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Fórum ganha 
Vara da Violência 

Doméstica
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Paulo Skaf esteve em Rio 
Preto nesta sexta-feira, para 
homenagear duas figuras públi-
cas: o o empresário Waldemar 
Verdi Júnior e o saudoso Domin-
go Marcolino Braile. Aproveitou 
e também falou de política e 
alfinetou João Doria.    Pág.A3

O vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) admitiu que 
o programa de concessão 
das rodovias paulistas, em 
especial da Washington Luís 
(SP-310) na região de Rio 
Preto, pode ser revisto. Gar-
cia participou de evento na 
cidade nesta sexta-feira, 19, 
e afirmou que não existe nada 
definitivo em relação ao quinto 
lote, justamente o que prevê 
a instalação de mais pedágios 
na região.      
       Pág.A3

Paciente aciona 
Justiça após 

tirarem testículo 
em cirurgia 
de hérnia
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Projeto na 
praça atrai 

empresários 
e seleciona 
empregos
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HB recebe 
visita oficial 

de equipe do 
Ministério 
da Saúde
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Com 3 mil 
faltosos, 

Mirassol faz 
vacinação 

neste sábado
Pág. A5

Agressor 
de cão é 

identificado e 
multado

Foi identificado pela Polícia 
Militar Ambiental, nesta quin-
ta-feira (18), o homem filmado 
por uma câmera de monitora-
mento residencial agredindo um 
cachorro no domingo (15), por 
volta das 21h, no Vista Bela, 
em Rio Preto. Ele foi multado 
em R$ 6 mil.   Pág.A4

Histórias de 
sucesso no Dia da 
Consciência Negra

Pág. A6

JACARÉ
Diretoria do 
Rio Preto 
apresentou 
ontem téc-
nico que vai 
comandar o 
time na Série 
A3 do Paulis-
ta no próximo 
ano.
Pág.A6
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É preciso maior 
rigor na punição e 

na fiscalização
No dia 21 de janeiro de 

2021, um traficante de fauna de 
origem russa, foi interceptado 
no Aeroporto Internacional de 
Guarulhos tentando embarcar 
ilegalmente com 200 animais 
da fauna silvestre brasileira. A 
imprensa divulgou que ele já 
tinha sido detido outras vezes 
em outros países. Por ser crime 
considerado de menor potencial 
ofensivo no Brasil, o traficante 
assinou o chamado Termo Cir-
cunstanciado de Ocorrências e 
foi liberado. Seis meses depois, 
o mesmo traficante, foi pego 
novamente pela Policia com 
animais da fauna brasileira, todos ilegais.

Naja 
Em julho do ano passado um caso de repercussão inter-

nacional aconteceu no Brasil. Um estudante de veterinária foi 
picado por uma cobra da espécie naja, criada clandestinamente 
em Brasília. Ele foi parar no hospital. O ataque da serpente foi 
o ponto de partida para uma investigação policial mais ampla 
sobre tráfico de animais silvestres e que resultou em na apre-
ensão de outras 16 cobras exóticas, e um processo na Justiça. 
Mas, tanto os estudante como outros envolvidos, aguardam o 
processo em liberdade. 

Números
A ONG Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais 

Silvestres, conhecida como RENCTAS, informa que um núme-
ro absurdo de 38 milhões de animais silvestres são retirados 
de seu habitat no Brasil, anualmente. E que 9 entre cada 
10 animais traficados morrem antes de chegar às mãos do 
consumidor final. Esses crimes, ainda segundo a Renctas, 
movimentam anualmente 2 bilhões de dólares, transformando 
essa atividade ilegal na terceira maior do mundo, atrás apenas 
do tráfico de armas e de drogas.  

Proposta
Depois de analisar esse preocupante cenário, o Deputado 

Federal  Luiz Carlos Motta (PL-SP),  apresentou o Projeto de Lei 
nº 3949/21 que amplia a pena para quem matar, perseguir, 
caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre, nativos ou 
em rota migratória e ameaçados de extinção sem a devida 
permissão legal. Hoje, a pena prevista pela Lei de Crimes 
Ambientais (Lei 9.605/98) é de detenção de seis meses a um 
ano, e multa. Se o projeto for aprovado, a pena será elevada 
para 2 a 5 anos de reclusão. 

Para Motta é inconcebível que crimes que atentem contra 
a biodiversidade seja apenado com penas leves. “O país é 
formado por uma fauna e flora muito diversificada, e para que 
toda a nossa riqueza seja preservada, se faz necessário maior 
rigor na punição e na fiscalização do meio ambiente, constan-
temente ameaçado pela ação do homem”, afirmou o autor. 

O Projeto de Lei foi protocolado esta semana e depende 
agora da tramitação a ser definida pelo Presidente da Câmara 
dos Deputados, Arthur Lira.

*Luiz Carlos Motta é Deputado Federal (PL/SP) 

ARTIGO Fórum ganha Vara de 
Violência Doméstica

Em cerimônia realizada 
nesta sexta-feira (19) no 
Fórum de São José do Rio 
Preto, o Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJSP) instalou 
a Vara de Violência Domés-
tica e Familiar contra a Mu-
lher. O evento contou com a 
presença do vice-governador 
Rodrigo Garcia, o presidente 
do TJSP desembargador 
Geraldo Francisco Pinheiro 
Franco, o prefeito Edinho 
Araújo e outras autoridades.

O Estado de São Paulo 
conta varas e anexos es-
pecializados em violência 
doméstica em 16 municípios 
do interior. Na capital estão 
presentes outras oito varas 
e um anexo. O Fórum de 
Rio Preto contabiliza com 
403.019 processos em an-
damento, sendo que 5.666 
são relacionados à casos 
de violência doméstica, o 
equivalente a 1,4% dos pro-
cessos.

“Mais uma demonstração 
de que no Estado de São 
Paulo não toleramos a into-
lerância. A violência contra 
a mulher infelizmente é uma 
realidade e precisa ser com-
batida. A instalação da vara 
aqui em Rio Preto é nesse 
sentido, com o Tribunal de 
Justiça entendendo a impor-
tância desse tema, criando 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

JUSTIÇA

Vinicius LIMA

uma vara especializada para 
ter mais agilidade e fazer 
justiça contra a violência da 
mulher na região”, afirmou 
Rodrigo Garcia.

O juiz Alceu Corrêa Júnior 
foi nomeado o juiz titular 
da nova Vara. “Fiquei muito 
emocionado, mas a impor-
tância principal não é nem 
por mim e sim pela região 
pelo trabalho que a gente 
pretende realizar colocando 
a violência de gênero com 
protagonista dos nossos es-
forços e serviços para mini-

mizar esse tipo de situação”, 
afirmou.

O desembargador Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco 
falou sobre as vantagens do 
município contar com uma 
vara especializada. “A primei-
ra delas é tornar mais célere e 
profissional o ataque a esses 
problemas. O juiz, o promotor 
e os advogados vão trabalhar 
especificamente com esse 
assunto, o que torna todos 
profissionais e com maior 
conhecimento. Em segundo 
lugar é uma forma de dizer 
para as mulheres que elas 
têm onde procurar os seus 
direitos”, afirmou.

O presidente do TJSP tam-
bém comentou que os funcio-
nários já foram nomeados, 
sendo incialmente os mes-

mos colaboradores do anexo 
da violência doméstica criado 
em 2019. A expectativa é de 
realizar novas contratações 
futuramente.

“Nós enfrentamos uma di-
ficuldade orçamentária muito 
grande no início de 2020 com 
a pandemia. Depois veio uma 
legislação vetando a criação 
de novos cargos. Esse con-
junto tornou impossível fazer 
novas nomeações. Neste 
ano, já estamos fazendo no-
meações. Já nomeamos em 
torno de 400 escreventes. Já 
abri um concurso grande ca-
pita, concursos de psicólogo 
e com um orçamento melhor, 
eu acredito que em 2022 
vamos poder normalizar essa 
questão de funcionários”, 
comentou o desembargador.O juiz Alceu Corrêa Junior é o titular da Vara

Vinicius LIMA

A violência contra a mulher infelizmente é 
uma realidade e precisa ser combatida. A 

instalação da vara aqui em Rio Preto é nesse 
sentido, com o Tribunal de Justiça entendendo 
a importância desse tema, criando uma vara 
especializada para ter mais agilidade e fazer 
justiça contra a violência da mulher na região

“

”

INDENIZAÇÃO

Paciente aciona Justiça após operação de hérnia retirar seu testículo
Um aposentado de 71 anos 

e morador de Rio Preto foi 
internado no Hospital de Base 
(HB) em agosto de 2019 para 
ser submetido a uma cirurgia 
de hérnia no abdômen, no 
entanto, ao acordar do proce-
dimento notou que estava sem 
um dos testículos.

Foi em fevereiro de 2019, 
quando o aposentado sentiu 
dores abdominais e por não 
possuir condições financeiras, 
procurou o SUS (Sistema Único 
de Saúde), onde foi encami-
nhado ao HB e diagnosticado 
com hérnia inguinal bilateral 
(direita e esquerda). Na oca-
sião, foram pedidos exames 
laboratoriais, Raio-X de tórax e 
eletrocardiograma, para com-
provar a aptidão do aposentado 
para a cirurgia de remoção das 
hérnias.

O procedimento foi mar-
cado para julho do mesmo 

ano, porém, foi suspenso sob 
alegação da necessidade de 
realização de mais exames pré-
-operatórios e assim foi feito. A 
nova data da cirurgia foi dia 1 
de agosto de 2019, sendo rea-
lizada pelo médico, das 11h05 
às 13h35 da referida data.

Após a cirurgia, o aposen-
tado foi para o quarto se recu-
perar e passou a sentir dores 
na região da genitália. Foi ao 
banheiro urinar e surpreendido 
com a falta de um testículo. “Ao 
ir ao banheiro urinar, para seu 
espanto, percebeu que havia 
algo errado, pois possuía um 
curativo na região do saco es-
crotal direito. Às 15h42 o meu 
cliente ainda não havia sido 
informado de que lhe retiraram 
um saco (direito)”, escreveu o 
advogado João Paulo Gabriel 
na ação.

Segundo o processo, o 
aposentado só teve ciência do 
procedimento após insistência 
em saber o que estava aconte-

cendo. “O referido procedimen-
to não teve o consentimento 
do autor e, muito menos, foi 
informado pelo hospital de 
forma clara o porquê estavam 
retirando seu saco, quais os 
motivos? Já que o meu cliente 
não tinha nenhum tipo de dor 
ou anomalia aparente”, ressal-
tou o advogado.

Com isso, o aposentado 
então acionou a justiça por da-
nos morais a serem fixados no 
patamar máximo. “Isso porque 
mexeu com a virilidade do meu 
cliente, situação essa que cau-
sou extremo constrangimento. 
É evidente que estamos diante 
de uma negligência médica”, 
explica João Gabriel, advogado 
do caso.

A indenização pedida pelo 
aposentado é no valor de R$ 
120.000,00 e o suposto erro 
médico será analisado pela 6ª 
Vara Cível no Fórum de Rio Pre-
to. O HB foi citado sobre o caso 
nesta terça-feira (16) e tem 15 

dias para apresentar defesa.

NOTA À IMPRENSA

A Funfarme informa que, 
até o presente momento, não 

Andressa ZAFALON 

foi citada para nenhuma ação 
com este conteúdo. A Funda-
ção, mantenedora do Hospital 
de Base e Hospital da Criança 
e Maternidade, ressalta que 
não comenta detalhes dos pro-

cessos em tramitação judicial, 
por tratar de implicação de 
divulgação de dados perso-
nalíssimos, proibidos pela Lei 
Geral de Proteção de Dados 
(LGPD).

Arquivo DHOJE
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Divulgação

FIESP

Projeto RetomaSP atrai 
empresas e oferece crédito 

O projeto RetomaSP mo-
vimentou a Praça Dom José 
Marcondes nesta sexta-feira 
(19). O mutirão de serviços 
gratuitos oferecidos faz parte 
de um programa da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômi-
co do Estado de São Paulo, 
promovido pela InvestSP.

O RetomaSP tem como 
objetivo estimular a retomada 
da economia em todo o Estado 
de São Paulo, possível graças 
ao avanço da vacinação contra 
o Covid-19 e oferecer serviços 
de qualificação profissional 
e geração de renda para a 
população em geral, além de 
incentivar novos investimentos.

Segundo Maria Cristina 
Alves, diretora da Regional 
do Trabalho do Estado, foram 
disponibilizados mais de 160 
serviços gratuitos - além da 
oferta de empregos cerca de 
1.700 vagas e a liberação 
de microcrédito por meio do 
Banco do Povo, cursos de 
qualificação, solicitação de 
documentos pelo Poupatempo 
Digital e outros serviços.

Parceria - Sete empre-
sas locais realizaram seleção 
dos candidatos e a contratação 
dos aprovados.  Este processo 
teve a participação de dois su-
permercados, os Correios, três 
empresas sendo uma do setor 
de Obras, uma de Locação e 
outra de Serviço Funerário e 
por último uma empresa que 

fez seleção de estagiários.
“Essa ação traz uma possi-

bilidade para que você (traba-
lhador) passe o Natal empre-
gado”, salientou Maria Cristina.

Ela destacou que essa é a 
primeira grande ação feita para 
retomar a econômica, para 
o Estado voltar a andar, para 
gerar empregos, consumo e 
produção.

Diversos estandes foram 
montados na praça para aten-
der trabalhadores, desempre-
gados, estudantes e pequenos 
empreendedores, que poderão 
ter acesso a serviços como:

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

Mais de 160 serviços nos 
canais digitais do Poupatempo;

Microcrédito para MEI e 
pequenos negócios pelo Banco 
do Povo com taxas a partir de 
0% a.m.

Cursos do Empreenda Rá-
pido e Empreenda Mulher para 
empreendedores

Orientação e oferta de cur-
sos de qualificação

Inscrições para bolsas-auxí-
lio 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

Sérgio SAMPAIO

ECONOMIA

O presidente da Federação 
das Indústrias do Estado de São 
Paulo (Fiesp) Paulo Skaf criticou 
indiretamente nesta sexta-feira, 
19, em Rio Preto, o governador 
do Estado João Doria (PSDB). 
Skaf que já concorreu a prefei-
tura e ao governo de São Paulo 
nas últimas eleições disse que 
deverá decidir apenas em março 
do ano que vem se será candi-
dato novamente.

Filiado ao MDB, Skaf decla-
rou ao DHoje Interior que dife-
rentemente de alguns políticos 
eleitos faz política para servir as 
pessoas e não para “se servir”.

“Março é o prazo para de-
finição partidária. Estou muito 
tranquilo avaliando como melhor 
servir o Brasil. Diferente de ou-
tros que talvez pensem em suas 
carreiras, em poder, em usar da 
política para interesses privados. 
Só estou na política para servir 
as pessoas e o país”, disse.

Rumores dão conta que o 
ex-governador Geraldo Alckmin, 
prestes a deixar o PSDB, possa 
se filiar ao PSD comandado por 
Gilberto Kassab. O grupo então 
teria apoio do MDB de Skaf que 
seria indicado para o Senado, 
nas eleições do próximo ano. 
Questionado sobre a possibi-
lidade o presidente da Fiesp 
desconversa.

“A partir de janeiro eu come-
ço uma nova agenda e essas 
decisões políticas eu vou tomar 

só em março. Estou preocupado 
em terminar esse meu mandato 
(na Fiesp). São 17 anos como 
presidente. Sempre pude de-
fender a classe produtora, os 
empregos, números históricos, 
terminando essa missão”, de-
clarou.

Skaf deixa o comando da 
Fiesp (Sesi/Senai/Senac) no 
dia 31 de dezembro. Foram 17 
anos a frente da federação que 
colaborou para que ele ficasse 
nacionalmente conhecido e 
entrasse no mundo da política 
eleitoral

Homenagens - Paulo 
Skaf esteve em Rio Preto nesta 
sexta-feira, para homenagear 
duas figuras públicas da cida-
de. Ele designou o empresário 

pandiu os negócios para todo 
o país.

Waldemar Verdi se mostrou 
emocionado. “Sou de Rio Pre-
to, minhas origens são daqui. 
Muito me honra essa distinção 
feita”, declarou.

A Escola Sesi Waldemar Ver-
di Júnior recebeu investimento 
de R$ 48 milhões

O segundo compromisso de 
Skaf em Rio Preto foi na Escola 
Senai Antonio Devisate, onde 
o presidente designou como 
patrono do auditório “Domingo 
Marcolino Braile”, um dos pio-
neiros da cirurgia cardíaca no 
interior do Brasil. Fundador da 
Braile Biomédica e do Instituto 
Domingo Braile, era inventor 
de dispositivos e equipamentos 
cardíacos. O homenageado fa-
leceu aos 81 anos, em março 
de 2020.

“Meu pai era um engenhei-
ro, um mecânico. E o coração 
nada mais é que uma bomba. 
De certa forma, ele é colega 
de trabalho de vocês. A grande 
alegria dele era estar envolvido 
com torno, fresa, furadeira e na 
eletricidade”, revelou Patrícia 
Braile, filha do patrono.

Ao término do evento, o pre-
sidente anunciou a aprovação 
da ampliação da Escola Senai 
Antonio Devisate, que receberá 
R$ 19 milhões em novos in-
vestimentos que vão dobrar a 
capacidade. A unidade recebe 
aproximadamente 5.500 alu-
nos por ano.

Raphael FERRARI

Waldemar Verdi Júnior como 
patrono da  unidade educa-
cional do Sesi da região da 
Represa Municipal.

“Um homem simples, in-
teligente, amigo dos amigos, 
bom filho, pai e esposo. Seu 
exemplo serve para os colegas 
empresários e todos na comu-
nidade. E como patrono desta 
escola vai inspirar gerações”, 
disse Skaf.

Waldemar Verdi Júnior é 
presidente do conselho admi-
nistrativo da Rodobens S/A, 
grupo que atua em bancos, 
revenda de automóveis, segu-
ros, consórcios e imóveis. Com 
mais de 60 anos de história, a 
empresa iniciou as atividades 
como uma concessionária de 
caminhões em Rio Preto e ex-

TRÂNSITO

RODOVIAS 

Raphael FERRARI

Sérgio SAMPAIO

Rodrigo Garcia muda discurso e 
admite rever instalação de pedágios 
O vice-governador Rodrigo 

Garcia (PSDB) admitiu que o 
programa de concessão das 
rodovias paulistas, em especial 
da Washington Luís (SP-310) 
na região de Rio Preto, pode 
ser revisto. Garcia participou 
de evento em Rio Preto, nesta 
sexta-feira, 19, lançando o 
programa Retoma SP onde 
anunciou a liberação de R$ 27 
milhões para serem investidos 
em programas que visam a re-
tomada econômica da região.

A mudança de discurso so-
bre as concessões das rodovias 
ocorre após o governo estadual 
ter sofrido uma série de críti-
cas de prefeitos e população 
em geral ao divulgar no mês 
passado a possibilidade da ins-
talação de 10 novas praças de 
pedágio no Estado, sete delas 
na região de Rio Preto. Uma 
das praças previstas é próxima 

a Cedral, deixando o município 
de Uchoa ilhado entre duas 
praças, já que atualmente 
existe um ponto de cobrança 
em Catiguá.

Garcia afirmou que não 
existe nada definitivo em re-
lação ao quinto lote, justa-
mente o que prevê o pedágio 
na região. O vice-governador 
disse que “ninguém faz um 
programa de concessão para 
piorar a situação regional”, e 
que ele serve para “melhorar 
e o governo faz isso através 
dessas audiências públicas”.

“Apresenta uma ideia, es-
cuta sugestões e faz a revisão 
de um projeto definitivo. Nós 
não temos ainda um projeto 
definitivo para o quinto lote de 
concessão.  Temos dois obje-
tivos neste quinto lote. Não só 
fazer a renovação das conces-
sões existentes, como incluir 
novas estradas para poder 
fazer duplicação e melhoria de 
atendimento”, afirmou Garcia.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br Segundo ele, com as audi-

ências públicas realizadas em 
Rio Preto, Araraquara, Barretos 
e Penápolis, todas as criticas 
e sugestões serão analisadas 
para melhorar o formato da 
concessão, que pode até mes-
mo ter sua prorrogação no atual 
modelo.

“Todas as sugestões e críti-
cas foram recebidas e agora a 
equipe técnica está avaliando 
se cabe uma modelação di-
ferente daquela apresentada 
e aparentemente cabe, pelas 
críticas que ocorreram. Assim 
que tivermos uma decisão ob-
jetiva sobre isso, nós viremos a 
região anunciar. Pode ser um 
novo lote, uma nova forma de 
concessão ou pode ser uma 
prorrogação dos contratos exis-
tentes”, concluiu.

Prévias PSDB

Rodrigo Garcia comentou 
sobre as prévias do PSDB que 
neste domingo, 21, definem os 
nomes para as disputas a pre-
sidência da República e governo 
do Estado. Enquanto Garcia 
será declarado pré-candidato 
ao Estado – único nome na dis-
puta – o governador João Doria 
trava disputa com o governador 
do Rio Grande do Sul Eduardo 
Leite e o ex-prefeito de Manaus, 
Arthur Virgílio.

“João Doria vai ser escolhido 
candidato a presidência da Re-
pública pelo PSDB no próximo 
domingo. Percorreu o Brasil 
nos finais de semana, angariou 
a simpatia da maioria absoluta 

dos tucanos e vai ser homolo-
gado pré-candidato a presidente 
no domingo”, afirmou convicto.

Sobre a possibilidade de 
racha no partido com a eleição 
tanto de Doria como de Leite, 
o vice-governador acredita que 
a discussão a partir do ano que 
vem seja o futuro da país.

“Discutir o futuro de São 
Paulo e do Brasil. Pactuando 
com sociedade que vive hoje 
um momento muito delicado e 

que dê a esperança com novos 
governos melhorar e ter mais 
possibilidades em sua vida”, 
disse.

Lula e Alckmin

Garcia preferiu não comentar 
a possibilidade de uma chapa 
presidencial entre o ex-presiden-
te Lula (PT) e Geraldo Alckmin, 
prestes a deixar o PSDB após 
mais de três décadas. Nos 

bastidores existem conversas 
para que Lula e Alckmin se 
tornem aliados para aumentar 
as chances de vitória contra o 
presidente Jair Bolsonaro.

“Posso falar por mim. Eu 
sou antagônico ao PT, sempre 
fiz campanha contra o PT e 
continuarei fazendo. Isso não 
significa que eu não respeito o 
PT, que eu não possa dialogar, 
mas estar juntos numa campa-
nha não”.

João Doria vai ser escolhido candidato a 
presidência da República pelo PSDB no 
próximo domingo. Percorreu o Brasil nos 
finais de semana, angariou a simpatia da 
maioria absoluta dos tucanos e vai ser 
homologado pré-candidato a presidente 

no domingo

“

”
Em Rio Preto Skaf critica Doria 
e homenageia empreendedores

Veja como vai ficar o fluxo de veículos no Calçadão 

As secretarias de Desen-
volvimento Econômico e Negó-
cios de Turismo; e de Trânsito, 
Transpor Veja como vai ficar o 
fluxo de veículos no Calçadão 
de Rio Preto 

tes e Segurança de Rio Preto 

informaram  como ficará o fluxo 
de veículos no Calçadão de Rio 
Preto a partir do próximo dia 1º 
de dezembro quando em alguns 
trechos será liberado o tráfego 
de veículos.

Trechos do quadrilátero cen-
tral serão liberados para o trafe-
go de veículos. Confira o mapa.

Da REDAÇÃO
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Agressor de cão é identificado 
e multado em R$ 6 mil 

Foi identificado pela Polícia 
Militar Ambiental, nesta quin-
ta-feira (18), o homem filmado 
por uma câmera de monitora-
mento residencial agredindo um 
cachorro no domingo (15), por 
volta das 21h, no Vista Bela, 
em Rio Preto. Ele foi multado 
em R$ 6 mil.

Segundo a Ambiental, após 
receberam o vídeo publicado 
pelo proprietário da câmera, 
policiais estiveram na residência 
do agressor, um homem de 26 
anos, e encontraram o animal 
sem lesões aparentes e em 
ambiente limpo.

O suspeito admitiu ter agre-
dido seu cachorro pelo fato de 
que ele passou cerca de duas 
horas procurando o animal que 
fugiu da residência.

O agressor ainda confessou 
estar arrependido de sua ação 
e aceitou que seja implantado 
um chip no pitbull para melhor 
monitoramento.

Os policiais levaram o acusa-
do para o Plantão Policial, onde 
o delegado decidiu por arbitrar 
uma multa de R$ 6 mil e liberar 
o homem por falta de flagrante. 
O caso foi registrado como abu-
so de animais.

Em conversa com o jornal 

Da REPORTAGEM
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DHoje, o sargento José Alfredo 
Brigatti informou que o cachorro 
foi mantido em sua residência 
de origem por falta de local para 
recolhê-lo.

“Essa raça de cachorro a 
gente não conseguiu um lugar 
que aceitasse recebê-lo. Pitbull 
é uma raça complicada para 
conseguir depositar por causa de 
briga com outros animais. Então 
o cachorro ficou na residência 
até que possamos encontrar 
um abrigo”, explicou o policial 
ambiental.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

FLAGRANTE

DISE prende casal de traficantes com 
drogas e R$ 5 mil em notas falsas 

Policiais da Delegacia de 
Investigações Sobre Entorpe-
centes (DISE) prenderam, por 
volta das 23h da quinta-feira 
(18), um rapaz de 26 anos e 
uma jovem de 24 anos que 
foram abordados com meio 
tijolo de crack dentro do carro. 
O casal era investigado por 
armazenar e revender drogas 
em Rio Preto.

Os acusados foram aborda-
dos dentro de um automóvel na 
Avenida Ernani Pires Domin-
gues, próximo ao residencial 
Palestra. Os policiais realizaram 
a vistoria veicular e no assoa-
lho localizaram meio tijolo de 
crack.

Em seguida, foi feita revista 

no apartamento dos suspeitos, 
onde foram apreendidas em-
balagens próprias para o arma-
zenamento de entorpecentes, 
uma balança e cerca de R$ 5 
mil em notas falsas.

O casal foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas e 
moeda falsa.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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DISE prende casal de 
traficante com drogas 
e R$ 5 mil em notas 
falsas 

SAÚDE
Polícia vai investigar furto 

na Unidade Básica de 
Saúde do Jaguaré

Uma equipe da Guarda Civil 
Municipal (GCM) foi acionada, 
por volta das 21h50 da quinta-
-feira (18), para atender uma 
ocorrência de furto na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) Jagua-
ré, onde o criminoso furtou 
torneiras de bebedouro e bico 
de hidrante.

Os guardas foram chamados 
pela empresa responsável pelo 
monitoramento por alarme do 
local.

Na unidade os GCMs fizeram 
uma busca, porém nenhum 
suspeito foi localizado, mo-
mento em que uma enfermeira 
chegou ao local e disse que 
fora as duas torneiras e o bico o 
bandido também retirou um dos 
vidros da entrada da unidade.

A profissional de saúde 
informou ainda que o estabe-
lecimento não possui câmeras, 
não podendo colaborar na iden-
tificação do criminoso.

Em seguida, os guardas 
se deslocaram para o Plantão 
Policial, onde registraram o 
caso como furto para que seja 
investigado pelo 3º DP.

O jornal DHoje entrou em 
com a Secretaria Municipal de 
Saúde que em nota informou 
que”[...] ao tomar conheci-
mento do furto ocorrido na UBS 
Jaguaré na noite desta quinta-
-feira, 18, realizou boletim de 
ocorrência para apuração do 
caso. Os atendimentos desta 
sexta-feira, 19, não foram 
prejudicados”. (Colaborou – 
Bruna MARQUES) 

Da REPORTAGEM

JOSÉ DE ARAUJO, natural de Olim-
pia/SP, faleceu aos 88 anos de idade. 
Era divorciado. Foi sepultado no dia 
19/11/2021 às 09:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

GENI DOS SANTOS, natural de Polo-
ni/SP, faleceu aos 76 anos de idade. Era 
divorciada e deixou seus fi lhos Lucilene 
e Valdir. Foi sepultada no dia 19/11/2021 
às 15:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOSÉ ROBERTO DA COSTA, faleceu 
aos 87 anos de idade. Era viúvo e dei-
xou seus fi lhos Gean e Alessandro. Foi 
sepultado no dia 19/11/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 

  FALECIMENTOS
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

JOANA APARECIDA PITA DE OLI-
VEIRA,  faleceu aos 69 anos de idade. 
Era casada com Devanir José Ribeiro de 
Oliveira e deixou seus fi lhos Dalva Apa-
recida, Ademar e Luciana Aparecida. Foi 
sepultada no dia 19/11/2021 às 14:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

IZABEL MARTINS DE SOUZA, natural 
de Neves Paulista/SP, faleceu aos 63 
anos de idade. Era casado com Almir 
Amadeu Marconato e deixou seus fi lhos 
Amadeu e Alexandre. Foi sepultada no 
dia 19/11/2021 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório Ercilia para o cemitério 
São João Batista.

Arquivo DHOJE
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Homem troca nudes com jovem, 
cai em golpe e perde R$ 3 mil 

Um homem de 37 anos 
registrou no Plantão Policial de 
Rio Preto, na noite da última 
quinta-feira (18), um boletim 
de ocorrência de estelionato 
após ter sido vítima do golpe 
dos nudes, às 12h35 do mes-
mo dia.

Segundo a vítima, um rapaz 
teria entrando em contato com 
ele pela rede social Facebook, 
sendo que pouco tempo depois 
os dois decidiram conversar 

pelo WhatsApp, aplicativo por 
onde o desconhecido passou a 
mandar fotos íntimas que não 
foram pedidas pela vítima, mas 
que também acabou enviando 
fotos.

Em certo momento a vítima 
perguntou a idade do rapaz, 
que de primeiro momento pre-
feriu não responder, mas mais 
tarde acabou confessando ter 
15 anos. Após a confissão 
uma segunda pessoa entrou 
em contato com a vítima e se 
identificou como sendo o pai 

do adolescente.
Durante a conversa o su-

posto pai informou que as 
conversas foram descobertas 
pela mãe do menor que aca-
bou danificando objetos de sua 
casa e os aparelhos eletrônicos 
e por isso ele queria que a ví-
tima o indenizasse dos danos 
depositando R$ 2 mil. O acordo 
foi negado pela vítima.

Mais tarde uma terceira 
pessoa entrou em contato se 
identificando como delegado 
e orientou a vítima a aceitar o 

acordo para evitar processos 
ou até mesmo um mandado 
de prisão. Assim, por medo, a 
vítima voltou a conversar com 
o pai do adolescente e, em 
seguida, depositou R$ 3 mil.

Após a transferência o ho-
mem notou que nenhum dos 
envolvidos voltou a falar com 
ele, percebendo então que 
havia caído em um golpe.

O caso, registrado como es-
telionato, será investigado pelo 
3º Distrito Policial. (Colaborou 
– Bruna MARQUES) 

Da REPORTAGEM

VILA HIPÓDROMO
BAEP prende idoso por filho usar chácara

 como depósito de drogas

Na última quinta-feira (18), 
policiais militares do Batalhão 
de Ações Especiais da Polícia 
(BAEP) prenderam, às 16h40, 
em uma chácara na Vila Hipó-
dromo, um idoso, de 63 anos, 

BAEP, resultando na apreensão 
de dois tijolos de maconha que 
estavam escondidos em um 
buraco coberto com folhas.

O idoso foi questionado e em 
sua defesa alegou desconhecer 
os crimes cometidos pelo filho. 
Na Central de Flagrantes e para 
o delegado plantonista afirmou 
não ter conhecimento sobre as 
drogas e que estava no local 
para alimentar os animais da 
chácara e que apenas dorme 
no imóvel.

Após a declaração do ido-
so, o delegado decidiu por 
prendê-lo e encaminhá-lo para 
a carceragem da Divisão Es-
pecializada em Investigações 
Criminais (DEIC). O jovem per-
manece foragido.

O caso será investigado pelo 
7º Distrito Policial que recebeu 
um boletim de ocorrência com 
natureza de posse ilegal de 
arma de fogo, tráfico e associa-
ção para o tráfico.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES )

Da REPORTAGEM suspeito de colaborar no tráfico 
de drogas realizado por seu fi-
lho, um rapaz de 22 anos.

Populares denunciaram à 
guarnição que no endereço 
mencionado residia o jovem 
suspeito de ter matado um ho-
mem, no dia 7 de novembro, e 
que no imóvel estava escondida 

a arma do crime e diversas 
drogas.

Segundo a denúncia, o pai 
do acusado permitia que pro-
priedade rural fosse usada para 
armazenar os entorpecentes.

No local, os pms foram rece-
bidos pelo idoso que autorizou 
a vistoria na residência, onde 
foram apreendidas 37 porções 
de maconha, dois plásticos com 
cocaína, um plástico com crack, 
rolo de plástico filme, faca com 
resquício de droga e balança de 
precisão que estavam em um 
criado mudo no único cômodo 
com cama da chácara.

Ainda em revista, os policiais 
localizaram em cima do guarda-
-roupas que estava na sala um 
revólver calibre 38, municiado 
com cinco cartuchos, e mais 
um plástico contendo crack. Na 
cozinha, foi confiscada dentro 
do forno uma balança e meio 
tijolo de maconha.

Com a informação de que 
também haviam entorpecen-
tes enterrados no terreno os 
militares acionaram o canil do 

 como depósito de drogas
a arma do crime e diversas 
drogas.

Segundo a denúncia, o pai 
do acusado permitia que pro-
priedade rural fosse usada para 
armazenar os entorpecentes.

No local, os pms foram rece-
bidos pelo idoso que autorizou 
a vistoria na residência, onde 
foram apreendidas 37 porções 
de maconha, dois plásticos com 
cocaína, um plástico com crack, 
rolo de plástico filme, faca com 
resquício de droga e balança de 
precisão que estavam em um 
criado mudo no único cômodo 
com cama da chácara.

Ainda em revista, os policiais 
localizaram em cima do guarda-
-roupas que estava na sala um 
revólver calibre 38, municiado 
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O poder da fisioterapia 
na reabilitação pós 

fratura imediata

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO

Quando se fala em ossos quebrados, a primeira atitude é 
penar logo imobilização, ficar sem movimento e uma longa 
espera. 

O que é pouco divulgado é o quanto a fisioterapia pode aju-
dar a encurtar o tempo de imobilização e a acelerar o processo 
de reconstrução e reparação óssea do membro quebrado. 

Os estímulos adequados podem colaborar de forma efi-
caz para a reabilitação da parte comprometida, até mesmo 
quando a fratura não é linear, isto é foi quebrado em vários 
pedaços e vários ângulos.

A consolidação de fratura ocorre em 3 fases: 
1) inflamatória, durante a qual o tecido necrótico é re-

movido; 
Após uma fratura, forma-se um coágulo nas extremidades 

dos ossos lesionados em virtude do rompimento de vasos 
sanguíneos presentes no interior dessas estruturas e da libe-
ração de sangue. Esse coágulo logo é invadido por capilares e 
fibroblastos, que o transformam em uma massa dura bastante 
semelhante a uma cartilagem.

Se for realizado uma drenagem imediata, esse líquido pode 
ser escoado, liberado pelas linfas o que facilita o processo 
de reabilitação, pois o organismo sem o edema favorece a 
cicatrização e desfavorece o processo inflamatório. 

Drenagem é importante, pois a região da fratura fica cheia 
de pedacinhos do osso quebrado e tecidos mortos, que são 
removidos pela ação de células chamadas osteoclastos. Elas 
fagocitam (“comem” e “digerem”) esses fragmentos. Isso 
tudo pode durar semanas, dependendo do tamanho da lesão.

Nas primeiras horas após a contusão, também há ação dos 
angioblastos, células responsáveis pela formação dos vasos 
sanguíneos. Elas darão origem a novos vasos dentro do osso 
e irão reparar outros que se romperam com a fratura.

2) Fase reparatória, quando a rápida síntese de nova 
matriz ocorre; 

Nesta fase é essencial que seja estimulado a matriz óssea 
para que de forma saudável produza a reparação do local que 
foi quebrado. A fisioterapia pode entrar com eletroterapias e 
bioestimulação, lazer, ultrassom, liberação miofascial e ainda 
Drenagem linfática manual.

A medula óssea começa a se regenerar. Composta basica-
mente de sangue e gordura, ela fica dentro do canal medular 
do osso, que vai sendo preenchido por novas células.

Tanto o periósteo quanto o endósteo têm capacidade de 
produzir as células chamadas osteoblastos, que darão origem 
ao tecido ósseo. Um ou dois dias após a fratura, os osteoblas-
tos já começam a invadir o interior e a superfície do coágulo.

A deposição de osteoblastos no local da fratura leva à for-
mação do calo ósseo, que surge tanto externamente quanto 
internamente. Enquanto isso, o coágulo vai diminuindo, pois 
as células que o formam continuam sendo “devoradas” pelos 
osteoclastos.

Em até duas semanas, o calo, formado também por te-
cido fibroso e cartilaginoso, consegue unir as extremidades 
da fratura com a parte intacta do osso. Em seis semanas, a 
fissura desaparece. 

Está fase pode durar meses, é a da consolidação, quando 
ocorre a calcificação do osso. O cálcio, que confere resistência 
aos ossos e chega ao local pela corrente sanguínea, ajuda a 
reparar de vez o estrago.

3) remodelação, na qual a desorganizada matriz da fase 
de reparo sofre processo de maturação , está longa fase 
pode levar até dez anos – é a remodelagem. Os osteoclastos 
atacam de novo, “lixando” a superfície do osso para reduzir 
o calo. Ao final, a área da fratura, que até então permanecia 
mais suscetível a quebras, volta a ter a resistência de antes.

Nesta fase a fisioterapia colabora muito pois devido ao 
tempo do membro imobilizado , tende a ficar muito rígida e 
para recuperar o seu movimento a realização de exercícios 
de mobilização articular e os exercícios de fortalecimento são 
indispensáveis para a recuperação completa.

A curiosidade que 95% dos pacientes gostariam de saber: 
Porque sinto dor no local que foi fraturado quando o tempo 
esfria ? Resposta: Isso ocorre porque, em geral, a elasticidade 
da área que quebrou e do resto do osso fica diferente. Nas 
mudanças de temperatura acaba acontecendo um estresse 
nessa região, o que causa a dor.

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, es-
pecialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low 
carb nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do 
método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude
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HB recebe visita de oficial de 
comitiva do Ministério da Saúde

O Hospital de Base rece-
beu nesta quinta-feira (18) 
representantes do Ministério 
da Saúde e do Instituto Na-
cional de Cardiologia (INC). A 
visita oficial teve como objetivo 
conhecer o serviço de Cardio-
logia Pediátrica do Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM), 
um dos sete centros espe-
cializados no tratamento de 
doenças cardíacas seleciona-
dos pelo Ministério da Saúde 
para participar do Programa 
Renasce, lançado em junho 
deste ano.

Durante a visita, a diretora 
do Departamento de Atenção 
Especializada do Ministério da 
Saúde (DAET), Maíra Batista 
Botelho, e o diretor geral do 
Instituto Nacional de Car-
diologia (INC), João Manoel 
Pedroso, foram recebidos 
pelo diretor administrativo do 
HCM, Antônio Soares Souza, 
e participaram de uma vide-
oconferência com o chefe 
da CardioPedBrasil, Ulisses 
Alexandre Croti.

Da REPORTAGEM      
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CARDIOLOGIA

A comitiva, acompanhada 
por lideranças de setores e 
diretores da Fundação, visitou 
também a UTI cardiopediátrica. 
Um dos pontos de destaque, 
segundo os representantes 
do Ministério da Saúde, foi o 
atendimento humanizado das 
crianças internadas para o 
tratamento clínico e cirúrgico.

Também integravam a co-
mitiva o assessor técnico do 
DAET, Dr. Márcio Irita Haro, o 
técnico do CGAE/DAET/SAES/
MS, Eduardo David Gomes de 

Divulgação

Sousa, o coordenador médico 
da UTI Cirúrgica do INC, Dr. 
Alexandre Rouge Felipe e o Dr. 
Marcelo de Paiva Moraes, que 
coordena a área de Pediatria 
do Instituto Nacional de Car-
diologia.

O diretor executivo da Fun-
farme, Dr. Jorge Fares, desta-
cou a importância da visita. “A 
cirurgia cardíaca pediátrica é 
uma área muito forte em nos-
sa instituição. E estamos no 
processo de ampliação deste 
serviço, o que vai exatamente 

ao encontro do “Programa 
Resnasce”. Esta parceria vai 
consolidar nosso centro espe-
cializado em um polo nacional 
no tratamento de cardiopatias”, 
explicou.

Além da CardioPedBrasil, os 
representantes do Ministério 
da Saúde também conhece-
ram o Parque de Resíduos do 
Complexo Hospitalar, a Unidade 
de Transplantes de Órgãos, a 
Radioterapia, a Quimioterapia, 
o HB Onco e o Instituto do 
Câncer (ICA).

Com 3 mil faltosos, Mirassol 
abre vacinação neste sábado 

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde, realiza a 
vacinação contra a Covid-19 
neste sábado (20) no Centro 
de Saúde II, também conhe-
cido como Postão, em visita 
domiciliar e na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) de Ruilândia, 
das 7 às 13 horas. O objetivo 
é reduzir a taxa de faltosos que 
ainda não procuraram uma 
unidade de saúde para com-
pletar o ciclo de imunização 
no município. Atualmente o 
números de ausentes ultrapas-
sa a marca de 3 mil pessoas.

A partir desta sexta-feira 
(19) o município ampliou a 
aplicação da dose de reforço 

da vacina contra a covid-19 
para toda população adulta. 
A nova orientação é de que 
pessoas com 18 anos ou mais 
recebam a dose adicional cinco 
meses após a aplicação da se-
gunda dose do imunizante con-
tra a covid-19. Anteriormente, 
o reforço era recomendado 
apenas para idosos acima de 
60 anos, pessoas imunossupri-
midas e profissionais de saúde.

“Para receber a dose é 
importante e obrigatório com-
provar que reside em Mirassol, 
apresentar o cartão de vacina, 
documento com foto e CPF”, 
explica o diretor do DMS, 
Frank Hulder de Oliveira. “A 
dose adicional será realizada 
com imunizante disponível”, 
acrescentou.

Da REPORTAGEMDivulgação

RELATÓRIO
Rio Preto registra 11 casos de Covid-19 e nenhum óbito 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta sex-
ta-feira (19) mais 11 casos de 
Covid-19 no município, sendo 
10 diagnosticados por exame 
PCR e um por TR anticorpo. 
Os casos foram notificados 
entre os dias 12/11 e 16/11. 
No total são 98.307 casos, 
com uma média móvel de 14 

casos leves e um caso grave.
Nenhum óbito foi registra-

do no boletim desta sexta-fei-
ra (19). Com isso, Rio Preto 
segue com 2.820 mortes 
desde o início da pandemia, 
com uma taxa de letalidade 
de 2,8%. Considerando ape-
nas os dados de 2021 são 
63.544 casos e 1.898 óbitos.

Nas últimas 24 horas, 12 
pessoas foram consideradas 

recuperadas da Covid-19, 
totalizando 95.422 curados, 
o equivalente a 97% dos ca-
sos. A cidade soma 346.232 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 314.054 
testes realizados. O coefi-
ciente de incidência é de 
21.142 casos a cada 100 mil 
habitantes.

Atualmente Rio Preto re-
gistra 120 pacientes interna-

dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 54 
na UTI e 66 na enfermaria, 
sendo 64 residentes de Rio 
Preto e 56 de outros muni-
cípios da região. Dentre os 
casos já confirmados com 
Covid-19 são 23 internações 
com 16 na UTI e sete na en-
fermaria. A taxa de ocupação 
de leitos de UTI é de 21,7% 
na região.

Vinicius LIMA 

COVID
Após 101 dias internado, paciente recebe alta

Internado desde o dia 9 de 
agosto por conta da Covid-19, 
o paciente Junior Gonçalves 
recebeu alta nesta quinta-fei-
ra (18) no Hospital de Base 
em Rio Preto depois de 101 
dias hospitalizado. Ele chegou 
a ser internado na UTI em es-
tado grave, mas, aos poucos, 
foi melhorando o quadro de 
saúde.

Junior comemorou duran-
te sua alta, agradeceu aos 
profissionais e o apoio dos 
familiares. “Eu saí dessa bem 
graças aos médicos, enfer-
meiros e todos os profissionais 
que me deram apoio durante 
todo esse tempo. Agora o 
desafio continua em casa 
com a fisioterapia e minha 
reabilitação”, afirmou.

Lucinea de Cássia, esposa 
do paciente, conta que apesar 
de ele ter ficado em estado 
grave na UTI e por já ter passa-
do por um transplante de rim 
há 14 anos atrás, o órgão está 
intacto. “Como ele é trans-
plantado renal, poderia ter 
ficado em estado grave e pre-
cisado de hemodiálise, mas 
graças a Deus o rim continuou 
funcionando normalmente. A 
sensação hoje é de ter tirado 
uma pedra bem pesada das 
costas. Os médicos diziam 
que o Junior foi um milagre 
e hoje, o momento da vitória 
chegou“, comemorou.

Na última atualização da 
Funfarme, o complexo havia 
atendido 7.155 pacientes 
com Covid-19, tendo 5.328 
altas e 1.818 óbitos.

Vinicius LIMA Divulgação



DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

O Dia da Consciên-
cia Negra, hoje, 
20 de novembro, 
é comemorado 

em todo território nacional. 
Esta data foi escolhida por ter 
sido o dia da morte do líder 
negro Zumbi, que lutou contra 
a escravidão no nordeste.

A celebração relembra a 
importância de refletir sobre a 
posição dos negros na socie-
dade. Afinal, as gerações de 
afro-brasileiros que sucederam 
a época de escravidão sofre-
ram (e ainda sofrem) diversos 
níveis de preconceito.

O DHoje, como forma de 
homenagem, conta duas his-
tórias de sucesso de pessoas 
que moram em Rio Preto e 
representam a negritude com 
orgulho e muito trabalho.

Helena dos Santos Reis, 
mais conhecida como ‘Coro-
nel Helena’, é um exemplo de 
‘case’ de sucesso, pois cons-
truiu sua história saindo de 
baixo até ocupar o posto mais 
alto da Polícia Militar (PM).

Coronel Helena trabalhou 
durante 31 anos na PM e se 
aposentou em 2020 no posto 
mais alto da carreira. “Nasci e 

cresci na cidade de Rio Preto, 
onde eu e parte da minha fa-
mília residimos até hoje. Sou 
a mais jovem de seis irmãos, 
sendo quatro homens e duas 
mulheres”, relata.

Os pais da Coronel Helena, 
ainda recém-casados, muda-
ram-se da Bahia para o estado 
de São Paulo e aqui formaram 
família. Ele (pai), soldado da 
polícia militar, ela (mãe) la-
vradora, feirante e empregada 
doméstica, compraram uma 
chácara na Vila Toninho, bairro 
marcado pela vulnerabilidade 
social, pobreza e criminalidade.

“As ruas eram sem asfalto, 
falta de saneamento básico, 
ausência de energia elétrica, 
uma favela que se formou no 
terreno baldio que existia em 
frente à chácara. Tirávamos 
água do poço, o banho era com 
balde e caneca, lia e estudava 
à luz das lamparinas de quero-
sene e depois à luz de velas, 
até os meus 14 anos, quando 
chegou a energia e colocamos 
uma bomba elétrica no poço 
para extrair água. As vezes 
faltava gás e cozinhávamos 
no forno a lenha” relembra a 
oficial.

Nos anos 80, Coronel He-
lena ainda ressalta que perdeu 
amigos para as drogas, a cri-

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

DUAS HISTÓRIAS DE SUCESSO
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minalidade e a AIDS. “Trabalhei 
na roça, ajudei minha mãe a 
vender frutas nas ruas e na 
feira, fui empregada doméstica 
na adolescência”.

A criação da oficial, segundo 
próprio relato, foi na base de 
exemplos: “Primeiro a obriga-
ção, depois a diversão”. “Vejo 
os filhos das minhas patroas 
estudando para serem médicos, 
dentistas e advogados. Meus 
filhos também vão estudar para 
ser Doutor”. Essas eram algu-
mas das frases preferidas da 
mãe da Coronel Helena.

“E assim foi: ela nos ensina-
va matemática com feijões na 
mesa da cozinha e, mesmo sem 
saber ler e escrever, cobrava a 
tarefa da escola e não tolerava 
nenhuma indisciplina, falta ou 
reclamação de algum profes-
sor. Minha mãe foi uma grande 
inspiração em valores como 
honestidade, firmeza, caráter e 
coragem”, conta.

A grande virada na vida da 
Coronel Helena foi em 1989, 
com o ingresso na Academia de 
Polícia Militar do Barro Branco, 
a escola de comandantes da 
PM, que, pela primeira vez em 
79 anos, aceitou mulheres em 
seus bancos escolares.

“Minha carreira foi marcada 
pelo pioneirismo: fiz parte da 
primeira turma de 15 mulheres 
a ingressar no Barro Branco, 

tados somente em um temos 
uma governadora. E apenas 3,5 
% das empresas brasileiras têm 
mulheres como CEO. “Aqui em 
São José do Rio Preto nunca 
tivemos uma prefeita e o único 
negro prefeito foi Pedro Ama-
ral”, ressalta.

“Meu caminho para a vida 
política foi pautado por uma 
crença bem simples: a política 
precisa de pessoas de bem, 
com espírito público e objeti-
vos legítimos. Não há vácuo 
no poder, ou seja, os cargos e 
funções serão ocupados por ou-
tras pessoas que, muitas vezes, 
não conseguem distinguir o que 
é público do que é privado. O 
resultado disso são os inúmeros 
problemas que já conhecemos: 
má gestão, corrupção, desvios 
de finalidade”, comenta Helena.

A Coronel ainda finaliza 
frisando que mulheres como 
Ângela Merkel, Chanceler alemã 
e Luiza Trajano, empresária e 
fundadora do grupo Magazine 
Luiza, mostram que as mulhe-
res têm capacidade técnica e 
comportamental para lidar bem 
com as demandas dos cargos 
mais altos.  “A liderança femini-
na é essencial para estabelecer 
a igualdade de gênero dentro 
das instituições e empresas e, 
assim, contribuir para a igual-
dade na sociedade”, conclui.

E os exemplos rio-pretenses 

Alex ficou em SP com espe-
rança de ter oportunidades, no 
entanto, o que ele viu de perto 
foi a criminalidade. “Acabei 
me envolvendo neste mundo, 
alguns anos de escuridão total. 
Aos 18 anos fui baleado com 4 
tiros, 4 paradas cardiorrespira-
tórias e 2 semanas em coma. 
Acordei, vi minha mãe que há 
5 anos não via, pois me enver-
gonhava de como eu estava e 
não queria ve-la. Quando saí do 
coma jurei mudar e ser alguém 
melhor”, conta.

E assim Alex cumpriu a pro-
messa feita a ele mesmo: não 
se envolveu mais em crimes 
e conheceu os movimentos 
estudantis sociais e sindicais. 
“Me tornei um líder estudantil 
e sindical e toda aquela energia 
usada para coisas ruins, trans-
formaram-se em ‘gás’ para o 
bem”, se orgulha.

Mas o destino de Alex ainda 
tinha algumas surpresas reser-
vadas para ele. Em 2002 ele 
foi preso, acusado de um crime 
que não cometeu e ficou um 
ano preso, até conseguir provar 
sua inocência. “Saí e voltei às 
minhas atividades sindicais e 
militância social”, salienta.

“Por 19 anos vivi o mundo 

dos movimentos sociais. Des-
cobri que poderia empreender 
ainda dentro do sindicato, 
prestando serviços para outros 
sindicatos que não tinham 
alguns conhecimentos que eu 
havia aprendido ao longo do 
tempo”, explica.

Nesse momento, Alex então 
abriu sua MEI (Microempre-
endedor Individual), voltou a 
estudar, terminou o supletivo 
e fez faculdade, se formando 
em Marketing. “Ano que vem 
início minha MBA e minha MEI 
virou uma Empresa que trabalha 
com projetos socioeducacionais 
e socioculturais para jovens e 
adolescentes nas cidades da 
região. Hoje tenho 42 anos, 
casado, empreendedor e meus 
negócios seguem bem, graças 
a Deus. Sou fundador do NEEA 
-Núcleo de Empresários(as) e 
Empreendedores(as) Afrodes-
cendentes da Acirp, Fundador 
da Comissão de Igualdade 
Racial da OAB Rio Preto, entre 
outras coisas”, explica.

Alex então finaliza a entre-
vista com uma frase marcante: 
“Sim, sou um resgate social 
que deu certo; um homem de 
sucesso e bem vivido, que ama 
o que faz e vive”.

Helena dos Santos Reis Alex Cardoso 

Helena, quando criança, ao lado da família  

fui a primeira mulher em vários 
postos e funções como Co-
mandante do Policiamento do 
Interior-5, responsável por 96 
municípios da região de São 
José do Rio Preto, fui Secretária 
Chefe da Casa Militar e Coor-
denadora Estadual da Defesa 
Civil”, explica.

No entanto, apesar de se or-
gulhar do pioneirismo, Coronel 
Helena também ressalta que 
isso é um indicativo da falta de 
mulheres e de negros nas fun-
ções de maior prestígio social 
em todas as áreas e profissões.

Segundo o IBGE, mulheres 
e homens negros representam, 
respectivamente, 52% e 54% 
da população brasileira, mas 
a Coronel frisa que “somos su-
brepresentados na política, nas 
empresas e nas instituições”.

Dos 81 senadores, apenas 
12 são mulheres. Dos 27 es-

não param por aí. Alex Cardoso 
nasceu em São Paulo, mas 
veio muito cedo para o interior 
morar com a avó, sem recor-
dações e lembranças dos pais 
estarem juntos.

“Minha mãe precisava tra-
balhar e, por isso, fiquei com a 
família no interior. Quando mi-
nha mãe voltou para o interior 
eu já era jovem, morávamos 
em uma favela que, até o ano 
passado ainda não tinha asfalto 
la”, conta Alex.

Uma história que tinha tudo 
para dar errado, deu certo, 
após muita força de vontade e 
dedicação. “Depois de muitos 
anos sem saber do meu Pai, 
ele reapareceu então fui passar 
um final de ano em SP na Vila 
de Tiradentes, e aquele menino 
cheio de sonhos que queria 
algo mais na vida não quis mais 
voltar para o interior”, relembra.

Coronel 
Helena dos 
Santos Reis

Alex 
Cardoso ao 
lado de seu 
mural 

JACARÉ APRESENTA TÉCNICO

O Rio Preto apre-
s e n t o u  n e s t a 
sexta-feira (19) o 

treinador Rodrigo Fonseca 
como comandante do clube 
na Série A3 do Campeonato 
Paulista de 2022. Essa será 
a segunda passagem do téc-
nico pelo Jacaré. Em 2018 
ele ficou a frente da equipe 
em 12 jogos, conquistando 
quatro vitórias, seis empates 
e duas derrotas.

Nesta temporada, Fon-
seca comandou o Estrela 
do Norte (ES), Barcelona 
de Ilhéus e o Itabaiana (SE), 
sendo este o seu último 

clube. Ele também acumula 
passagens por Sertãozinho, 
Vitória-ES, Botafogo de Ri-
beirão Preto, River-PI, entre 
outros.

“Trata-se de um técnico 
experiente, um profissional 
qualificado e que deixou as 
portas abertas quando saiu da 
primeira vez pelo seu trabalho 
e qualificação. O Rio Preto 
sente-se honrado de anunciar 
para a torcida a contratação 
do Rodrigo para dirigir o novo 
elenco que estamos forman-
do, com esperança de sermos 
muitos felizes, afinal será um 
campeonato muito disputado 
e difícil”, afirmou o presidente 
do Rio Preto, José Eduardo 

Rodrigues.
O treinador falou sobre 

a motivação de voltar a co-
mandar o esmeraldino. “Foi 
um clube que eu sempre tive 
contato, mesmo depois de 
sair. Quando recebi o convite 
dei prioridade ao Rio Preto por 
gostar daqui e conhecer a di-
retoria. Estamos já contatando 
alguns atletas e esperamos 
montar um competitivo para 
brigar pelo acesso. Queremos 
ter uma mescla jogadores 
experientes e jovens”, afirmou 
Fonseca.

Ele também elogiou a mu-
dança de regulamento na 2ª 
fase da A3, que passa a ser 
um quadrangular ao invés 

do mata-mata das edições 
anteriores. “Já tivemos casos 
em que o time de melhor cam-
panha acaba sendo eliminado 
pelo 8º colocado, o que acaba 

Vinicius LIMA

SÉRIA A3 

sendo de certa forma injusto 
com a campanha que a equipe 
fez. Acredito que neste modelo 
a disputa pelo acesso seja 
mais justa”, afirmou.

O elenco deve se apre-
sentar para os primeiros 
treinamentos no dia 13/12. A 
Série A3 tem início em 30/01 
e vai até o dia 22/05.

A-6 Jornal
São José do Rio Preto, sábado
20 de novembro de 2021 COTIDIANO
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

                       De conformidade com o artigo 45 do Estatuto Social 
da ACENB – Associação Cultural Esportiva Nipo Brasileira de São 
José do Rio Preto, ficam os Senhores Associados convocados para 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 14 de dezembro de 
2021.  
   Em primeira convocação ás 20:00 horas. 
   E em segunda convocação com qualquer número de 
Associados ás 20:30 horas, para deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: 

A)  Prestação de contas das atividades de 2021 e 
aprovação da proposta orçamentária apresentadas 
pela administração da ACENB. 

 
B)  Eleição da chapa apresentada para os cargos da 

Diretoria, Conselho Administrativo e do 
Conselho Fiscal para o ano de 2022, conforme 
deliberação aprovada na Reunião Geral 
Extraordinária realizada no dia 09 de novembro 
de 2021.  

 
C)  Posse dos eleitos da Diretoria, e do Conselho 

Administrativo e do Conselho Fiscal para o ano 
de 2022. 

 
D)  Assuntos gerais de interesse dos associados. 

 
São José do Rio Preto, 12 de novembro de 2021. 

 
 

____________________________       
Alberto Kenichi Sakakisbara     

             Presidente                                      

DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO
CONSÓRCIO SISTEMA FÁCIL VILLAGGIO MARIA STELLA I, inscrita no 
CNPJ/MF sob  nº 05.753.755/0001-80 e NIRE: 35.500.037.620. Comunica o 
extravio de 02 vias originais da 1ª Alteração do Contrato de Constituição de 
Consórcio realizada em 16/04/2014, registrada perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo - JUCESP sob o nº 244.590/14-0 em 23/06/2014.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

JÚLIO CESAR LANSONI e SIMONE DE FÁTIMA PICHININ. Ele, brasileiro, natural de Irapuã, 
Estado de São Paulo, nascido aos treze (13) de setembro de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  
e três (33) anos de idade, funileiro, solteiro, filho de ADMIR LANSONI e de dona CLEIDE DE ABREU 
LANSONI. Ela, brasileira, natural de Palmeira d'Oeste, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e dois (22) de 
maio de um mil novecentos e oitenta (1980), com quarenta  e um (41) anos de idade, do lar, solteira, filha de 
EUCLIDES PICHININ e de dona IVONE SORATTO PICHININ.

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, dezenove (19) de novembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

Balcão de Empregos 
758 vagas nesta sexta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta sexta-feira (19) 
está oferecendo 758 oportunidades de trabalho. As prin-
cipais delas são para operador de caixa (51), repositor 
hortfruti (35), vendedor (35), açougueiro (29), atendente 
(28), vendedor externo (26), repositor (22), consultor de 

vendas (15), auxiliar de produção (14), auxiliar de cozinha 
(13), garçom (12), entre outros. Os interessados em alguma 

das vagas podem se cadastrar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos e se candidatar as vagas oferecidas enviando os 

currículos.
Filtros:  Relatório diário do dia 19/11/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE22
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE7
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE CARGA E DESCARGA - DIURNO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE CARGA E DESCARGA - NOTURNO PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA PERMANENTEFEMININO1
AJUDANTE DE ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE FUNDICAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE DE MECÂNICO PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE GERAL CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEINDIFERENTE6
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE PCP PERMANENTEMASCULINO1
ANALISTA FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO3
ART FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE18
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO2
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE BALCÃO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE LANCHONETE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE DE PADARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE TELEMARKETING PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. ADM | FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. ADM | INTELIGENCIA DE MERCADO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. ADM - VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUX. EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO5
AUXILIAR  TECNICO (A) ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE8
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO(PCD) PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE  CARGA E DESCARGA PERMANENTEMASCULINO8
AUXILIAR DE AÇOUGUE PERMANENTEINDIFERENTE11
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO PERMANENTEMASCULINO2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE8
AUXILIAR DE COZINHA PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE COZINHA COM EXPERIÊNCIA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE ENFERMAGEM PERMANENTEFEMININO2
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE ESTOQUE PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE FARMÁCIA - PCD PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE FLORICULTURA PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 19/11/2021 06:58

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE4
AUXILIAR DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE LIMPEZA MASCULINO TEMPORÁRIAMASCULINO1
AUXILIAR DE LIMPEZA MIRASSOL PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR DE LOJA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MANUTENCAO ELETRICA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MARCENARIA PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE MONITORAMENTO ELETRONICO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PIZZARIA PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUCAO PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO LATICINIO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1 PERMANENTEMASCULINO10
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO3
AUXILIAR DE T.I PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR FINANCEIRO CONTAS A RECEBER PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR LIMPEZA TARDE / NOITE PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR MANUTENÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR SERVICOS GERAIS PERMANENTEMASCULINO1
BABA PERMANENTEFEMININO7
BABÁ E CUIDADOR PERMANENTEINDIFERENTE2
BARMAN PERMANENTEINDIFERENTE1
BORRACHEIRO PERMANENTEMASCULINO2
CABELEREIRO(A) PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA PERMANENTEFEMININO1
CAIXA PERMANENTEINDIFERENTE1
CAIXA/VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CHAPEIRO (A) / MONTADOR (A) DE LANCHE PERMANENTEINDIFERENTE2
CONSULTOR DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PJ PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE1
CONSULTOR DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE3
CONSULTOR DE VENDAS EXTERNO PERMANENTEINDIFERENTE10
CONSULTORA COMERCIAL JR PERMANENTEFEMININO1
CONSULTOR(A) DE VENDAS PERMANENTEINDIFERENTE2
CONTROLADOR DE ACESSO PERMANENTEINDIFERENTE4
CORRETOR IMOBILIÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE5
COZINHEIRA PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRA PERMANENTEFEMININO1
COZINHEIRA(O) PERMANENTEINDIFERENTE1
COZINHEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
CRIAÇÃO/EDIÇÃO DE ARTES E CONTEÚDO PARA MÍDIAS SOCIAIS TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL PERMANENTEFEMININO3
CUIDADORA INFANTIL - (BABÁ) PERMANENTEFEMININO1
CUIDADORA INFANTIL (BABÁ) PERMANENTEFEMININO5
DEPARTAMENTO COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
DESIGN GRAFICO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
DOMESTICA PERMANENTEFEMININO1
ELETRICISTA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO PARA METALURGICA PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL PERMANENTEMASCULINO1
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
ELETRICISTA RESIDENCIAL E PREDIAL / CONSTRUÇÃO CIVIL PERMANENTEMASCULINO3
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DiáriodoBob
A volta dos que não foram. Depois de muito tempo em 

silêncio por causa da erupção do Corona Vírus, O Clube Monte 
Líbano se prepara para sua volta triunfal no último dia do ano, 
no seu tão aguardado Réveillon. Previsão do tempo. Como 
neste mundo nada é para sempre e a dor não advém das coisas 
vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram, 
o Clube Monte Líbano já anuncia o seu Réveillon presencial, 
prometendo uma festa de arromba para o dia 31 de dezembro 
com muito som e explosão de alegria em comemoração a volta 
ao novo normal, se é que podemos classificar assim. De olho 
na banda. O som já contratado vai ecoar pela “Batida Perfeita”, 
escolhida pela euforia com que se apresenta no palco e, que tem 
como proposta alegrar e divertir as pessoas com ritmos variados, 
sendo executados com instrumentos de escola de samba, entre 
outros elementos musicais. O bufê promete caprichar na fes-
tiva e saborosa CEIA de todos os tempos. Será um reencontro 
entre os sócios que promete ficar para a história. Afinal, nunca 
estivemos tanto tempo longe um dos outros, num clube acos-
tumado com festas e shows. E aí, aquele silêncio de mais de 
ano será substituído pelo barulho da alegria, que vai voltar com 
a esperança de permanecer para sempre. O presidente Nadim 
Cury afirma, que vai recompensar com muita euforia os dias de 
silêncio que tivemos durante a pandemia. Vamos virar o ano 
com a volta aos melhores tempos que já vivemos no ML.  Anote 
o telefone (3215-2560) para reservar uma mesa pra gente ficar 
mais próximos um do outro. Rodrigo entre nós. A agenda de 
ontem do vice governador do Estado de São Paulo, começou 
pela manhã em Rio Preto, com o RETOMA SP, no BIG auditório 
da UNIP, com lotação esgotada. Em pauta, anunciação de novas 
unidades do POUPATEMPO na região, convênios com municípios 
vizinho, entrega de Vouchers do Bolsa Trabalho e Crédito do ban-
co do Povo. Rodrigo descerrou placas inaugurais, participou do 
mutirão de entrega de cartões do Programa Vale Gás e anunciou 
a instalação da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra 
a Mulher. Como amigo fomos recepcioná-lo no aeroporto de 
Rio Preto, acompanhado do Deputado Federal Geninho Zuliani. 
No avião que trouxe Rodrigo, vieram também o Secretário da 
Agricultura Itamar Borges e o presidente da Assembléia Legis-
lativa Carlão Pignatari. Além de visitar o estande do RETOMA 
na Praça Dom José Marcondes, o vice governador terminou seu 
expediente matinal entre nós com uma cerimônia no auditório  
do nosso Fórum no centro da cidade. Fim da picada. O Brasil 
chega neste sábado à impressionante marca de 300 milhões 
de vacinas contra covid-19 aplicadas, segundo dados do portal 
de monitoramento vacinabrasil.org. Ponto e basta!

Super Réveillon
Com o retorno dos eventos 
presencia is ,  o Réve i l lon 
do Clube Monte Líbano, a 
tradicional festa será de 
ar romba e contará com 
gastronomia assinada pelo 
Ed Buffet, do empresário Ed 
Carlos. Ele e o presidente do 
Monte Líbano, Dr. Nadim Cury, 
fecharam uma parceria para 
o evento que promete ser um 
dos melhores na região! Com 
animação da banda Batida 
Perfeita e completo buffet, 
a festa promete encantar e 
marcará a virada do ano no 
clube. Os convites já estão 
à venda e, para associados 
e  c r i anças ,  o s  va l o r e s 
são especiais.  Para mais 
informações, basta entrar em 
contato pelo (17) 3215-2560, 
(17) 99137-8794 e (17) 
99744-8847.

Big almoço
Com um big almoço na tarde 
deste sábado, no Clube Ilha do 
Pescador, em Votuporanga, os 
organizadores da 4ª edição do 
mega evento Decor Show 2021, 
comemoram com convidados e 
expositores o sucesso do evento, 
que termina neste domingo, 
dia 21, com um showzaço. 
Considerada a maior feira de 
móveis, decoração, autos e 
turismo de negócios da nossa 
região, com venda e varejo. 
Preços especiais e novidades 
do setor são a grande atração. A 
entrada e o estacionamento são 
gratuitos. Vale à pena conferir!  

henriforne@gmail.com

Comemorando
Fifi Marques, ao lado do 
marido Fábio Marques, está 
comemorando idade nova 
exatamente onde gosta de 
estar viajando. Ela está em 
Vale dos Vinhedos, Rio Grande 
do Sul. Parabéns!

Eleito Conselheiro
O pesquisador e diretor Adjunto 
de Pós-graduação da Faculdade 
de Medicina de Rio Preto, 
Famerp, Mauricio Lacerda 
Nogueira, foi eleito conselheiro 
do Comitê Americano de Vírus 
Zoonóticos e Transmitidos por 
Artrópodes (ACAV). Criado 
pela Sociedade Americana de 
Medicina Tropical em 1959, o 
órgão estuda doenças causadas 
por arbovírus, t ipo que é 
transmitido por artrópodes 
(mosquitos, carrapatos e 
outros). A entidade pesquisa 
e trabalha em tratamentos e/
ou cura para doenças como 
dengue, zika, chikungunya, 
entre outras.

Ciclolazer
Neste domingo, dia 21, terá início 
o Projeto Ciclolazer. Realizado 
pela Prefeitura Municipal de Rio 
Preto, por meio da Secretária de 
Esporte e Lazer e a parceria da 
Unimed Rio Preto, ele consiste 
no empréstimo de bicicletas 
gratuitamente à população 
para utilização em um circuito 
no entorno da represa. O 
Ciclolazer será realizado todos 
os domingos, das 7h às 12h. As 
bicicletas serão disponibilizadas 
no Ginásio Antônio Natalone 
e poderão ser usadas em um 
percurso que vai do local até a 
ciclovia do Lago 3 da Represa. 
Para isso, basta levar um 
documento com foto e retirar 
o equipamento que inclui a 
bicicleta e capacete.

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
É MAIS FÁCIL UM BRASILEIRO CIRCULAR EM MARTE DO QUE GERALDO 
ALCKMIN SER O VICE DE LULA”. Campos Machado, deputado estadual (AVANTE-
SP), histórico aliado do ex-governador de São Paulo.

SPOTlight

 Os noivos Henrique (Netinho) Souza 
Gomes e Cintia Naoum Mattos, no dia 

do “Sim”, casamento civil . Após a 
cerimônia, big recepção com almoço 
na residência dos pais do noivo, no 

Condomínio Débora Cristina 

Rodrigo Garcia, nosso vice 
governador, no detalhe do RETOMA 

São Paulo, ontem em Rio Preto

Os noivos  
Henrique 

(Netinho) Souza 
Gomes e Cintia 
Naoum Mattos, 
com seus pais, 
o médico Dr. 
João Gomes 

Netinho e Alice 
Souza Netinho e 
Adeli Teresinha 
Naoum Mattos 

e Dorival de 
Oliveira Mattos 


