tiveram uma antecipação na 
aplicação da segunda dose, 
mas acredito que muitos 
estejam esperando a data 
que está na comprovante”, 
afirmou Michela.

O intervalo entre a primeira 
e segunda dose para adultos 
que receberam Pfizer é dia 21 
dias. Já para adolescentes, 
o intervalo é de 56 dias. A 

CoronaVac tem um intervalo 
de 28 dias e a AstraZeneca 
tem de 56 dias.

As doses continuam dis-
poníveis nesta sexta-feira 
(19) nas unidades de saúde 
e demais equipamentos pú-
blicos, das 7h30 às 15h. Para 
se vacinar, o munícipe deve 
apresentar documento de 
identificação com foto e CPF, 
comprovante de vacinação e 
comprovante de residência de 
Rio Preto.

Divulgação

Mirassol também amplia dose de reforço

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
vai ampliar a aplicação da 
dose de reforço da vacina 
contra a covid-19 para toda 
população adulta do municí-
pio, a partir desta sexta-feira 

(19). A nova orientação é 
de que pessoas com 18 
anos ou mais recebam a 
dose adicional cinco meses 
após a aplicação da segunda 
dose do imunizante contra a 
Covid-19.

Anteriormente, o reforço 
era recomendado apenas 
para idosos acima de 60 

anos, pessoas imunossu-
primidas e profissionais de 
saúde. O atendimento acon-
tece das 8 às 16 horas em 
dois pontos do município: 
Centro de Saúde 2, também 
conhecido como Postão, e 
na Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Cohab II.

“Para receber a dose 

é importante e obrigató-
rio comprovar que reside 
em Mirassol, apresentar 
o cartão de vacina, docu-
mento com foto e CPF”, 
explicou o diretor do DMS, 
Frank Hulder de Oliveira. “A 
dose adicional será realizada 
com imunizante disponível”, 
acrescentou.

Da REDAÇÃO

COVID

Passaporte da vacina 
reduz em 23% os faltosos 

da 2ª dose em Urupês 

Desde a última semana, 
quando Urupês começou 
a exigir o comprovante de 
vacinação contra a Covid-19 
para que pessoas pudessem 
ingressar em eventos espor-
tivos, transporte sanitário e 
ônibus circular, dentre outros 
serviços e locais, o número de 
faltosos começou a reduzir no 
município.

Segundo a Prefeitura, em 
apenas três dias de imuni-
zação após a publicação do 

decreto, o Sistema de Saú-
de conseguiu diminuir em 
23,25% o número de faltosos 
para segundas doses (de 675 
para 518). Também reduziu 
foi reduzido em 13,55% os 
faltosos para doses adicionais 
(de 332 para 287). A decisão 
de implantação do “passapor-
te vacinal” é amparada por 
decisões do Supremo Tribunal 
Federal.

O Vacinômetro de Urupês 
aponta que 81,53% da po-
pulação urupeense já está 
vacinada com, ao menos, a 
primeira dose, e que 79,43% 
já recebeu a segunda dose ou 
dose única. Cerca de 1.516 
pessoas (10,86% da popu-
lação total) já receberam a 
dose adicional.

O decreto 3061/2021 
pode ser acessado pelo link 
https://www.urupes.sp.gov.br/
servicos/cidade/legislacao/lei.
php?id=1685

Da REPORTAGEM
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Relatório diário traz 13 casos sem mortes
A Secretaria de Saúde 

confirmou nesta quinta-
-feira (18) mais 13 casos 
de Covid-19 no município, 
sendo que seis foram diag-
nosticados por exame PCR, 
cinco por TR antígeno e 
dois por TR anticorpo. As 
notificações ocorreram en-
tre os dias 11/11 e 17/11. 
No total são 98.296 casos, 

com uma média móvel de 
14 casos leves e um caso 
grave por dia.

Mais uma vez Rio Preto 
não registrou óbitos pela do-
ença. Com isso, a cidade se-
gue com 2.820 fatalidades 
desde o início da pandemia, 
com uma taxa de letalidade 
de 2,8%. Considerando 
apenas os dados de 2021 
são 63.533 casos e 1.898 
óbitos.

Nas últimas 24 horas, 
nove pessoas foram consi-
deradas recuperadas da Co-
vid-19, totalizando 95.410 
recuperados, o equivalente 
a 97% dos casos. A cidade 
soma 345.677 notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais e 313.499 testes re-
alizados. O coeficiente de in-
cidência é de 21.139 casos 
a cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto 

registra 125 internações 
de pacientes com síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG), com 61 na UTI e 
64 na enfermaria, sendo 
70 residentes de Rio Preto 
e 55 de outros municípios 
da região. Dentre os casos 
confirmados com Covid-19 
são 25 internações, com 19 
na UTI e seis na enfermaria. 
A taxa de ocupação de leitos 
de UTI é de 21,5% na região.

Vinicius LIMA

POLÊMICO

Passaporte da 
vacina reduz em
 23% os faltosos 
da 2ª dose em 
Urupês 
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ADVOCACIA

Candidata a presidente da OAB-SP, Dora 
Cavalcanti participa de evento em Rio Preto

A candidata à pre-
sidência da sec-
cional da OAB 
São Paulo Dora 

Cavalcanti esteve nesta 
quinta-feira, 18, em Rio 
Preto, para prestigiar evento 
em torno da candidatura de 
Lucineia dos Santos, que 
concorre a presidência da 
OAB Rio Preto.

O encontro ocorreu no 
Automóvel Clube e reuniu 
centenas de advogados, 
conselheiros estaduais e fe-
derais. Dora que é advogada 
criminalista apoia na cidade 
a segunda chapa composta 
pela advogada Lucineia à 
presidência, ao lado do 
candidato a vice, Homaile 
Mascarin do Vale. Para as 
vagas de secretários geral e 
adjunto, a chapa traz Moacir 
Venancio da Silva Junior e 
Fernando Célico Conceição. 
Para tesouraria, a candidata 
é Rosângela Leila de Souza. 
Ela é ex-secretária de Saúde 
de Olímpia, ex-funcionária 
da Prefeitura de Rio Preto, 
ex-presidente de conselho 

e secretários municipais de 
Saúde.

Dora afirma que o apoio 
a Lucineia se deve pelo ali-
nhamento de objetivos para 
condução da OAB, tanto 
local como estadual. Ela 
pretende realizar mudanças 
profundas no modo de se 
administrar a ordem.

“Em primeiro lugar a ges-
tão deixaria de ter caráter 
personalista e ser mais co-
letiva e inclusiva. Aproximar 
as pessoas desencantadas 
com a ordem. Uma crise de 
representatividade, quase 
metade não votou na úl-
tima eleição. As pessoas 
não se veem representadas 
e acolhidas, estamos aban-
donando a velhas formas, 
temos as panelinhas dentro 
da ordem”, diz.

A taxa de abstenção nas 
últimas eleições para a OAB 
em São Paulo, em 2018, 
chegou a quase 45%. Em 
Rio Preto, o índice foi ainda 
maior: 46,2%. Dos que vota-
ram, 9% ainda optaram por 
votar em branco ou anular.

“A OAB tem um papel de 
contribuir no debate público. 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Agenda das prerrogativas, 
questões éticas da advocacia 
e estar atenta e se posicionar 
nas questões de mudanças de 
lei, agenda do pós pandemia. 
A OAB era sempre ouvida e 
esse orgulho se perdeu com 
uma OAB tímida”, afirma 
Dora.

A candidata a OAB Rio 
Preto Lucineia dos Santos 
que conta com apoio de Dora 
diz que o objetivo é resgatar 
o interesse dos advogados. 
“Uma OAB mais participativa 
que precisa resgatar o brilho 
dos olhos dos advogados. 
Acolher o jovem advogado e 
o mais experiente”, diz.

Ela afirma estar confiante 
na vitória e que vem rece-
bendo muitos apoios dos 
advogados da cidade. “A gente 
iniciou com um sentimento 
de insegurança porque são 
décadas e décadas de uma 
gestão patriarcal. Recebemos 
um acolhimento do jovem 
advogado, da mulher advo-

Fotos: Divulgação

JUSTIÇA

Juiz rejeita ação para retirar 
nome de J. Hawilla do anel viário 

A decisão foi da 1ª Vara 
da Fazenda Pública 
de Rio Preto, assi-

nada pelo juiz Eduardo Garcia 
Albuquerque, que indeferiu a 
ação popular movida por um 
estudante rio-pretense para 
que seja retirado o nome de 
J. Hawilla do anel viário da 
cidade.

A ação foi iniciada em fe-
vereiro deste ano, onde o 
estudante ressalta que “J. 
Hawilla foi uma pessoa envol-
vida – em vida – em corrupção 
empresarial, especialmente na 
gestão de empresas marke-
ting de futebol, no Brasil e no 

exterior”. O estudante ainda 
alega que tal feito é ofensivo à 
moralidade administrativa pre-
vista na Constituição Federal e 
na Lei Orgânica do município. 
“Ambos proíbem que sejam 
dados nomes de condenados 
em crimes de corrupção a vias 
e logradouros públicos”, frisa 
o autor.

O juiz entendeu que a sen-
tença é pela improcedência, 
pois tem autonomia para julgar 
leis de efeitos concretos, pas-
síveis de serem anuladas por 
ação comum. “É inviável o Po-
der Judiciário exercer o controle 
sobre o mérito de lei votada 
regularmente pela Câmara com 
fundamento em princípios”, 

escreveu o magistrado.
O magistrado ainda com-

plementou dizendo que “cor-
rupção realmente derrui a 
base de qualquer sociedade; 
por outro lado, apontado pelos 
poderes políticos, J. Hawilla 
gerou ao município milhares de 
empregos. Por isso, não cabe 
ao Poder Judiciário, mas sim ao 
eleitor, que, se entender lesado 
deve alterar a composição da 
Câmara ou da Prefeitura. Nega-
do o provimento”, decidiu o juiz.

O processo está em fase de 
apresentação de recurso por 
parte do autor. O DHoje tentou 
contato com o estudante, para 
saber se irá recorrer, porém, 
sem sucesso.

Andressa ZAFALON 
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Juiz rejeita ação 
para retirar nome 
de J. Hawilla do 
anel viário 

gada. A gente ouve que uma 
das melhores administrações 
da OAB foi com uma mulher 
e só tivemos uma”, afirma.

No final de 2020, o Con-
selho Federal da OAB apro-
vou a paridade de gênero e 
cotas raciais de 30% para 
a nova entidade. Com isso, 
as cotas para mulheres que 
antes eram de 30% aumen-
taram para 50% e passaram 
a valer não apenas para a 
chapa como um todo, mas 
também para cargas de di-
retoria.

Na subseção de Rio Preto, 
três chapas compostas por 
cinco advogados cada uma 
foram inscritas para concor-
rer ao comando da entidade 
no próximo triênio – 2022 a 
2024.

Além da chapa encabeça-
da por Lucineia a OAB local 
conta com a chapa que tem 
como candidato à presidên-
cia o atual vice-presidente 
da subseção, Henry Atique, 

leva o apoio do advogado 
Marcelo Henrique, à frente 
da entidade no momento. 
A advogada Izabela Fantazia 
da Sila Rejaili é candidata a 
vice-presidente, junto com 
Davi de Martini Júnior para 
secretário-geral, Nayara Fer-
reira dos Santos como secre-
tária-adjunta e Robson Pedro 
de Toledo para tesoureiro.

O advogado Luiz Fernando 
Corveta Volpe encabeça a 

Grupo de advogados 
apoiadores da chapa 
10221, tendo a Dra. 
Lucineia como pre-
sidente, Dr. Homaile 
como vice-presidente 
e a presença de Dora 
Cavalcanti, na noite de 
ontem, no Automóvel 
Clube 

terceira chapa, ao lado da 
candidata a vice-presidente 
Clairi Mariza Carareto. Para 
secretário-geral, o candidato 
é o advogado Eder Serafim 
de Araújo. Izabella Tayar Au-
gusto é a candidata à vaga 
de secretária-adjunta e Nugri 
Bernardo de Campos para a 
vaga de tesoureira.

A eleição que define o 
comando da OAB acontece 
no dia 25 de novembro.

Dr. Diego e Dora



SUB-20

Mirassol inicia disputa nas 
oitavas de final do Paulista

O Mirassol inicia a 
disputa de mata-
-mata do Campeo-
nato Paulista Sub-

20 nesta sexta-feira (19). Pelas 
oitavas de final, o Leão visita o 
Capivariano no jogo de ida em 
Indaiatuba.

O Capivariano conseguiu 
se classificar na primeira fase 
por índice técnico, ficando em 
quarto lugar no grupo. Na se-
gunda fase, o time surpreendeu 
e ficou na liderança em uma 
chave que contava com São 
Paulo, XV de Piracicaba e AA 
Flamengo.

“Agora não tem mais equi-
pes com deficiência técnica, vai 
ser um jogo duro. O Capivaria-
no é uma equipe muito forte 
fisicamente, que passou por 
um quadrangular com times 
grandes e difíceis e que deve 
nos trazer muita dificuldade”, 
afirmou o técnico do Mirassol, 
Mateus Naneti.

O Leão por sua vez tem 
apresentado uma campanha 
consistente, sendo o líder tanto 
na primeira quanto na segunda 
fase. Um dos destaques é o 
atacante Kauan, que lidera a 
artilharia do torneiro com 14 
gols marcados. Naneti falou 
sobre a preparação dos atletas, 
que podem ser opções para 
Eduardo Baptista no Paulistão 
do ano que vem.

“Tem muitos meninos que 
vem em uma crescente muito 
boa na competição. Alguns 
deles até já passaram pelo 
profissional, então estão mais 
maduros e mais preparados 
para estarem no Paulistão 
2022”, comentou.

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

  Leo ROVERONI

CAPIVARIANO X MIRASSOL
CAMPEONATO PAULISTA SUB-
20
DATA: 19/11
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO ÍTALO MÁRIO 
LIMONGI (INDAIATUBA)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

LUCY MONTORO

Atletas de Rio Preto representarão estado na Paralimpíadas Escolares 

Quatro atletas do proje-
to “Cadeira com Asas” 
da Rede de Reabilita-

ção Lucy Montoro de Rio Preto 
representarão o Estado de São 
Paulo na modalidade basquete 
3x3 durante a Paralimpíadas 
Escolares 2021. O evento es-
portivo acontecerá entre os 
dias 22 a 27 de novembro, em 
São Paulo.

O treinador Octavio de Paula 
Marques Júnior conta que a 
menos de quatro dias da com-
petição a ansiedade dos atletas 
já é nítida. “Este momento tão 
esperado vem causando certa 
inquietação saudável neles. 
Esta ânsia gostosa, podemos 
assim dizer, persistirá até o 
momento do embarque para 
São Paulo”, afirmou.

O técnico também fala sobre 
a expectativa dos jogos. “Espe-
ramos fazer grandes apresenta-
ções, estamos nos preparando 
para este momento. Nosso 

objetivo principal é ficar entre 
os três primeiros e garantir uma 
medalha. Mas também espero 
muito que os meninos aprovei-
tem para se divertir ao máximo 
nesta competição”, diz Octavio.

Caio Emanoel Padula, 16 
anos, participará da competi-
ção pela segunda vez. “Jogar 
na Paralimpíadas Escolares é 
bastante enriquecedor do ponto 
de vista do jogador, pois pode-
mos conhecer outros atletas, 
entender os jogos e estratégias 
de outras equipes. Também para 
fazer novos contatos, conhecer 
novas pessoas”, destacou. Além 
de Caio, Daniel Gusmão Pelicer, 
Marcus Vinicius Muniz e Maycon 
Gabriel Muniz também participa-
rão dos jogos.

As Paralimpíadas Escolares 
tiveram a sua primeira edição 
em 2009. Este é o maior evento 
mundial para crianças com de-
ficiência em idade escolar. Em 
2020, o evento não foi realizado 
devido à pandemia de Covid-19. 
Na última edição, em 2019, 

Da REPORTAGEM mais de 1.200 atletas participa-
ram da competição que contou 
com representantes de todos os 
estados e do Distrito Federal.

“Esporte na reabilitação é 
que você faz uma inclusão social, 
você não apenas devolve para 
sociedade, é feita uma inclusão 
por meio do esporte e é algo 
muito importante. Dentro de Rio 
Preto, ou dentro do Brasil, são 
poucas instituições que conse-
guem esta inclusão”, ressalta o 
treinador Octavio.

Regras
O basquete paralímpico 3 x 

3 é disputado em três períodos 
de cinco minutos. Cada equipe 
tem 14 segundos de posse de 
bola para converter o arremesso. 
Cada cesta vale apenas um pon-
to. A exceção são os arremessos 
da linha de três, que valem dois 
pontos. Sempre que uma equipe 
pega o rebote do arremesso do 
adversário, precisa sair da linha 
de três pontos antes de iniciar 
o ataque.

 Divulgação

BRASILEIRÃO
Timão perde e fica fora do G4

O Corinthians perdeu a 
chance de entrar no G4 do 
Campeonato Brasileiro na noite 
desta quarta-feira (17), quando 
perdeu para o Flamengo por 1 
a 0, no Maracanã, no Rio de 
Janeiro (RJ), pela 33ª rodada. 
O time carioca poupou muitos 
titulares visando a final da Liber-
tadores contra o Palmeiras, no 
próximo dia 27 de novembro.

A derrota deixou o time 
paulista em quinto lugar, com 
50 pontos. Dois pontos atrás 
do Red Bull Bragantino, quarto 
colocado, com 52, mas que 
tem um jogo a mais que o 
Corinthians no returno. Já o Fla-
mengo segue na vice-liderança, 
agora com 63 pontos. Oito pon-
tos atrás do líder Atlético-MG.

O primeiro tempo foi de um 
Flamengo com mais volume de 
jogo, enquanto o Corinthians 
apostou na forte marcação 
como trunfo para buscar algo 
a mais no Maracanã. Tanto é 
que a primeira oportunidade do 
time paulista aconteceu apenas 
aos 12 minutos, quando Renato 
Augusto tocou para Jô, que 
finalizou cruzado na área e nin-
guém apareceu para completar 
para o gol.

Não demorou e aos 18 
minutos o Corinthians voltou 
a assustar em finalização de 
Roger Guedes na rede pelo lado 
de fora. Contudo, aos poucos o 
Flamengo se soltou em campo 
e passou a ficar mais tempo 
no ataque. Aos 29, Vitinho 
carregou bola, passou pela 
marcação e finalizou por cima 
do gol de Cássio.

Antes do intervalo, o Co-
rinthians precisou apertar a 
marcação e suportou pressão 
do Flamengo. Aos 43, João 
Victor vacilou e Kennedy chutou 
pela linha de fundo. No minuto 
seguinte foi a vez de Matheu-
zinho pegar sobra na entrada 
da área e obrigar Cássio a es-
palmar, evitando o primeiro gol 
rubro-negro.

Tecnicamente, o segundo 
tempo foi muto abaixo do es-
perado. Flamengo e Corinthians 
priorizaram a marcação ao invés 
de buscar o ataque, tornando o 
confronto sonolento.

O Flamengo melhorou após 
a entrada de Michael, que cha-
mou a responsabilidade e foi 
para cima dos adversários. Aos 
21, Kennedy aproveitou sobra 
na entrada da área e chutou 
com a canhota pela linha de 
fundo. 

Da REPORTAGEM

São Paulo vence 
clássico e respira

Depois de três jogos de 
jejum, o São Paulo conseguiu 
se reabilitar para respirar na 
luta contra o rebaixamento 
no Brasileirão. Na noite desta 
quarta-feira (17), o time tricolor 
visitou e venceu o clássico con-
tra o Palmeiras, pelo placar de 
2 a 0, em pleno estádio Allianz 
Parque. Gabriel Sara e Luciano, 
um em cada tempo da partida, 
marcaram os gols do duelo.

Com o resultado, o São Paulo 
chegou aos 41 pontos e agora 
aparece na 14ª posição. Já o 
Palmeiras, apesar da derrota, 
segue estacionado na terceira 
posição com 58 pontos e perdeu 
a chance de diminuir a diferença 
para os primeiros colocados: 
Atlético (71) e Flamengo (61).

Aproveitando o desentro-
samento do Palmeiras que 
começou a partida com um 
time praticamente inteiro de re-
servas, o São Paulo dominou os 
primeiros minutos do clássico. 
Tanto que foi o time tricolor que 
abriu o placar. Aos 23 minutos, 

depois de uma jogada aérea, a 
bola dobrou para Gabriel Sara, 
que dominou com liberdade e 
acertou um bonito chute, sem 
chances para o goleiro Weverton.

À frente no placar, o São 
Paulo seguiu melhor no restante 
do primeiro tempo, já que o Pal-
meiras tinha dificuldade de criar 
boas chances no setor ofensivo. 
O segundo gol do time tricolor 
saiu aos 15 minutos da segunda 
etapa. O goleiro Weverton saiu 
jogando errado e tocou para 
Patrick de Paula, que acabou 
perdendo a bola para Luciano 
que de frente para o gol só teve 
o trabalho de empurrar para o 
fundo das redes.

A partir daí, o ritmo da partida 
caiu um pouco e o Palmeiras 
tentou responder após diversas 
mudanças ofensivas feitas por 
Abel Ferreira, mas que no fim 
das contas não surtiram resulta-
do. No apagar das luzes, o São 
Paulo chegou a marcar mais um 
com Gabriel Sara, aos 45, mas o 
meio-campo estava em posição 
irregular após o passe de Eder e 
o gol invalidado.

Da REPORTAGEM

Santos se distancia 
do rebaixamento

Em uma das partidas que 
movimentaram as disputas da 
33ª rodada do Brasileirão na 
noite desta quarta-feira (17), o 
Santos fez jus ao fator casa e 
subiu na classificação. Jogando 
na Vila Belmiro, o time paulista 
recebeu e venceu a lanterna 
Chapecoense, pelo placar de 2 
a 0. Marinho, ainda no primeiro 
tempo e Marcos Guilherme, no 
final da segunda etapa, marca-
ram os gols do jogo.

Com o resultado, o Santos 
chega a três jogos sem derrota e 
aparece na 11ª colocação, com 
42 pontos. Já a Chapecoense 
conheceu a sua 20ª derrota em 
33 jogos e com o rebaixamento 
decretado com antecedência, 
aparece na última colocação 
com 15 pontos.

Precisando do resultado e jo-
gando em casa, o Santos come-
çou a partida tomando as rédeas 
do duelo nos primeiros minutos 
e criando as melhores chances. 
Apesar disso, o placar só foi sair 
do zero aos 22 minutos, quando 
Marinho sofreu pênalti. O próprio 
atacante foi para a cobrança, 

após análise do VAR, e não 
desperdiçou.

Porém, nos minutos seguin-
tes, o atacante sentiu a coxa e 
precisou ser substituído. Depois 
da troca, o Santos não foi mais 
o mesmo e a Chapecoense criou 
duas boas oportunidade de em-
patar. Na primeira, Mike arriscou 
um chute de fora da área e 
obrigou João Paulo a se esticar 
inteiro para fazer a defesa. No 
lance seguinte, Henrique Almei-
da roubou a bola perto da área e 
limpou o marcado, mas chutou 
para fora. Por isso, o duelo foi 
para o intervalo com a vitória 
parcial dos donos da casa.

Na volta do intervalo, a Cha-
pecoense seguiu pressionando 
na busca pelo empate. A pri-
meira boa chance veio aos sete, 
quando Mike pegou o rebote e 
cara-a-cara com o goleiro João 
Paulo, chutou firme, mas o 
arqueiro santista conseguiu se 
recuperar para fazer a defesa. 
Conforme o tempo foi passando, 
o Santos voltou a equilibrar a 
partida.

Tanto que depois de algumas 
tentativas, o time paulista mar-
cou o segundo e praticamente 
decretou a vitória. 

Da REPORTAGEM
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Editais de
PROCLAMAS

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. DANILO DIAS ALVES e SUZANA KELLY DE OLI-
VEIRA, sendo ELE fi lho de MIGUEL APARECIDO ALVES e 
de IRANI APARECIDA DIAS ALVES e ELA fi lha de PAULO 
ROBERTO DE OLIEVIRA e de LUZINETE SANTOS BAR-
BOSA;
2. CLAUIR HERNANDES MENDONÇA e SINARA 
DA SILVA SIQUEIRA, sendo ELE fi lho de LUIZ DA ROCHA 
MENDONÇA e de HELENA MARIA HERNANDES MEN-
DONÇA e ELA fi lha de VALTER DOS SANTOS SIQUEIRA e 
de MARIA ALICE DA SILVA SIQUEIRA;
3. ISRAEL LIMA FERREIRA e TAMIRES DOS SAN-
TOS BRITO, sendo ELE fi lho de ENES FERREIRA e de 
PERPETUA MARIA LIMA FERREIRA e ELA fi lha de MAR-
CELO MATOS DE BRITO e de ANA CRISTINA PEREIRA 
DOS SANTOS;
4. ROBERTO DA CRUZ FLORA e GEISA PEREIRA 
DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de NILTON DOS SANTOS 
FLORA e de MARLENE DA CRUZ FLORA e ELA fi lha de 
JOVINO DA CUNHA VIANA e de MARIÊTA PEREIRA DOS 
SANTOS;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/11/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330
Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:
RICARDO ANTONIO ESTEVES e FLÁVIA FERNANDA 
BOTTER. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, divor-
ciado, nascido em Santo André, SP, no dia 21 de janeiro 
de 1983, fi lho de JAIR ANTONIO ESTEVES e de IARA 
APARECIDA MENEZES ESTEVES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, fi sioterapeuta, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 23 de agosto de 1989, fi lha de PAULO 
FERNANDO BOTTER e de SUELI CALDEIRA DA SILVA 
BOTTER. 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 11 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

JEFERSON MARCIANO DA SILVA FARIAS e DÉBORA DE 
AVIZ ABREU. Ele, de nacionalidade brasileira, soldador, sol-
teiro, nascido em Castanhal, PA, no dia 19 de dezembro de 
1988, fi lho de JOSÉ MARIA TRINDADE FARIAS e de VERA 
FERREIRA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, aten-
dente de caixa, solteira, nascida em Castanhal, PA, no dia 16 
de junho de 1990, fi lha de JOSÉ EDVAR COSTA ABREU e 
de ELIZETE DE AVIZ ABREU.

ITALO EDUARDO TELES DOTOLI e MARIANA DALIA 
ISSA. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico em agropecu-
ária, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 

12 de junho de 1996, fi lho de JOSÉ EDUARDO DOTOLI e 
de ROSIMEIRE FERREIRA TELES DOTOLI. Ela, de na-
cionalidade brasileira, enfermeira, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 24 de outubro de 1984, fi lha de ALBERTO 
ISSA e de LÚCIA HELENA DALIA ISSA. 

DONIZETI LOURENÇO BATISTA e ELISABETE SANTOS 
SAMPAIO SCUCIATTO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
aposentado por invalidez, solteiro, nascido em Barretos, SP, 
no dia 28 de setembro de 1957, fi lho de  e de APARECIDA 
LOURENÇO BATISTA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
diarista, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 16 de 
março de 1972, fi lha de MANOEL COSTA SAMPAIO e de 
ODETE LUIZ DOS SANTOS. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 18 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

ENTRETENIMENTO

ONLINE

Artistas de Rio Preto realizam festival 
gratuito no mês da Consciência Negra 

Celebrando a cultura, 
a arte, o empreen-
dedorismo e a an-
cestralidade negra 

e indígena, começou nesta 
quarta-feira (17) o Asè Festival 
Cultural, que em sua primeira 
edição acontece de forma 100% 
online e gratuita, no YouTube e 
no Instagram.

Serão 12 dias de programa-
ção, envolvendo 48 atividades, 
entre apresentações artísticas, 
oficinas e exibição de uma série 
documental produzida espe-
cialmente para o projeto. Para 
acompanhar não é preciso fazer 
inscrição.

Idealizado pelas artistas Ja-
queline Cardoso e Beta Cunha, 
ambas de Rio Preto, o evento 
nasce com a finalidade de visi-
bilizar a cultura negra e indígena, 
mostrando suas pluralidades 
e potencialidades, além de 
difundir conhecimento sobre a 
religiosidade de matriz africana, 
buscando promover o inter-
câmbio entre grupos, artistas e 
mestres dessas tradições, pais e 
mães de santo. Além do Estado 
de São Paulo, há participantes 
de Minas Gerais, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul e do Distrito 
Federal.

“Entre as atrações, a série 
documental “Orixás e Entidades, 
o Poder da Natureza”, em 12 
episódios, tem como proposta 
fazer ecoar as vozes dos povos 
de religiões afro ameríndias, 
apresentando depoimentos de 
mestres e mestras de saberes 
do candomblé e umbanda, entre 
babalorixás, yalorixás, padrinhos 
e madrinhas de umbanda e 
ogãs”, destaca a assessoria do 

evento.
As outras atividades estão 

distribuídas entre cinco módu-
los. No módulo Ka Oriki (que 
no idioma yorubá significa ler 
textos), o público poderá confe-
rir videopoemas produzidos por 
mulheres negras de diferentes 
gerações de São José do Rio 
Preto, trazendo textos autorais 
ou não. Com tradução em libras.

Já em Kika Itan (lendo histó-
rias em yorubá), contações de 
histórias africanas para públicos 
de todas as idades estão progra-
madas. Abrindo a série, Indiara 
Tainan convida adultos, idosos e 
crianças para acompanhar uma 
história inspirada na lenda yo-
rubá sobre a criação do mundo.

O módulo Ikosilê (em yoru-
bá, expressar-se), contempla 
apresentações artísticas de 
variadas linguagens. A primeira 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

atração desse módulo é o show 
“Samba de Roda”, da ARCCA 
(Associação Refúgio Cultural 
Capoeira Angola), de Rio Preto, 
com influência do Samba de 
Roda Rural e do Samba de Ca-
boclo. A apresentação possibilita 
ao público vivenciar a cultura 
do Samba de Roda com muita 
musicalidade afro-brasileira e 
expressão corporal.

O teatro também se faz 
presente, com trabalhos como 
o espetáculo “Meus Cabelos 
de Baobá”, com Fernanda Dias 
e Coletivo Malungo, do Rio de 
Janeiro. A história é inspirada 
no caráter cíclico das mitologias 
africanas e se desenvolve em 
torno da divindade Dandaluan-
da. A magia que emana da 
árvore de origem africana invade 
a cena e faz com que a mulher 
Dandaluanda, também alimen-

tada pela sua ancestralidade, 
valorize sua identidade negra 
e se torne rainha. A direção é 
de Vilma Melo, com Fernanda 
Dias, Ana Paula Black e Beá no 
elenco.

A comunidade LGBTQIA+ é 
contemplada dentro do módu-
lo, e traz duas performances: 
“Guerreira – Clara Nunes”, da 
drag Wathuzi Cox, interpretada 
por Rogério Cunha, e “Resistir 
para Rexistir: Abre alas que 
queremos resistir”, com Di-
jhon, que une as vivências da 
negritude e LGBTQIA+, com 
o artista Jhonatan Luiz Pereira 
performando como drag queen 
a protagonista do romance “A 
rainha Ginga”, do angolano José 
Eduardo Agualusa.

O compartilhamento das tra-
dições afro-brasileiras e indíge-
nas se dará através do módulo 

Pin’Mo. Na oficina “Culinária 
Afro Brasileira - Arroz de Hauçá”, 
Suely Sousa ensinará a preparar 
o prato de origem africana muito 
popular no estado da Bahia. 
Outra oficina é “Cabelo, repre-
sentatividade e autoestima da 
menina e mulher negra”, com 
Edy Nascimento. Ela mostrará 
diferentes tipos de cabelos e 
penteados a fim de incentivar 
meninas e mulheres negras a 
retomar sua identidade e refor-
çar a autoestima.

As artes plásticas se des-
tacam na programação com o 
módulo Kikun Orisá (no yorubá, 
pintura de Orixá), que compreen-
de bate-papo e exposição virtual 
com artistas plásticos Lili Caffé e 
Weslei S. Estácio, de São José 
do Rio Preto, e Valdeme Ribeiro 
dos Santos, de Viamão (RS), 
e mediação de Anna Claudia 

Magalhães. Os três artistas se 
expressam por meio de diferen-
tes técnicas e materiais para 
exaltar o protagonismo do povo 
negro, sua ancestralidade e 
resistência.

“O conceito primordial do 
Asè Festival Cultural é provocar 
para que diferentes linguagens 
artísticas possam visitar, dentro 
do seu lugar de fala, a cultura 
negra de origem afro e a indíge-
na e o intercâmbio entre artistas 
e fazedores de cultura e mestres 
desses saberes”, consideram as 
idealizadoras do festival.

A curadoria do festival foi 
realizada pela poeta Mayara Isis, 
pelo compositor Jeff Santanielo 
e a atriz e bailarina Andrea 
Capelli. A programação conta 
com atrações selecionadas e 
convidadas.

A programação será transmi-
tida pelo YouTube e Instagram do 
evento: http://bit.ly/YouTubeAse-
Festival e @asefestivalcultural. 
Serão quatro atrações por dia: 
13h, 16h e 20h, no YouTube, e 
14h30, no Instagram.

O projeto do Asè Festival 
Cultural é realizado com re-
cursos da Lei Aldir Blanc São 
José do Rio Preto, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, 
Secretaria Especial da Cultura, 
Ministério do Turismo, Governo 
Federal.

SERVIÇO:
Asè Festival Cultural
17 a 28 de novembro
Transmissão: 13h, 16h e 

20h no YouTube (http://bit.ly/
YouTubeAseFestival) e 14h30 no 
Instagram (@asefestivalcultural)

Não é necessário fazer ins-
crição para acompanhar a pro-
gramação

Gratuito

Divulgação
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PORTARIA Nº 6808 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021 

ENQUADRA a servidora CAROLINE GAGLIARDO DORDAN, ocupante de 
cargo efetivo de Agente Legislativo, lotado na Diretoria de Finanças, na 
Referência CM-2B, Padrão Técnico-Administrativo 40h, a que faz jus 
devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir 
de 03 de novembro de 2021.  

 
PORTARIA Nº 6809, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 

EXONERA a servidora DANIELLE CAIRES CATRICALA, do cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de 
Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador Jean Charles 
O. D. Serbeto, a partir de 18 de novembro de 2021. 

 

PORTARIA Nº 6810, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. 

NOMEIA a servidora DANIELLE CAIRES CATRICALA, do cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração, de Assessor Chefe de 
Gabinete de Vereador, Referência C-3, lotado no Gabinete do Vereador 
Jean Charles O. D. Serbeto, a partir de 18 de novembro de 2021. 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva 
Beneficiamento e Transformação de Materiais 

Recicláveis de São José do Rio Preto 
 

 

Av. Lecio Anawate nº 500 – Distrito Industrial – Cep15035-190 – São José do Rio Preto – SP  
Tel: (17) 3212-1530 – e-mail: cooperlagosrp@yahoo.com.br - CNPJ 08.348.130/0001-21 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. 
 
A presidente da Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva, Beneficiamento e 
Transformação de Materiais Recicláveis de São José do Rio Preto – 
Cooperlagos, CNPJ.: 08.348.130/0001-21, no uso de suas atribuições, de 
acordo com o Estatuto Vigente, convoca todos os associados nº 61 (sessenta e 
um) cooperados para Assembleia Geral Ordinária a realizar-se á no dia 
29/11/2019 – segunda feira no refeitório barracão localizado a Av. Alfredo 
Antônio de Oliveira, 1841 – Jardim Marajó, no horário das 13h00 em primeira 
convocação, as 14h00 em segunda convocação e as 15h00 em terceira 
convocação com o número mínimo de 10 (dez) associados, de acordo com o 
estatuto da Entidade, Seção II, artigos 30 e seguintes, para deliberar sobre a 
seguinte pauta do dia. 
 
1 – Eleição e Posse do Conselho Fiscal; 
2 – Aprovação das Contas de 2020. 

 
São José do Rio Preto, 18 de novembro 2021. 

 

 
     Helena Maria Carvalho 
             Presidente 
 

Maria Serantes - Empreendimento Imobiliário SPE Ltda
CNPJ 19.911.335/0001-90 - NIRE 35.228.245.418

6ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Data 11.11.2021. Os sócios da Maria Serantes - Empreendimento Imobiliário SPE Ltda, sede em São José do Rio 
Preto-SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5000, Sala 1001-B, Complexo Iguatemi Rio 
Preto, Bairro Iguatemi, CEP 15.093-340, Deliberam, nos termos do artigo 1.082, inciso II do Código Civil, redu-
zir o capital social da Sociedade, passando de R$3.135.449,00 para R$2.335.449,00, representando uma redu-
ção de R$800.000,00, que serão devolvidos aos sócios Verdade Empreendimentos Imobiliários Ltda, no valor de 
R$272.000,00; Miranda Hage Locação de Imóveis e Participação Ltda, no valor de R$264.000,00  e Casa Bela 
Locação de Imóveis e Participação Ltda, no valor de R$264.000,00, em moeda corrente nacional, corresponden-
do à proporção de quotas que cada sócio possui na Sociedade.

Robertelia Administração de Imóveis S.A.
CNPJ Nº 31.749.579/0001-13 - NIRE 3530052292-3

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas
Data, Hora, Local: 18.10.2021, às 15 horas, na sede social, Rua Luís Antônio da Silveira, nº 1201, sala 04, São 
José do Rio Preto-SP. Presença: Totalidade dos acionistas. Mesa: Roberto Tebar – Presidente; Elia Garcia Tebar - 
Secretária. Deliberações Aprovadas: A reeleição do membro da Diretoria, pelo prazo de mandato de três 
anos, à vencer em 17/10/2024, para o cargo de Diretor Presidente: Roberto Tebar, brasileiro, casado, 
comerciante, RG nº 7.803.803/SSP-SP, CPF/MF nº 161.576.728-20, residente em São José do Rio Preto/SP, 
declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades 
mercantis. A distribuição de parte dos dividendos relativos aos lucros acumulados de 31.12.2019. Os acionistas, 
salvos os legalmente impedidos, aprovaram a distribuição parcial de dividendos relativos aos lucros acumulados 
até 31.12.2019, no montante de R$60.000,00; Os pagamentos serão em moeda corrente nacional, mediante 
depósito em conta corrente de titularidade dos sócios, da seguinte forma: (i) Roberto Tebar, no valor de 
R$30.000,00; (ii) Elia Garcia Tebar, no valor de R$30.000,00. Encerramento: Nada mais. São José do Rio Preto-
SP, 18.10.2021. Acionistas: Roberto Tebar, Elia Garcia Tebar. Diretor Reeleito: Roberto Tebar - Diretor 
Presidente. JUCESP nº 543.874/21-7 em 11.11.2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a realização de Tomada de Preços nº 005/2021, objeto do Processo nº 146/2021. TIPO: Menor 
preço global. OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa por execução indireta, sob 
regime de empreitada por preço global para a obra de Ampliação da EMEF. Dr. Waldomiro Gallo, nas formas, 
quantidades e condições estipuladas no Termo de Referência em anexo a este Edital e seus anexos. DATA, 
HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 06 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal 
de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 18/novembro/2021, das 08:30 horas às 16:30 horas, no Setor 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, 
Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 17/novembro/2021. 
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva.

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Tomada de Preços n° 15/2021. 
Objeto: Recapeamento Asfáltico nas Ruas Pedro Andreazzi, Nove 
de Julho (Trechos de 1 a 4), Nilo Peçanha (Trechos 1 e 2) – Con-
vênio 101061/2021, fi cando designado para o dia 07 de dezembro 
de 2021, às 09h15min, para a entrega dos envelopes, às 09h30min 
a sessão credenciamento e abertura dos envelopes do mesmo dia. 
O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro – todos os dias úteis, das 
09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, com todos os dados da 
solicitante, no email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou ainda pelo site 
www.tanabi.sp.gov.br, 18 de novembro de 2021. Norair Cassiano da 
Silveira.  Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi. Pregão Presencial n° 37/2021. 
Objeto: Aquisição de medicamentos para uso veterinário, fi ca desig-
nada para o dia 01 de dezembro de 2021, as 09h00, à sessão de 
entrega, credenciamento e abertura dos envelopes proposta. O edi-
tal completo poderá ser obtido na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS 
DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. João 
Paulo da Silveira. Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira. Prefeito 
do Município de Tanabi.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO  Nº: 106/2021   PROCESSO Nº: 169/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de procedi-
mento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo menor preço unitário.
OBJETO: aquisição de aparelhos de televisão para atender 
as necessidades da coordenadoria municipal da educação              
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30 do dia 02 de 
dezembro de 2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal ou 
pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informa-
ções (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 18 de novembro de 2021 – Gislaine M. Fran-
zotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 107/2021   PROCESSO Nº: 170/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de procedi-
mento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo menor preço unitário .
OBJETO: aquisição de aparelhos de ar condicionado para 
atender as necessidades da coordenadoria municipal da 
educação              
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 02 de 
dezembro de 2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal ou 
pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informa-

ções (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 18 de novembro de 2021 – Gislaine M. Fran-
zotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 108/2021   PROCESSO Nº: 171/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de proce-
dimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
para resgistro de preço,  do tipo menor preço unitário .
OBJETO: aquisição de medicamentos para atender as neces-
sidades da coordenadoria municipal da saude              
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 03 de 
dezembro de 2021.
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal ou 
pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informa-
ções (17) 3827-9206.
Potirendaba/SP, 18 de novembro de 2021 – Gislaine M. Fran-
zotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
LEILÂO 002/2021     PROCESSO Nº: 172/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a abertura de procedi-
mento licitatório, na modalidade leilão.
OBJETO: Alienação de bens móveis, sucatas e lixo reciclado, 
considerados inservíveis ao patrimônio público municipal, de 
acordo com Termo de Referência.
 Data do Leilão: 08/12/2021 – às 8h30min. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal ou 
pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informa-
ções (17) 3827-9206.
Potirendaba, 18 de novembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

AVISO DE CONTINUAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 085/2021   PROCESSO Nº: 139/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhe-
cimento de quantos possa interessar a continuação do proce-
dimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
para registro de preço do tipo menor preço unitário, com o 
seguinte OBJETO: contratação de empresa para fornecimento 
de Urnas Funeráris, com entrega de acordo com as neces-
sidades da coordenadoria de desenviolvimenro social, pelo 
periodo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10h30min do dia 
02/12/2021.  
Edital completo retifi cado poderá ser retirado no site da Prefei-
tura Municipal ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. 
Outras informações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 18 de novembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 23/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Aquisição de 35 carteiras escolares destinadas a Esco-
la Municipal Feliciano Sales Cunha, para a empresa DEIVID 
VLADEMIR DONEGA BRESSANTE – ME, inscrita no CNPJ 
sob nº 12.904.257/0001-57, localizada na Rua Spinardi, 
1367, Jardim Santa Clara, Dracena – SP, CEP 17.900-000, 
no VALOR GLOBAL R$ 11.998,00 (onze mil novecentos e 
noventa e oito reais).
Monte Aprazível, 18 de novembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS: 04/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 04/2021
OBJETO: Aquisição de material didático de Sistema Estru-
turado de ensino para alunos e professores da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental que atenda a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC). 
Data da realização da Sessão Pública: 23/12/2021
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federal: 8.666/93.
Monte Aprazível, 18 de novembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 99/2021
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Lici-
tação nº 25/2021, com base no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, 
para Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de organização e realização de corrida de rua e 
MTB na 4ª Edição Movimento pelo Fim da Violência contra 
as Mulheres, para a empresa SBRSPORTS – EVENTOS 
ESPORTIVOS – LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.097.280, 
localizada na Rua Licurgo Angelo Beolchi, 204, Recanto 
Real, São José do Rio Preto – SP, CEP: 15.092-254, no 
VALOR GLOBAL R$ 15.238,00 (quinze mil duzentos e trinta 
e oito reais).
Monte Aprazível, 18 de novembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 



     Conforme antecipado aqui, 
será dia 21 de maio o Baile de 
102º Aniversário do Automóvel 
Clube, no novo e belíssimo 
salão, animado pela Orquestra 
Ray Conniff Cover. Agende-se.
Um costelão no chão, com 
caráter filantrópico, está sendo 
marcado para o dia 22 de 
abril nos salões do Automóvel 
Clube.

    Será em dezembro a 
inauguração do Bar Bee, 
destinado ao público LGBT e 
simpatizantes, que Cacaco 
Cunha e Marcela Portela estão 
montando na Vila Aurora.

     Desta coluna as 
condolências ao médico 
Albertinho Gattaz, pelo 
falecimento ontem, de sua 
mãe, Julieta.

    O médico Carlos Adib 
Curi e a Scortecci Editora 
realizaram  ontem uma noite 
de autógrafos do livro “Amigos 
Colegas e Companheiros”às 
20 horas no Automóvel Clube.

    Restaurateurs, donos de 
buffet e donas de casa, estão 
desesperados. Sumiu o filé 
mignon do mercado. Pode 
ser dumping para aumento 
de preços, mas que sumiu, 
sumiu.

    A dupla Maich e Adilson 
se apresenta amanhã na 
boate do Automóvel Clube. 
No almoço de sábado, Márcio 
e Marcelo e no almoço de 
domingo, o pianista André 
Abraco.  

    Será dia 5 de fevereiro no 
Quinta do Golfe, o encontro 
festivo dos antigos jogadores 
dos rachas da Fazenda São 
José, comandados pelos 
saudosos Anisio, Ronaldo e 
Waldemar Haddad e Deco 
Verdi.

     O urologista, prof. 
Dr.Fernando Nestor Facio, 
retornou com a mulher 
Renata, de 15 passeando por 
Portugal, deliciando-se com a 
gastronomia e os vinhos lusos.

SOCIAL Jornal

HOMENAGEM I     

Um dos rio-pretenses mais 
queridos e respeitados, será 
homenageado hoje pelo SESI. 
Em solenidade marcada para as 
8h30 da manhã, o empresário 
Waldemar Verdi Jr., o Deco, 
dono de um vasto arsenal 
de talento para os negócios, 
casamento perfeito, aliás, da 
intuição com a inteligência, 
emprestará seu nome para 
a escola do SESI à beira da 
Represa Municipal, de cujo 
complexo, aliás, pertence o 
teatro que tem o nome de 
seu pai, o saudoso Waldemar 
de Oliveira Verdi. Paulo Scaff 
estará presente regendo o 
evento.

ANIVERSÁRIO  

Mariza Barbosa Pereira foi para São Paulo onde deverá 
comemorar seu aniversário que transcorre dia 1º com um 
jantar oferecido por seu filho Nelsinho num dos endereços 
de boa gastronomia. Que reencontrar socialmente as amigas 
paulistanas que não vê desde o início da pandemia.

PÓ ROYAL I  

O Clube Monte Líbano engalana-
se no próximo sábado, dia 27 
por dois fortes motivos: a 
comemoração de seus 91 anos 
e a reabertura da permissão 
de eventos após a demanda 
reprimida exigida pelo protocolo 
de saúde, que sem dúvida 
ensejará uma noitada das 
mais cintilantes e animadas, 
cheia de reencontros, abraços 
e beijos. Afinal, os recentes 
eventos, depois de mais de 
550 dias de isolamento, estão 
parecendo o estouro da boiada, 
com todo o respeito. 

CRESCENDO

P res t em a t enção  no 
Hospital Austa em 2022 
que vem aí com tudo. Além 
do laboratório clínico de 
primeiro mundo que está 
construindo na Murchid 
Homsi, em frente ao seu 
prédio, está realizando 
uma reforma interna nas 
suas instalações, para 
ampliação da capacidade 
e adequação.

* 

COMPLEXO 
GASTRONÔMICO

Waldyr de Faria Jr e Mayra 
Gerez pretendem inaugurar 
na primeira quinzena de 
dezembro, o seu complexo 
gastronômico  “Dona Maria”, 
num prédio de três andares 
na Avenida JK, que reúne 
um deck debruçado para 
avenida, com bar, um lounge 
interno, espaço de carnes 
nobres, choperia, gastronomia 
internacional e bar japonês. 
O gestor gastronômico será 
o chef Edson Costa, também 
enólogo e mestre cervejeiro.

PRESENÇA  

A Lide vai trazer a Rio Preto dia 
30 de novembro, o designer 
teuto-brasileiro de cidadania 
austríaca, Hans Donner, cujo 
trabalho mais conhecido foi a 
criação do logotipo da Rede 
Globo. Hans Donner virá 
para um evento de inovação 
da Lide Noroeste Paulista 
na Mercedes Benz, sob o 
comando de Marcos Scaldelai. 

VIVRE LA VIE 
Em constante imersão no joy 
of life, Rosy Verdi informa por 
whatsapp, que está chegando 
da Islândia, país que adorou e 
está encantada com a belíssima 
decoração de Natal de Londres, 
onde reside com o marido 
Cláudio Pelizari, mineiro de Belô. 
Na próxima semana, viaja para 
Milão onde deverá completar a 
documentação para receber a 
cidadania italiana. E Cláudio abre 
na Puglia, o escritório.   

PÓ ROYAL II 

O olho experiente da Diretoria 
Nadim Cury/Paulo Voltarelli, 
dona de um vasto arsenal na 
área administrativa, não quis 
trazer um show qualquer. Quis 
o show do cantor Daniel, que 
se apresenta às 23 horas na 
sede social do clube de campo. 
O traje solicitado é esporte fino, 
isto é, jeans, t-shirts, bermudas 
serão barrados no baile. As 
mesas acomodam 6 pessoas e 
custam R$ 800. Se você tiver 
sorte ainda pode conseguir 
alguma, pois estão praticamente 
sold-out.

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

* 

A-10

NOVO ENDEREÇO    

A chef Mari Angelez e sua sócia Carla Geraldis Ruiz, abriram o novo 
Don León, casa de alta gastronomia espanhola, que transferiu-se 
da Rua Raul Silva para a Rua Generosa, no mesmo bairro, atrás da 
igreja da Redentora.A casa está muito bonita com toques no décor 
de Adelinha Aidar que soube criar com delicadeza, uma atmosfera 
típica do país de Cervantes. O empresário Frederico Zampieri, 
marido de Mari e João Ruiz Filho, marido de Carla, oferecem o 
support para a casa. Vai bombar, anotem.

Os elegantes empresários Eduardo e Rodrigo Munhoz de 
Almeida, diretores da rede Monte Carlo de postos de ga-
solina, figuraram na lista tríplice do prêmio Lide Noroeste 

Paulista para a escolha da Empresa do Ano.

O stand 
da escola 
FGPós,do 
prof. Dr. Fábio 
Guerra,es-
pecializada 
em pós gra-
duação para 
cirurgiões 
dentistas, foi 
um dos mais 
concorridos 
na feira da 
saúde Thamin 
Health.

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

* 

RÉVEILLON I  

Já está definido como será o réveillon da Casa Ammici, promovido 
pela Ammici Gastronomia no Quinta do Golfe, sem dúvida, um 
dos mais chiques da cidade. Haverá uma ilha de aperitivos, ceia, 
Ilha de sobremesas, Ilha de Gin Morison (com 5 tipos de drinks) 
espumante, RedBull, água de coco, refrigerante, e rolha livre para 
outras bebidas.

HOMENAGEM II 

Outra homenagem que será 
feita, mas às 10h30, na escola 
SESI atrás do Teatro Municipal, 
na Nova Redentora, será para 
o saudoso médico Domingo 
Marcolino Braile, que foi meu 
colega na Academia de Letras 
e Cultura, em cujo fecundo 
espírito, operou-se a rara aliança 
entre a sabedoria e o prazer 
de exercer a Medicina com 
todas as letras maiúsculas e 
em benefício do ser humano. 
São pessoas como o Dr. Braile, 
que vivem e pensam indivisíveis 
no mesmo tempo e para quem 
o impossível era uma palavra 
definitivamente descartada. 
Após as homenagens, Paulo 
Scaff oferece um almoço restrito 
no Salsa Rooftop.

Foi para se despedir do cargo de diretor do CIESP 
Noroeste Paulista, em sua terceira gestão que Luiz 

Fernando Amaral Lucas realizou no Cinépolis do Plaza 
Avenida Shopping, uma palestra com Ricardo Amorim na 
manhã de quarta-feira, oportunidade também em que foi 
apresentada a nova diretora titular eleita para a próxima 
gestão ( 2022-25), Aldina D’Amico. De palavra fácil, verbo 
fluente e mordendo o calcanhar do sucesso, Luiz Fernando 

proferiu uma palestra antes de Ricardo Amorim, com a 
mesma verve e desenvoltura que o personagem principal 

do evento, mostrando que talento não se compra. No 
encontro do CIESP, o influencer Ricardo Amorim e o diretor 

do CIESP Noroeste Paulista Luis Fernando Amaral Lucas 
ladeiam este colunista.

BABY

Fátima Haikel de Oliveira, 
esposa do médico Agnello 
de Oliveira, embarcou ante-
ontem para Seattle, onde 
vai visitar a filha Flávia, 
o genro Mike Knicks e 
os dois netinhos Jack e 
Anna.Flávia  dá à luz o seu 
terceiro filho na primeira 
quinzena de dezembro, um 
menino ainda sem nome 
escolhido.  

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

JANTAR 

O presidente da ARLEC, Alberto 
Bianchi, comanda amanhã, um 
jantar de confraternização de 
fim de ano, entre os imortais 
da Academia Rio-pretense de 
Letras e Cultura, no Hotel Ipê 
Center. Sob o tema “ C’est bon 
vivre la vie”. 

* 

DANCIN’ DAYS  

Bet inho  Br i to  comanda 
novamente hoje uma das 
delícias do pós-pandemia: 
mais uma edição do Varanda 
Bloom, evento que está 
bombando todas as noites 
de sexta-feira no Varanda do 
Golfe com mesas esgotadas. 
Betinho joga na pista aqueles 
hits que não deixam ninguém 
parado.

RÉVEILLON II 
A animação será do DJ Betinho Brito e da Banda Cris Duarte (samba, 
axé e MPB). Décor signé par Thalita Cunha e o ticket individual a R$ 
700,00. Criança até 7 anos não paga, de 8 a 12 paga 300 reais.
Como a festa deverá acomodar no máximo 250 pessoas, se você 
pretender participar, acelere. 

PREÇOS  

Será em torno de R$ 280,00 – bebidas à parte – o ticket 
individual para o réveillon do restaurante Panorâmico, com uma 
ceia assinada pela chef Mari Angelez, do Don León. Não sócios 
do Automóvel Clube, deverão pagar R$ 300,00.

* 

* 

* 

ALTA TECNOLOGIA     
Fred Tonelli está em Dubai, onde 
foi conhecer na Expo de lá, o 
que há de mais moderno em 
tecnologia para a realização de 
eventos. Retorna no início da 
próxima semana, para comandar 
dia 27 o show de Jorge e Mateus, 
cujos convites  já estão quase 
esgotados. 

* 


