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Disciplina, respeito e res-
gate dos valores tradicionais. 
São estes os pilares que 
sustentam o primeiro Colégio 
Cívico-Militar de Rio Preto que 
será inaugurado no próximo 
dia 11 de dezembro. Até o 
momento há uma lista com 
cerca de 1500 alunos interes-
sados em estudar no colégio. 
A unidade está localizada na 
Rua General Glicério, 3350, 
no Centro.                Pág.A3

Olímpia passa 
novembro 
sem morte 
por Covid

Mantendo o cenário 
de queda do quadro epi-
demiológico da Covid-19 
em Olímpia, o mês de 
novembro apresentou 
redução nos índices, com 
destaque para o fato de 
que não foi registrado 
nenhum óbito em de-
corrência da doença.
De acordo com os da-
dos, foram confirmados 
somente 24 casos em 
novembro.          Pág.A5

HCM 
alerta para 

superlotação 
de leitos

O Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) 
de Rio Preto comunicou 
oficialmente ao Depar-
tamento Regional de 
Saúde (DRS XV), da Se-
cretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, e 
a Secretaria Municipal 
de Saúde de Rio Preto 
que seus leitos pediátri-
cos de UTI e enfermeira 
estão lotados.    Pág.A5

Doria pede 
avaliação para 
liberar uso de 

máscara
O governador João 

Doria (PSDB) solicitou 
ao Comitê Científico do 
Governo do Estado uma 
nova avaliação sobre a 
necessidade do uso de 
máscaras em ambientes 
abertos, após a confir-
mação de dois casos 
em São Paulo (um casal 
vindo da África) com 
a variante Ômicron do 
coronavírus.       Pág.A5

Procon investiga quedas de 
energia em bairros e zona rural

Após mais de um mês a CPI 
dos Transporte volta a colher 
depoimentos em investigação 
que apura possíveis irregu-
laridades cometidas pelas 
empresas de ônibus durante 
a pandemia da Covid-19. Está 
previsto para esta quinta-feira, 
2, o depoimento da médica 
infectologista Viviane Anheti 
Prado.   Pág.A3

Baep prende 
quatro 

traficantes com 
18 tijolos de 

maconha
Pág. A4

Polícia apreende 
arma de acusado 
de ameaçar de 

morte prefeito de 
Bady Bassitt
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Mirassol inicia 
disputa nas quartas 
hoje pelo Sub-20
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Prefeitura define 
empresa para 

reformar Cidade 
das Crianças
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Jovem alega 
assédio sexual após 
espancar homem 

a pauladas

CPI dos 
Transportes 

retoma 
investigação e 

depoimentos hoje
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SEGURANÇA NA RETOMADA: 
EVIDÊNCIAS DE QUE OS 

EVENTOS PRESENCIAIS ESTÃO 
CADA DIA MAIS PRÓXIMOS

Talvez muitos não saibam, 
mas o mercado de eventos no 
Brasil, incluindo os setores de 
cultura, esportes, entreteni-
mento e negócios, movimenta 
cerca de R$ 936 milhões por 
ano, o que representa 13% do 
PIB brasileiro. Além disso, os 
empregos diretos e indiretos 
gerados com a realização dos 
eventos é imenso. Uma pesquisa 
realizada pelo Sebrae em abril 
do ano passado apontou que a 
pandemia afetou 98% do setor 
no país e a percepção de mais da 
metade dos entrevistados era de 
que o faturamento seria reduzido 
de 76% a 100%. A Associação 
Brasileira de Promotores de Eventos (Abrape) indicou, através 
de um levantamento no início deste ano, que mais de 450 mil 
empregos na área foram perdidos com o confinamento. Mas, 
com o avanço da vacinação, a liberação dos eventos presenciais 
em São Paulo em agosto e a divulgação de datas para eventos 
corporativos, feiras e de entretenimento, o mercado demonstra 
que está voltando.

Com mais de 50% da população com a vacina em dia, 
eventos-teste estão ocorrendo para mostrar se a população 
está preparada para o retorno do presencial, além de analisar 
se os protocolos de segurança são realmente efetivos. A Ubrafe 
(União Brasileira de Feiras e Eventos de Negócios) divulgou um 
levantamento com 80 eventos presenciais confirmados até 
dezembro deste ano. Como CEO de uma agência de eventos 
e marketing especializada em atender multinacionais, percebo 
que o receio da segurança é o que mais impacta a retomada do 
presencial, principalmente quando falamos em empresas globais, 
pois são regidas pela matriz e a realidade dos países é diferente, 
dificultando o desenvolvimento de ações locais.

Os corajosos vão saindo na frente, analisam as medidas de 
segurança necessárias e investem no futuro do mercado. No 
cenário internacional já é possível observar o retorno dos eventos 
presenciais em grande escala. Um dos principais acontecimen-
tos do mundo da moda, o Fashion Week, aconteceu na cidade 
de Paris no formato presencial, entre 28 de setembro e 06 de 
outubro, e contou com, aproximadamente, cinco mil pessoas 
reunidas por dia, entre elas celebridades, modelos e estilistas de 
renome. Outro exemplo é o Web Summit, uma das maiores con-
ferências anuais de tecnologia do mundo. Na edição de 2021, 
o evento tinha a expectativa de receber 10 mil pessoas, mas 
superou a meta com mais de 40 mil participantes, em grande 
maioria mulheres. No mês de setembro, os shows retornaram 
e grandes artistas da música voltaram a fazer apresentações e 
tours, como a banda Aerosmith, que começou a turnê de 50 
anos pelos EUA. Os espetáculos da Broadway também retorna-
ram em setembro deste ano e até o Lollapalooza Chile 2021 já 
tem data marcada para novembro.

Essa retomada não é apenas das ações em si, mas também 
da bolsa de valores e vai acontecendo de maneira fluída. Vale 
ressaltar que no último dia 1º, depois de quase 600 dias, as 
restrições de público e horário para conter o coronavírus deixaram 
de ser obrigatórias. A Expo Retomada 2021, organizada pelo 
Governo do Estado de São Paulo, em parceria com a Prefeitura 
de Santos, para estudar a viabilidade do retorno das feiras de 
negócios reuniu mais de 1.400 pessoas em dois dias de evento 
presencial.

O Business Show, feira da indústria dos eventos corporativos, 
incentivos, congressos e feiras, também fez a sua 19ª edição no 
formato presencial no final de outubro. As edições presenciais 
neste ano tiveram resultados muito bem-sucedidos e mostraram 
que é possível preparar e executar as ações com prudência 
dentro das opções que temos. A segurança é de extrema im-
portância para essa retomada e a responsabilidade é da equipe 
organizadora do evento. Para manter os participantes seguros, 
há diversas alternativas e protocolos indicados. Em primeiro lugar 
deve-se entender os protocolos de saúde da própria empresa 
que está realizando o evento e torná-los efetivos dentro da ação. 
Além disso, exigir o comprovante de vacinação, realizar testes 
de Covid antes do check-in e determinar o uso obrigatório de 
máscaras são cuidados fundamentais para proteger os convi-
dados e colaboradores.

Esse movimento de retorno vai gerar muitos empregos que 
foram perdidos nos últimos dois anos, afinal, o networking que 
envolve a realização de um evento é enorme. São companhias 
aéreas, hotéis, pousadas, fornecedores de diversos serviços 
e produtos, ou seja, com todos esses setores novamente em 
movimento, a economia do Brasil melhorará muito. Além do 
mais, trará o que a sociedade mesmo com um certo receio, 
tanto deseja: olho no olho e contato humano nas experiências.

Quando estamos em um evento online, o nosso foco pode 
ser influenciado com muita facilidade, afinal, em frente a uma 
tela tudo pode acontecer: o telefone toca, chega um e-mail 
importante, o filho chama em outro cômodo da casa, enfim, 
diversas são as situações que podem influenciar na atenção do 
espectador. Já no evento presencial, a preparação começa cedo. 
Pensamos no conforto da roupa e sapato que usaremos, escolhe-
mos um bom lugar para sentar e assistir a palestra, observamos 
os participantes e fazemos novas amizades com pessoas com 
vivências similares às nossas e, consequentemente, prestamos 
mais atenção no conteúdo. Ou seja, a mensagem é transmitida 
de forma enfática ao ouvinte.

*Mônica Schimenes, é fundadora e CEO da MCM Brand 
Experience, grupo de comunicação integrada com atuação 
nacional e internacional, comprometido com a performance 
e responsável com a diversidade e inclusão. 

ARTIGO Procon investiga quedas de energia 
em bairros afastados e zona rural
O Procon de Rio Preto pu-

blicou nesta quarta-feira, 1, 
no Diário Oficial do Município, 
portaria que abre Procedimento 
Preparatório de Investigação e 
Apuração (PPAI) no qual pede 
explicações à Cooperativa de 
Eletrificação e Desenvolvimento 
da Região de Rio Preto (Cerrp). 
A concessionária é responsável 
pelo abastecimento de energia 
elétrica em propriedades rurais 
e bairros do extremo norte da 
cidade.

A iniciativa foi motivada por 
abaixo-assinado subscrito por 
98 moradores dos bairros Cida-
de Alta I e II, que foi entregue 
ao órgão municipal na terça, 
30. Os moradores relatam no 
documento quedas frequentes 
no fornecimento de energia; o 
que, segundo eles, têm provo-
cado prejuízos – como panes 
em equipamentos elétricos e 
eletrônicos.

A portaria determina prazo 
de cinco dias úteis (contados 
da publicação da portaria) para 
que a cooperativa preste escla-
recimentos preliminares. Além 
disso, a concessionária terá 
15 dias para apresentar docu-
mentos e laudos relacionados 
à prestação do serviço.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

CERRP

Arquivo DHOJE

O despacho também solicita 
a listagem dos bairros atendidos 
e os registros de suspensões e 
interrupções do fornecimento 
dos últimos 12 meses. O caso 
será acompanhado pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), que regula o forneci-
mento de energia no País.

O diretor do Procon, Jean 
Dornelas, ressaltou a importân-
cia de os consumidores regis-
trarem as reclamações sempre 
que houver falha na prestação 
do serviço. “É fundamental for-
malizar. Só com a reclamação 
registrada, nós podemos tomar 
as providências cabíveis”, disse.

Canais
As reclamações ao Procon po-

dem ser registradas pelo WhatsApp 
(99627-0528). A sede do Procon 
de Rio Preto fica na Silva Jardim, 
3604, Santa Cruz. O atendimento 
ocorre de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 13h. A distribuição de 
senhas ocorre até 12h45.

Diretor do Procon Rio Preto, Jean Dornelas

TRABALHO
Balcão de Empregos abre dezembro com 1032 vagas 

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta quarta-feira 
(01) está oferecendo 1032 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
operador de caixa (77), ven-
dedor (47), açougueiro (41), 
atendente (40), repositor de 
hortfruti (35), técnico de enfer-
magem (25), vendedor externo 
(23), babá (22), repositor (21), 
auxiliar de açougue (16), pro-

motor de vendas (15), auxiliar 
de produção (14), auxiliar de 
enfermagem (13), consultor de 
vendas (11), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (10), administração (9), 
engenharia (6), marketing (4), 
ciências contábeis (3), web 
design (2), química (1), direito 
(1) entre outros.

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 

no Balcão de Empregos através 
do site da Prefeitura https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/ e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico é que 
a demanda por novos postos 

de trabalho no setor continue 
crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 
fazer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência 
e perfil para o cargo.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

DEZEMBRO MOBILIDADE
Calçadão começa abrir 

em horário especial dia 6 

As lojas do comércio central 
de Rio Preto passarão a fun-
cionar em horários especiais a 
partir da próxima segunda-fei-
ra (6), para a comemoração 
do Natal. Em clima natalino, 
o Sincomércio (Sindicato do 
Comércio Varejista) organizou 
surpresas aos consumidores 
que forem até o calçadão.

No dia 10 de dezembro, às 
19h, terá a abertura oficial com 
a ‘Parada Natalina’ que contará 
com a participação de vários 
personagens infantis e muita 
música. “Essa é só a abertura 
e uma das nossas ações. Ainda 
vem mais novidades por ai. O 
objetivo é resgatar a cultura 
rio-pretense, onde os consu-

midores vão até o calçadão de 
Rio Preto, não só para fazer 
compras, mas também para 
passear”, comenta Ricardo 
Arroyo, vice-presidente do Sin-
comércio.

Além da ‘Parada Natalina’, 
o Sincomércio também prepa-
rou apresentações de teatro 
em parceria com o Senac. 
“Iremos anunciar os dias e 
horários das apresentações de 
teatro através das nossas redes 
sociais. O Sincomércio está 
atento à retomada econômica 
e quer, cada dia mais, valorizar 
as lojas do calçadão, além de 
reconquistar os consumidores. 
O ano de 2022 será um ano 
de conquistas para o nosso 
setor”, afirma o vice-presidente 
Ricardo Arroyo.

Raphael FERRARI 

Rio Preto ganha novo 
aplicativo de transporte

Foi lançado oficialmente 
nesta terça-feira (30) em São 
José do Rio Preto o aplicativo 
de transporte urbano Citymobi. 
A marca já está presente em 
Barretos e Olímpia e pretende 
expandir futuramente para Ca-
tanduva e São Carlos.

O aplicativo foi desenvolvido 
por quatro sócios que trabalham 
como motoristas com o objetivo 
de oferecer melhores condições 
para os condutores. “Nós con-
versamos com vários motoristas 
e muito se queixaram da falta 
de reconhecimento. As taxas 
não são ajustadas, o aplicativo 
não paga o deslocamento do 
motorista. Somado a isso, tive-
mos a pandemia e o aumento 
do combustível, o que dificultou 
muito a vida de quem trabalha 
no setor”, afirmou Carlos Ale-
xandre da Silva, um dos sócios.

A ideia do aplicativo é que ao 
invés de cobrar uma porcenta-
gem pelas corridas realizadas, 
os motoristas paguem uma 
mensalidade para correr pelo 
aplicativo. Com isso, todo o 
lucro que o condutor conseguir 
ganhar ao fazer uma corrida fica 
para ele. O aplicativo também 
oferece outros benefícios para 
os condutores como auxílio para 
em caso de problemas mecâni-
cos, descontos na compra de 
peças para o automóvel, entre 
outros.

Segundo Carlos, o aplicativo 
conta com aproximadamente 
100 motoristas cadastrados. 
“Nosso objetivo inicialmente 
é trazer os motoristas para 
trabalharem conosco. Além 
disso, todo o suporte em caso 
de dúvidas ou problemas será 
aqui em Rio Preto”, comentou.

O Citymobi já está disponível 
para download na Play Store.

Vinicius LIMA

Divulgação
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AGRICULTURA
CPI dos Transportes 

volta colher 
depoimentos hoje

Após mais de um mês a 
CPI dos Transporte volta a 
colher depoimentos em inves-
tigação que apura possíveis ir-
regularidades cometidas pelas 
empresas de ônibus durante a 
pandemia da Covid-19. Está 
previsto para esta quinta-feira, 
2, o depoimento da médica 
infectologista Viviane Anheti 
Prado. A comissão é presidida 
pelo vereador Robson Ricci 
(Republicanos).

Ao longo do ano foram 
vários depoimentos, em es-
pecial com o secretário de 
Trânsito Amaury Hernandes, 
que em todos os esclare-
cimentos negou que tenha 
faltado fiscalização por parte 
do governo municipal em 
relação ao cumprimento de 
decretos que limitou o número 
de passageiros no interior do 
ônibus. Para os membros da 
CPI teria havido superlotação 
de ônibus, contrariando a de-
terminação o que poderia ter 
contribuído para o aumento 
no número de contaminados 
pelo coronavírus e também 
de mortes.

Os últimos depoimentos 
colhidos pela CPI dos Trans-
porte ocorreram no dia 15 
de outubro. Em meio a vários 
debates e audiências públicas 
sobre a renovação do con-
trato de concessão com as 
empresas de transporte – que 
acabou se confirmando – a 
comissão ouviu os represen-
tantes da Circular Santa Luzia 
e Expresso Itamarati.

Na ocasião os dois fo-
ram contra a prorrogação do 
contrato de concessão por 
dez anos caso a Prefeitura 
não alterasse pontos para 
reequilibrar o atual sistema. 
As afirmações foram dadas 
pelo diretor superintendente 
da Itamarati, Gentil Zanovello 
Affonso e diretor de trafego da 
Santa Luzia, Joaquim Roberto 
Pavão.

Os dois foram unânimes 
em afirmar que durante a 
vigência dos atual contrato 
- assinado em 2011 e que 
terminou em 8 de novembro 
- os prejuízos são constantes 
em função da queda anual de 
passageiros – que se acen-
tuou na pandemia – e a fór-
mula atual para se chegar ao 
valor da tarifa técnica que não 
levou em conta a redução de 
usuários pagantes e mantém 
o quilometro rodado prestado 
em forma de serviço.

Gentil Zanovello, da Ita-
marati, chegou afirmar que 
se o governo mantivesse a 
atual metodologia a passa-
gem ao usuário iria superar 
os R$ 5,  que a empresa não 
terá interesse em prorrogar o 
contrato.

O contrato de concessão 
já foi prorrogado após assi-
natura por parte do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) no 
início de novembro. As duas 
empresas vão continuar ope-
rando o sistema até 2031. 
Já foi anunciado que haverá 
aumento do preço da passa-
gem a partir de 1 de janeiro 
de 2022.

Raphael FERRARI 

CÂMARA

Disciplina, respeito e resga-
te dos valores tradicionais. São 
estes os pilares que sustentam 
o primeiro Colégio Cívico-Militar 
de Rio Preto que será inau-
gurado no próximo dia 11 de 
dezembro.

Fruto de uma parceria entre 
a Defenda PM e iniciativa pri-
vada o colégio vai oferecer um 
total de 500 vagas para alunos 
que estiverem cursando o Ensi-
no Médio do 1 ao terceiro ano, 
com aulas no período integral 
das 7 às 18 horas e para o 
Ensino Fundamental II, também 

Colégio cívico-militar será inaugurado 
no próximo dia 11 em Rio Preto

integral, das 7h30 às 18 horas.
Das 500 vagas, 100 serão 

reservadas para bolsistas com 
100% de gratuidade nas mensa-
lidades. Estas vagas dependem 
do apoio da iniciativa privada e 
o aluno que pleitear vai passar 
por processo de seleção com 
análise da questão financeira, 
social e desempenho escolar.

Todo o projeto é desenvolvido 
para os filhos dos policiais milita-
res associados ao Defenda PM, 
Polícia Civil, Federal, Guardas-
-Municipais e Forças Armadas, 
mas também para o público 
em geral.

As aulas tem previsão de 

início para o dia 31 de janeiro. 
O valor das mensalidades ainda 
está em análise, e levará em 
conta o fato de que diferen-
temente de muitos colégios o 
ensino será integral.

O grande diferencial do Co-
légio Cívico Militar está justa-
mente no respeito a hierarquia 
dentro da sala de aula, ensino 
voltado as questões morais e 
cívicas, além dos valores pa-
trióticos.

“Uma disciplina de liderança 
cidadã, moral e cívica, civilida-
de, patriotismo, cidadania. O 
respeito vai ser bem exigido no 
colégio”, afirma o professor e di-
retor do Colégio Marco Antonio.

Haverá o uso obrigatório 
de uniformes específicos com 
padrão militar. Entre as regras 
estabelecidas, os meninos se-
rão proibidos de usar brincos 
e pulseiras e as meninas terão 
que usar cabelo preso.

A unidade conta com 14 
salas de aulas, todas elas com 
ar-condicionado, biblioteca, la-
boratório de ciências e quadra 

esportiva.
Os alunos terão de se apre-

sentar pelas manhãs na qua-
dra esportiva, perfilados, com 
os uniformes para conferir a 
presença. Constatada a falta 
serão checados pela direção 
os motivos da ausência. Na 
sexta-feira todos deverão estar 
de farda estilizada e cantarão o 
Hino Nacional.

A proposta do colégio é 
preparar os estudantes para 
a carreira militar, tanto na PM 
quanto nas Forças Armadas. 
No entanto, isso não será obri-
gatório, cabendo ao estudante 
definir seu futuro profissional ao 
término dos estudos.

“Os alunos que quiserem 
depois, no Ensino Médio, po-
derão fazer um preparativo. Por 
exemplo, o Barro Branco vai 
ter todo o preparo físico que é 
muito exigido para o ingresso na 
instituição. A parte física, tem 
muito peso, no período da tarde. 
Teremos monitores, Policiais 
Militares, formando os alunos na 
parte física. Vamos acompanhar 

a parte física para ingressar nas 
Academias Militares”, explica 
Marco Antonio.

O conteúdo pedagógico se-
guirá o que de melhor existe 
no ensino pelo país, inclusive 
com material didático interativo. 
“Temos um material didático 
excelente. Os livros tem o QR 
Code nas páginas e o aluno ao 
acionar terá como assistir as 

aulas através de vídeos com os 
professores esclarecendo vários 
assuntos, tudo de maneira digi-
tal”, diz o diretor.

De acordo com o diretor, até 
o momento há uma lista com 
cerca de 1500 alunos interes-
sados em estudar no colégio. A 
unidade está localizada na Rua 
General Glicério, 3350, bem 
no Centro.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br
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no próximo dia 11 em Rio Preto
Professor e 
diretor do 
Colégio Marco 
Antonio

Os alunos que quiserem depois, no Ensino 
Médio, poderão fazer um preparativo. Por 

exemplo, o Barro Branco vai ter todo o preparo 
físico que é muito exigido para o ingresso na 

instituição
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Edinho participa de adesão estadual ao 
programa de melhoramento pecuário

O prefeito Edinho Araújo e 
o secretário de Agricultura e 
Abastecimento de Rio Preto, Pe-
dro Pezzuto, participaram nesta 
terça-feira, 30, em Campinas, 
da celebração dos 130 anos 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo.

Em evento conduzido pelo 
vice-governador Rodrigo Garcia, 
ao lado do secretário estadual 
de Agricultura e Abastecimento, 
Itamar Borges, foi realizada a 
assinatura de convênio do Go-
verno de São Paulo ao programa 
Pró-Genética da Associação 
Brasileira dos Criadores de Zebu 
– ABCZ.

As tratativas deste impor-
tante marco para a agropecu-
ária paulista e nacional foram 
iniciadas em Rio Preto, durante 

lançamento e abertura da 58ª 
EXPO Rio Preto – Edição Especial 
Julgamentos, realizada de 28 de 
setembro e 3 de outubro e da 
qual a ABCZ foi responsável pelos 
julgamentos zebuínos.

“Esta é uma excelente notícia 
para todo a agroeconomia de 
São Paulo, que tem dado grande 
contribuição ao país. Ficamos 
especialmente felizes por termos 
acolhido a solicitação dos cria-
dores e iniciarmos pela Região 
Metropolitana de São José do 
Rio Preto as iniciativas do Pró-
-Genética no estado”, destaca 
o prefeito.

O programa Pró-Genética 
da Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu – ABCZ tem 
por objetivo contribuir para o au-
mento da produção sustentável 
de carne e leite de origem bovina, 
beneficiando pequenas e médias 
propriedades, proporcionando a 

pequenos e médios pecuaristas 
aumento de renda. 

O prefeito Edinho Araújo e 
o secretário de Agricultura e 
Abastecimento de Rio Preto, Pe-
dro Pezzuto, participaram nesta 
terça-feira, 30, em Campinas, 
da celebração dos 130 anos 
da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento do Estado de 
São Paulo.

Em evento conduzido pelo 
vice-governador Rodrigo Garcia, 
ao lado do secretário estadual 
de Agricultura e Abastecimento, 
Itamar Borges, foi realizada a as-
sinatura de convênio do Governo 
de São Paulo ao programa Pró-
-Genética da Associação Brasilei-
ra dos Criadores de Zebu – ABCZ.

As tratativas deste impor-
tante marco para a agropecu-
ária paulista e nacional foram 
iniciadas em Rio Preto, durante 
lançamento e abertura da 58ª 

EXPO Rio Preto – Edição Especial 
Julgamentos, realizada de 28 de 
setembro e 3 de outubro e da 
qual a ABCZ foi responsável pelos 
julgamentos zebuínos.

“Esta é uma excelente notícia 
para todo a agroeconomia de 
São Paulo, que tem dado grande 
contribuição ao país. Ficamos 
especialmente felizes por termos 
acolhido a solicitação dos cria-
dores e iniciarmos pela Região 
Metropolitana de São José do Rio 
Preto as iniciativas do Pró-Genéti-
ca no estado”, destaca o prefeito.

O programa Pró-Genética 
da Associação Brasileira dos 
Criadores de Zebu – ABCZ tem 
por objetivo contribuir para o au-
mento da produção sustentável 
de carne e leite de origem bovina, 
beneficiando pequenas e médias 
propriedades, proporcionando a 
pequenos e médios pecuaristas 
aumento de renda.

Raphael FERRARI 

Prefeitura define empresa para segunda 
etapa da reforma na Cidade das Crianças

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Obras, publicou no Diário Oficial 
do Município desta quarta-fei-
ra, 1, a empresa LGR Constru-
tora Ltda como vencedora do 
processo licitatório para obras 
de reforma no parque da Cida-
de das Crianças.

A licitação estimava custos 
de quase R$ 1,2 milhão com 
intervenções previstas na se-
gunda etapa de revitalização 
do espaço de lazer. A primeira 

foi iniciada em 2018 e conclu-
ída em 2019, com a aquisição 
de novos brinquedos, alguns 
deles adaptados para atender 
crianças com necessidades es-
peciais. Para a segunda etapa 
a empresa venceu o processo 
licitatório com valor ofertado de 
R$ 939,4 mil.

Agora serão executadas 
obras de reforma dos sanitários 
existentes, que será reformula-
do com novo layout, abrigando 
os sanitários coletivos, sani-
tários acessíveis e sanitário 
familiar, além de vestiários 

para funcionários do parque e 
depósitos.

Quanto aos brinquedos, 
será retirado o tobogã do local 
existente que segundo o gover-
no é “muito distante da entra-
da, acaba não sendo utilizado 
também por conta do estado 
de conservação, mas principal-
mente pela distância em que se 
encontra atualmente”. O tobogã 
será desmontado, reformado 
totalmente e reinstalado mais 
próximo à entrada da Cidade 
das Crianças

Também será construído 

lava-pés e fechamento da fon-
te de águas existente. O fe-
chamento, afirma o governo 
ocorre devido ao fato de que 
“as crianças pisam na terra e 
entram com os pés sujos”. “O 
fechamento e o lava-pés têm a 
intenção de fazer uma filtragem 
dos resíduos maiores e minimi-
zar os impactos no sistema de 
filtragem da bomba existente”, 
informou.

O prazo de execução das 
obras previstas no contrato é de 
125 dias, contados a partir da 
assinatura da ordem de serviço.

Raphael FERRARI 
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Polícia de Bady Bassitt apreende arma com 
investigado de ameaçar prefeito de morte

Nesta quarta-feira (1), a 
delegacia de Bady Bassitt, 
sob o comando do delegado 
Jonathan Marcondes, cumpriu 
mandado de busca e apreen-
são contra o suspeito de ame-
açar de morte o prefeito Luiz 
Tobardini, na sexta-feira (26).

Durante as buscas, a po-
lícia  encontrou na casa do 
suspeito, um revólver calibre 
.38, oito munições do mesmo 
calibre e intactas, e um facão, 
que, segundo a polícia, foram 
usados na sexta-feira (26) para 
a ameaçar o prefeito.

O suspeito, que tem 51 
anos e é morador de Bady 

Bassitt, responderá ao inquérito 
por ameaça e porte ilegal de 
arma de fogo, em liberdade. A 
arma de fogo está registrada no 
nome do suspeito, no entanto, 
o registro está vencido, por isso, 
não foi preso em flagrante.

Ameaça ao 
prefeito

De acordo com as infor-
mações obtidas pelo DHoje, o 
suspeito foi até a prefeitura na 
sexta-feira (26), às 11h30, e já 
entrou direto no gabinete que-
rendo conversar com o prefeito 
Luis Tobardini e mostrou à chefe 
de gabinete uma faca presa no 
tornozelo, ao mesmo tempo em 
que proferia ameaças contra o 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br
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prefeito.
Como o prefeito não es-

tava no momento, o suspeito 
encontrou o vice-prefeito Ra-
fael Damásio (Marrucão) nas 
dependências da prefeitura e 
o chamou para conversar. Por 
já estar avisado pela chefe de 
gabinete que o homem por-
tava uma faca, o vice-prefeito 
preferiu não se aproximar e foi 
embora.

O suspeito também foi em-
bora e em seguida os funcioná-
rios da Prefeitura puxaram as 
imagens das câmeras de se-
gurança e só então, souberam 
que o suspeito também portava 
de uma arma de fogo. O motivo 
da ameaça de morte seria uma 
promessa não cumprida do 
prefeito ao suspeito

FLAGRANTE INSEGURANÇA
Dona de casa é rendida 

e amarrada durante 
assalto no Dom Lafaiete

Uma mulher, de 33 anos, 
foi vítima de um assalto, às 
16h da terça-feira (30), quan-
do um bandido invadiu a sua 
residência armado, no bairro 
Dom Lafaiete Libanio, na Re-
gião Norte de Rio Preto. O 
criminoso amarrou a vítima e 
fugiu do local com um carro, 
uma caixa de som, aliança, 
celular e roupa de cama.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a dona de casa 
estava varrendo a calçada e ao 
entrar no imóvel foi abordada 
pelo marginal na varanda.

O desconhecido amarrou 
a mulher em um cômodo lo-
calizado no fundo do imóvel e 
exigiu que lhe entregasse todo 
o dinheiro, porém como não 

ela não tinha, decidiu levar os 
objetos de valor que encontrou.

Para escapar o criminoso 
roubou o Voyage que estava 
estacionado. Após a fuga do 
assaltante a vítima conseguiu 
se soltar e acionou a PM.

Aos policiais, ela informou 
que o homem estava com uma 
arma pequena e preta e que 
usou uma camiseta que vestia 
para cobrir o rosto.

O automóvel foi localizado, 
mais tarde, no Jardim Alvorada, 
sem a bateria e o estepe. No 
Plantão, o caso foi registrado 
como roubo e comunicado 
para o 4º Distrito Policial. Até 
o momento, não há pistas 
sobre a identidade e paradeiro 
do bandido.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Jovem alega assédio sexual após 
espancar homem a pauladas

Um adolescente de 17 
anos foi apreendido, na 
manhã da última terça-feira 
(30), após ter confessado 
para a Polícia Militar que 
agrediu um homem que o 
assediou por volta das 5h20 
na Avenida Philadelpho Ma-
noel Gouveia Neto.

Após serem informados 
sobre uma briga entre dois 
homens os policiais militares 
se dirigiram ao enderenço e 
encontraram a vítima, que 
estava sem identidade, ca-
ída no chão com ferimento 
na cabeça.

Em seguida, os pms ob-
servaram que mais à frente, 
sentando em uma esquina, 
estava o menor que ao ser 
questionado sobre o que 

tinha acontecido acabou 
confessando que agrediu o 
homem com socos e pau-

os dois deveriam ir em um 
“mato”.

O infrator ainda acres-
centou que estava no local 
fumando maconha quando 
o assédio aconteceu.

A vítima foi socorrida por 
uma viatura do SAMU para 
o Hospital de Base, onde foi 
intubada devido à gravidade 
do estado de saúde.

Levado à Central de Fla-
grantes de Rio Preto, junto 
com o pedaço de madeira 
usado na agressão, o menor 
acabou apreendido por deci-
são do delegado plantonista. 
O boletim de ocorrência de 
tentativa de homicídio quali-
ficado foi enviado para o 3º 
Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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ladas após este tê-lo asse-
diado mostrando seu órgão 
genital e insinuando que 

Jovem alega assédio sexual após espancar homem a 
pauladas

Arquivo DHOJE

ALICIO CARDOSO, natural de Arara-
quara/SP, faleceu aos 74 anos de idade. 
Era casado com Maria Aparecida Cardoso 
e deixou seus filhos Eliane e Edilson. 
Foi sepultado no dia 01/12/2021 às 
15:00, saindo seu féretro do velório de 
Engenheiro Schmidt para o cemitério de 

  FALECIMENTOS
Engenheiro Schmidt.

ORIDES ALVES DE OLIVEIRA,  natural 
de Cardoso/SP, faleceu aos 77 anos de 
idade. Era divorciado. Foi sepultado no dia 
01/12/2021, saindo seu féretro do velório 
para o cemitério São João Batista.

VIOLÊNCIA
PM precisa usar arma de 
choque para imobilizar 
agressor da esposas

Após receber denúncia 
de moradores do Jardim Re-
sidencial Vetorasso, equipes 
da Polícia Militar prenderam 
na madrugada desta quarta-
-feira (1) um homem, de 31 
anos, que às 2h05 agrediu a 
companheira, de 34 anos, e 
ainda ofendeu e ameaçou os 
policiais.

A ocorrência se iniciou 
quando os vizinhos do agressor 
acionaram a PM informando 
que o casal estava brigando e 
que uma mulher havia apanha-
do. No local os militares ouvi-
ram gritos do suspeito dizendo 
que iria matar a companheira 
e, em seguida, os sons de vi-
dros sendo quebrados.

Neste momento os pms 
chamaram pelos moradores e 
foram atendidos pelo acusado 
que apareceu em frente a casa 
para ofender os policiais e dizer 
que os militares não entrariam 

no imóvel.
Na sequência, ele retornou 

para dentro da residência para 
pegar uma cadeira que tentou 
jogar contra a guarnição, mas 
acabou falhando porque o 
portão, que estava trancado, 
o impediu.

Mais tarde, armado com 
uma faca, ameaçou os policiais 
de morte. A vítima conseguiu 
abrir o portão e os pms en-
traram na casa. Foram feitos 
dois disparos de taser para 
imobilizar o homem.

A mulher confirmou a vio-
lência e mostrou os ferimentos 
em seu corpo. Na Central de 
Flagrantes de Rio Preto o au-
tuado teve a prisão confirmada 
e foi mantido à disposição da 
justiça.

O caso foi registrado como 
violência doméstica, lesão 
corporal, ameaça, desacato e 
resistência.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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RELACIONAMENTO
Jovem esfaqueia ex-companheiro após 

discussão e agressões mútuas 

A Polícia Militar atendeu 
na tarde da terça-feira (30) 
uma ocorrência de lesão cor-
poral na qual, às 15h25, no 
bairro Vitória Régia, um rapaz 
de 26 anos esfaqueou seu 
ex-companheiro, de 29 anos.

Ao chegarem no local do 
crime os policiais não encon-
traram nenhum dos envolvi-
dos, sendo informados por 
testemunhas que o agressor 
saiu do endereço com um As-
tra e morava a poucos metros 

de distância.
No endereço os militares 

abordaram o suspeito que en-
tregou a faca utilizada no crime 
e, em seguida, foi levado para 
a Central de Flagrantes.

Para o delegado planto-
nista, o acusado disse que 
seu relacionamento com a 
vítima terminou há cerca de 
seis meses, porém seu ex-
-companheiro frequentemente 
aparecia em frente à sua casa 
para importuná-lo.

Segundo o indiciado, deci-
diu ir armado de uma faca até 

a casa onde seu ex-amásio es-
tava morando para assustá-lo.

Após discussão e agres-
sões recíprocas, o suspeito es-
faqueou a vítima pelas costas. 
Para o delegado, ele afirmou 
que o ex-companheiro saiu do 
imóvel andando.

Uma segunda equipe da 
PM foi acionada para com-
parecer no Hospital de Base, 
para onde o Corpo de Bom-
beiros levou a vítima. Em sua 
versão, o homem declarou 
que foi atacado nas mãos e 
costas enquanto dormia e que 

não quer representar contra o 
acusado.

O médico responsável 
esclareceu que a vítima está 
em estado estável e que pas-
saria por mais exames para 
identificar a gravidade dos 
ferimentos.

No Plantão, o delegado 
apreendeu a faca e liberou o 
autuado. O caso segue sendo 
investigado pelo 7º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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DROGAS
BAEP prende quatro traficantes 

com 18 tijolos de maconha 

Na noite da última ter-
ça-feira (30), policiais mili-
tares do Batalhão de Ações 
Especiais da Polícia (BAEP) 
prenderam, às 18h30, quatro 
pessoas envolvidas com o trá-
fico de drogas em Rio Preto.

Durante patrulhamento no 
bairro Anchieta os pms viram 
uma moto sendo conduzida 
em alta velocidade. O condu-
tor foi abordado e identificado 
como um jovem de 24 anos.

Em revista pessoal, foram 
encontradas no bolso da cal-
ça três porções de maconha 
que o suspeito confessou que 
seriam vendidas para uma 
mulher que mora próximo ao 
Ibilce.

O rapaz ainda admitiu 

que em sua casa havia mais 
porções de drogas e no novo 
endereço foram confiscados 
três tijolos e 12 porções de 
maconha que já estavam 
embalados para serem comer-
cializados.

Questionado sobre como 
conseguiu os entorpecentes 
o acusado informou que com-
prou de um homem que reside 
no Jardim Soraya.

Os policiais foram até o 
local indicado, onde observa-
ram uma jovem, que estava na 
calçada, correndo para dentro 
de uma residência. A guarni-
ção fez o acompanhamento 
e escutou pessoas pulando o 
muro do imóvel.

Os militares conseguiram 
abordar uma jovem de 20 anos 
e dois rapazes de 19 e 20 

anos. Em seguida, foi indagado 
quem havia fugido e a jovem 
respondeu que foi o seu primo 
e seu companheiro, que era o 
responsável pelo tráfico.

Na residência foram apre-
endidos dentro de uma mo-
chila 15 tijolos de maconha. 
Os quatro indiciados foram 

levados para a Central de 
Flagrantes, onde tiveram suas 
prisões confirmadas, sendo 
mantidos à disposição da 
justiça. O caso foi registrado 
como tráfico de drogas e en-
caminhado para o 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Estima-se que para o ano de 2035, aproximadamente 20 mi-
lhões de brasileiros serão diabéticos ou sofrerão as consequências 
das complicações decorrentes da hiperglicemia. As estatísticas 
são preocupantes uma vez que o aumento na prevalência de pa-
cientes diabéticos em todo o mundo é exponencial, com elevação 
de 114% em sua incidência nos próximos 30 anos.

O Diabetes Mellitus (DM) representa um importante fator de 
risco para doenças cardiovasculares, com impacto negativo sobre 
o sistema circulatório, acelerando o depósito de placas de coles-
terol na parede das nossas artérias e, desta forma, aumentando 
o risco de derrame cerebral, infarto do miocárdio, má circulação 
e complicações em órgãos vitais como os rins.

De um modo genérico, existem dois tipos principais de DM. O 
DM tipo 1 caracteriza-se pela ausência da produção corporal de 
insulina, manifestando-se geralmente em pacientes jovens e evo-
luindo com complicações graves e imediatas como a cetoacidose 
diabética. Por outro lado, a fisiopatologia do DM tipo 2 apoia-se 
principalmente na resistência à ação periférica da insulina, isto é, 
a insulina é secretada pelas glândulas pancreáticas, porém sua 
ação é inibida por receptores específicos. A obesidade é apontada 
como o principal fator indutor da resistência à insulina. O DM tipo 
2 manifesta-se em faixas etárias mais avançadas e na maior parte 
das vezes está associada ao sobrepeso e a obesidade, podendo 
evoluir com falência da produção de insulina pelo pâncreas.

Em termos circulatórios, tanto o DM tipo 1 quanto o DM tipo 
2 podem interferir no bem-estar das nossas artérias, que cons-
tituem os vasos sanguíneos responsáveis por nutrir e fornecer 
oxigênio aos nossos órgãos e aos nossos tecidos. Entretanto, o 
diagnóstico tardio do DM tipo 2 representa um fator imperativo 
para o maior risco de complicações vasculares, uma vez que o 
diabético tipo 2 demora para controlar seus níveis glicêmicos e, 
consequentemente, mantém a sua saúde circulatória desprotegida 
por período prolongado.

Nefropatia, Oftalmopatia e alterações na Micro e na Macro-
circulação constituem as principais complicações vasculares 
associadas ao DM. Portanto, todo paciente diabético apresenta 
elevada probabilidade de evoluir em algum momento de sua vida 
com redução da função dos seus rins, comprometimento visual 
e déficit circulatório nos pequenos e grandes vasos.

Além do acometimento vascular periférico e circulatório sis-
têmico, a neuropatia diabética é responsável pela deformidade 
e pelas alterações na arquitetura dos pés do paciente diabético. 
O estado hiperglicêmico crônico apresenta efeitos deletérios 
sobre os nervos periféricos, resultando em redução significativa 
ou ausência da sensibilidade nas extremidades do corpo, espe-
cialmente nos pés.

É esperado que o diabético evolua com fissuras, lesões, esco-
riações e feridas nos pés em decorrência da falta de sensibilidade 
e da neuropatia periférica. A formação do “Mal Perfurante Plantar”, 
caracterizado pela presença de úlcera na base dos pés, constitui 
a maior preocupação no que se refere ao comprometimento 
circulatório do paciente diabético e representa um importante 
fator de alerta para futuras complicações, uma vez que a úlcera 
plantar eleva em cinco vezes o risco de infecção e abscesso nos 
pés, com potencial risco de perda do membro tanto por processo 
infeccioso quanto por má circulação.

A vigilância dos pés deve ser prioridade na rotina dos pacientes 
diabéticos, a fim de reduzir complicações circulatórias, diminuir 
a contaminação bacteriana e evitar a necessidade de limpeza 
cirúrgica de abscessos plantares. Algumas recomendações são 
fundamentais para todos paciente diabético:

1) Examine seus pés todos os dias. Se necessário, utilize 
um espelho para auxiliá-lo.

2) Na presença de bolhas, rachaduras, fissuras ou micoses 
interdigitais, procure orientação médica.

3) Higienize seus pés e seque bem entre os dedos.
4) Ande sempre calçado, mesmo no ambiente domiciliar.
5) Faça uso de sapatos confortáveis.
6) Não utilize meias apertadas e nem exponha seus pés a 

altas e baixas temperaturas.

Em caso de dúvidas, mantenha o acompanhamento com seu 
cirurgião vascular. Para maiores informações, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.

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

Diabetes mal controlado 
aumenta o risco de ferida nos 
pés: saiba como se prevenir

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Mesmo com casos de Covid em queda, HCM 
comunica falta de leitos de UTI e enfermaria

O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) de Rio 
Preto comunicou oficialmente 
ao Departamento Regional de 
Saúde (DRS XV), da Secreta-
ria de Saúde do Estado de São 
Paulo, e a Secretaria Munici-
pal de Saúde de Rio Preto que 
seus leitos pediátricos de UTI 
e enfermeira estão lotados. 
O hospital também solicita 
providências urgentes.

Segundo os médicos, o 
que motivou essa lotação 
foi um aumento no número 
de casos de crianças com 
síndromes respiratórias, nos 
mais diversos graus de gra-
vidade. Ainda de acordo com 
os médicos, essas doenças 
não estão relacionadas a 

Covid-19, sendo que os leitos 
ocupados em questão são da 
ala não Covid.

Centro de referência para 
uma população de cerca de 
1,5 milhão de habitantes, de 
102 municípios da região, o 
HCM conta com 30 leitos de 
UTI e 45 leitos de enfermaria, 
todos ocupados. Esta situação 
impossibilita o hospital de 
receber paciente, mesmo em 
caráter de “vaga zero”.

O HCM ressalta, no entan-
to, e informou ao DRS XV que, 
apesar da lotação, continua 
recebendo crianças e gestan-
tes com síndrome respiratória 
aguda, desde que encaminha-
dos pela Central de Regulação 
de Ofertas e Serviços de Saú-
de (CROSS), da Secretaria da 
Saúde do Estado.

Da REPORTAGEM    
redacao@dhoje.com.br

SUPERLOTADO
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COVID OPORTUNIDADE

O Ultra-X Medicina Diag-
nóstica de Rio Preto está com 
inscrições abertas para o pro-
cesso seletivo do curso de 
aperfeiçoamento médico em 
Radiologia e Diagnóstico por 
Imagem. Ao todo serão 10 
vagas, sendo seis para o Nível 
1, com duração de três anos, e 
quatro para a subespecialização 
nível 4 (Fellowship), com dura-
ção de um ano.

Além dos dois cursos, am-
bos credenciados pelo Colégio 
Brasileiro de Radiologia e Diag-
nóstico por Imagem (CBR), o 
centro de diagnóstico também 
oferece cinco vagas de transfe-
rência, sendo duas para o nível 
A2, segundo ano; e três para o 
nível A3, terceiro ano.

Os programas de especiali-
zação do Ultra-X foram iniciados 
em 1975 e já contribuíram com 
a formação de mais de 150 
médicos residentes de várias 
regiões do país. “Nosso curso 
busca compartilhar os novos 
conhecimentos da área e con-
tribuir para que o mercado te-
nha cada vez mais profissionais 
de qualidade e especializados”, 
afirmou o Prof. Dr. Arthur Soares 
Souza Junior, diretor de Ensino 
e Pesquisa e Coordenador do 
curso.

As inscrições para o nível 1 
e transferências vão até o dia 7 
de janeiro de 2022 e podem ser 
feitas por sedex ou presencial-
mente das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, na unidade Redentora 
do Ultra-X - rua Rua Cila, nº 
3033, Redentora, em São José 
do Rio Preto. Já os candidatos 
para a subespecialização nível 
4 (Fellowship) terão até o dia 
14 de janeiro para efetuarem 
suas inscrições.

A prova da primeira fase 
será realizada no dia 15 de 
janeiro de 2022, a partir das 
8h30, no Ultra-X – unidade 
Boa Vista, e terá três horas de 
duração. A segunda fase da 
seleção acontece no mesmo 
dia, mas no período da tarde, a 
partir das 14h. Também no dia 
15 de janeiro, a partir das 14h, 
acontece o concurso de seleção 
para as transferências, em fase 
única de análise do currículo e 
entrevista.

Já as provas do curso de 
subespecial ização nível 4 
(Fellowship) serão realizadas 
no dia 22 de janeiro de 2022, a 
partir das 8h. E a segunda fase 
da seleção a partir das 14h. Os 
editais estão disponíveis no site 
do Ultra-X.

Ultra-X abre 
inscrições para 

Residência Médica 
em Radiologia e 
Diagnóstico por 

Imagem
Da REPORTAGEM    

Olímpia passa novembro sem 
registrar nenhuma morte

Mantendo o cenário de 
queda do quadro epidemioló-
gico da Covid-19 em Olímpia, 
o mês de novembro apresen-
tou redução nos índices, com 
destaque para o fato de que 
não foi registrado nenhum óbi-
to em decorrência da doença.

De acordo com os dados, 
foram confirmados somente 
24 casos positivos em no-
vembro, o que representa 
uma média diária de menos 
de 1 caso por dia (0,8). Este 
é o menor quantitativo de 
positivos desde abril de 2020, 
quando a Saúde registrou os 
primeiros 5 casos da cidade.

Os números representam 
redução de mais de 98% em 
comparação a março deste 
ano, quando houve o pico 
da pandemia. As internações 
também apresentaram queda 
de 93,71%, tendo em vista 
que em março foram 175 
novas internações e em no-
vembro apenas 11 em todo 
o mês.

Em relação a outubro, a 

queda dos casos representa 
22,5% e as internações uma 
diminuição de 26,6%. Já o 
grande marco na luta contra 
a Covid é que o município não 
registra óbitos há mais de 45 
dias, sendo o maior período 
desde o início da pandemia. 
Antes de novembro, apenas 
em abril do ano passado não 
houve óbitos pela doença.

Até o momento, Olímpia 
registra 10.597 casos con-
firmados, dos quais 10.304 
estão curados, 286 vieram a 
óbito e 2 estão internados na 

Da REDAÇÃO

UTI da Santa Casa.
Cobertura Vacinal -  Segun-

do a plataforma VaciVida, do 
Governo do Estado, Olímpia 
já aplicou quase 97 mil doses 
com cobertura vacinal acima 
de 100%, de pessoas com 
ao menos uma dose e com 
esquema vacinal completo, 
se considerada a população 
acima de 18 anos. Além disso, 
em relação à população geral, 
o município apresenta 87% de 
cobertura de 1ª dose e 80% 
dos moradores com esquema 
vacinal completo.

Divulgação

RECUO

Doria pede novo parecer do Comitê 
Científico sobre uso de máscaras

O governador João Doria 
(PSDB) solicitou ao Comitê 
Científico do Governo do 
Estado uma nova avaliação 
sobre a necessidade do uso 
de máscaras em ambientes 
abertos, após a confirmação 
de dois casos em São Paulo 
(um casal vindo da África) 
com a variante Ômicron do 
coronavírus.

O parecer deve ficar pron-
to na próxima semana, após 
reunião do grupo formado 
por médicos. No último dia 
24, o Governo de São Paulo 
anunciou a flexibilização do 
uso de máscaras em áreas 
abertas, a partir de 11 de 
dezembro.

“O nosso parâmetro sem-
pre foi o cenário epidemio-
lógico em São Paulo. E, 
por isso, precisamos saber 
o impacto da nova variante 
com a flexibilização do uso de 
máscaras em espaços aber-
tos. É necessário ter cautela 
e avaliar esse novo elemento. 
O nosso compromisso é com 
a saúde da população”, disse 
Doria.

A flexibilização do uso de 
máscaras em espaços aber-
tos foi anunciada após orien-

tação do Comitê Científico do 
Estado e em dados positivos 
de avanço da vacinação e 
do cenário epidemiológico. O 
uso das máscaras continuará 
obrigatório em ambientes 
fechados e no transporte 
público.

O Estado de São Paulo 
tem hoje 75,8% da popu-

Raphael FERRARI 

lação com esquema vacinal 
completo, ou seja, com duas 
doses do imunizante do Bu-
tantan/Coronavac, da Fiocruz/
Astrazeneca/Oxford e Pfizer/
BioNTech, além da dose única 
da Janssen. Se considerada 
apenas a população adulta, 
SP tem hoje cerca de 93,7% 
das pessoas vacinadas.

Divulgação
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Mirassol enfrenta Desportivo Brasil 
nas quartas de final do Paulista Sub-20 

De olho em uma 
das vagas na se-
mifinal do Cam-
peonato Paulista 

Sub-20, o Mirassol encara o 
Desportivo Brasil nesta quin-
ta-feira (2) em Porto Feliz no 
jogo de ida das quartas de 
final. Na última fase, o Leão 
eliminou o Capivariano com 
duas vitórias.

O Desportivo Brasil foi 
vice-líder na primeira fase 
do grupo 5, que tinha o 
Guarani. Na segunda fase, o 
time de Porto Feliz terminou 
na liderança na chave de 
Portuguesa, Água Santa e 
Nacional. Porém o grande 
feito veio nas oitavas de fi-
nal ao eliminar o São Paulo 
nos pênaltis depois de dois 
empates por 1 a 1.

Nesta quarta-feira (1) já 

foram realizados os primeiros 
jogos das quartas de final. 
Jogando fora de casa, a 
Ferroviária goleou o Guarani 
por três a zero. Já o Audax 
venceu o Corinthians como 
mandante por um a zero. 
Também nesta quinta-feira 
(2), o Santos enfrenta o Pal-
meiras no litoral. Os jogos de 
volta serão no domingo (5).

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

 Leo ROVERONI

Mirassol enfrenta 
Desportivo Brasil nas 
quartas de final do 
Paulista Sub-20 

DESPORTIVO BRASIL X 
MIRASSOL

CAMPEONATO PAULISTA SUB-
20

DIA: 02/12

HORÁRIO: 15H

LOCAL: CENTRO DE TREINA-
MENTO DESPORTIVO BRASIL 
(PORTO FELIZ)

TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

FUTEBOL

Justiça determina realização 
de novas eleições para a CBF
A Justiça do Rio restabe-

leceu, nessa terça-fei-
ra (30), os efeitos da 

decisão judicial que determinou 
a realização de novas eleições 
para a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF). Por dois votos 
a um, a 19ª Câmara Cível do 
Tribunal de Justiça foi favorável 
ao recurso de agravo interno 
interposto pelo Ministério Pú-
blico do Rio Janeiro (MPRJ). A 
ação civil pública, ajuizada pelo 
MPRJ em 2017, demonstrou 
que a entidade desrespeitou 
a Lei 9.615 (Lei Pelé), ao 
realizar assembleia para refor-
ma estatutária, no dia 23 de 
março de 2017, sem respeitar 
a convocação obrigatória dos 
representantes dos clubes das 
séries A e B do Campeonato 
Brasileiro de Futebol.

Efetivamente, tornam-se 
nulas as alterações que modi-
ficaram as regras eleitorais da 
entidade. Com isso, de acordo 
com a Justiça, uma nova as-
sembleia deverá ser realizada, 
em um prazo de 30 dias, para 
a discussão desses assuntos. 

Além das 27 federações, terão 
de ser convocados os clubes 
integrantes do Colégio Eleitoral: 
os da primeira divisão, na forma 
do Artigo 22, Parágrafo 4º, I e 
II, do Estatuto de 2015, que 
estava em vigor à época - a 
inclusão dos de segunda divisão 
se deu justamente por causa da 
modificação eleitoral ocorrida 
em março de 2017.

Manobra

Para o MPRJ, a CBF realizou 
uma manobra para aprovar o 
novo estatuto, prevendo critério 
diferenciado de valoração de 
votos que impede os clubes de 
constituírem maioria nas elei-
ções. De acordo com a ação, 
na assembleia deliberativa os 
clubes da segunda divisão ga-
nharam poder de voto (peso 1). 
Porém, uma cláusula passou a 
definir que nas assembleias ge-
rais de natureza eleitoral, cada 
voto das federações filiadas tem 
peso três. Já os votos dos clubes 
da primeira divisão passaram 
a ter peso dois. Antes, todos 
tinham peso um.

Agência BRASIL

De acordo com a ação, 
com a inclusão dos times da 
Série B, adequando-se, enfim, 
o Estatuto da CBF aos preceitos 
da Lei Pelé, pela primeira vez, 
os clubes de futebol, poderiam 
alcançar maioria de votos, frente 
às federações e, assim, incre-
mentar a participação na gestão 
do esporte. Se as alterações no 
valor dos votos não tivessem 
sido adotadas, os 20 clubes 
da primeira divisão, somados 
aos 20 da segunda divisão, 
atingiriam o total de 40 votos. 
Enquanto isso, as federações 
permaneceriam com 27.

Divulgação

SÉRIE A3

BRASILEIRÃO

Rio Preto e Olímpia farão 
estreia como mandantes

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) divulgou 
a tabela da Série A3 

do Campeonato Paulista. O Rio 
Preto fará o primeiro jogo no 
estádio Anísio Haddad contra o 
Nacional logo na 1ª rodada. O 
Olímpia também joga em casa 
na primeira rodada, fazendo 
logo de cara o clássico contra 

o Barretos.
Além do Nacional, o Jacaré 

fará outras seis partidas em 
casa na Série A3 contra Ca-
pivariano, Olímpia, Noroeste, 
Comercial de Ribeirão Preto, 
Desportivo Brasil e Barretos 
(este na última rodada). Já o 
Galo Azul encara como man-
dante as seguintes equipes: 
Noroeste, Capivariano, Comer-
cial, União Suzano, São José 

Vinicius LIMA e Votuporanguense na última 
rodada.

A competição tem início 
previsto para o dia 30 de janeiro 
e as 16 equipes jogam entre si 
em turno único e avançam os 
oito mais bem colocadas. Na 
segunda fase, dois grupos serão 
formados, onde os times jogarão 
em quadrangular, classificando-
-se os dois melhores times de 
cada grupo para as semifinais.

Divulgação

Palmeiras vence o Cuiabá fora de casa

O primeiro jogo do Pal-
meiras após o tri da 
Libertadores conquis-

tado no último sábado também 
teve final feliz. Na noite desta 
terça-feira (30), com um time 
recheado de jovens jogadores, 
o time paulista visitou e não to-
mou conhecimento do Cuiabá, 
fazendo 3 a 1 no placar, em ple-
na Arena Cuiabá. Gabriel Silva, 
Giovani e Gabriel Veron fizeram 
os gols do alviverde.

Com o resultado, o Cuiabá 
se complicou na briga para 
permanecer na elite nacional. 
Sem vencer há dois jogos, o 
Cuiabá é 15º colocado com 43 
pontos, três a mais que o Bahia, 
primeiro time dentro da zona de 
rebaixamento. Já o Palmeiras é 
terceiro colocado na tabela com 
62 pontos.

Mesmo jogando fora de casa 
e com um time recheado de 
jovens jogadores, o Palmeiras 
começou a partida com tudo 
e abriu o placar logo aos três 
minutos. Michel fez um lan-
çamento longo e encontrou 
Gabriel Silva, que contou com 

a indefinição da zaga, para ficar 
com a bola e driblas Walter, 
antes de mandar a bola para o 
fundo das redes.

Depois disso, o Cuiabá até 
equilibrou a partida, mas foi o 
time paulista que voltou a balan-
ças as redes. Aos 29 minutos, 
Giovani recebeu em velocidade, 
puxou para o meio e bateu da 
entrada da área, no cantinho 
do goleiro do Cuiabá, que nada 
pode fazer.

Mas, ainda no primeiro tem-
po, o time da casa descontou. 
Aos 36, Clayson cobrou escan-
teio e Jenilson cabeceou na 
trave. No rebote, Alan Empereur 
não desperdiçou. Por isso, o 
duelo foi para o intervalo com o 
placar de 2 a 1.

Na volta para o segundo 
tempo, o Cuiabá fez uma forte 
pressão na busca pelo empate. 
A melhor chance dos primeiros 
minutos veio com Lucas Her-
nández. Aos oito, o lateral foi 
a linha de fundo e cruzou para 
trás. A bola desviou na zaga e 
por muito pouco não complicou 
o goleiro Vinicius Silvestre, que 
se recuperou a tempo e espal-
mou para fora.

Da REDAÇÃO

A resposta do Palmeiras não 
demorou para acontecer. Aos 
dez, Gabriel Menino cruzou na 
primeira trave e Renan cabecou 
firme, mas Walter conseguiu 
fazer a defesa no reflexo. Po-
rém, o lance mais importante 
da segunda etapa veio aos 30, 
quando Elton caiu na área após 
dividir com o goleiro e pediu 
pênalti, mas o árbitro mandou o 
jogo seguir.

Depois disso, o Cuiabá até 
teve mais algumas chances, 
mas foi o Palmeiras que marcou 
mais um. Aos 45, Gabriel Veron 

aproveitou um erro do zagueiro 
Paulão e bateu com estilo, de 
fora da área, mandando a bola 
no ângulo e fechando o placar 
em 3 a 1.

A reta final do Brasileirão está 
com a tabela toda embaralhada. 
Prova disso é que os dois times 
voltam a campo no próximo 
final de semana contra o mes-
mo time. Na sexta-feira (03), o 
Cuiabá visita o Athletico-PR, na 
Arena da Baixada, às 19h. No 
mesmo horário e local, mas na 
segunda-feira (6), o rival do time 
paranaense será o Palmeiras.

César GRECO
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 24/2021 
OBJETO: Aquisição de 21 (vinte e um) Terminais tipo PDV touchscreen, conforme descrição 
constante do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
O recebimento das propostas dar-se-á até o dia 14/12/2021, às 10h, e abertura a partir das 
10h02min.  
O edital na íntegra e demais informações encontram-se à disposição no PORTAL DE 
COMPRAS, endereço: https://compras.empro.com.br/. 
Esclarecimentos: (17) 3214-7777 ramal 7811 e 7812. 
E-mail: licitacao@riopreto.sp.leg.br. 
São José do Rio Preto, 01 de dezembro de 2021. Ver. Pedro Roberto Gomes Presidente 
da Câmara Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, Materiais Elétricos, Eletrônicos, Esquadrias 
Metálicas, Equipamentos Rodoviários, Ferroviários, Serralheria e de Móveis de Metal de São José do Rio Preto.
Resumo da Proposta Orçamentária de 2022, aprovada em Assembléia Geral Ordinária realizada em 18
de novembro de 2021.
** RECEITA ** DESPESA

RENDA TRIBUTÁRIA ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.677.100,00              
RENDA SOCIAL 2.337.100,00 CONTRIB. REGULAMENTARES 13.700,00                   
RENDA PATRIMONIAL 2.766.000,00 ASSISTÊNCIA SOCIAL 592.800,00                 
RENDA EXTRAORDINÁRIA OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS 532.200,00                 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS

** TOTAL DA RECEITA: 5.103.100,00 **TOTAL DO CUSTEIO: 2.815.800,00

MOBILIZAÇÃO DE CAPITAIS APLICAÇÃO DE CAPITAIS

SUPERAVIT 2.287.300,00

** TOTAL GERAL: 5.103.100,00 ** TOTAL GERAL: 5.103.100,00

PRESIDENTE TESOUREIRO
Escritório Cunha Lima S/S Ltda. Gilson Graça Ribeiro
CRC SP No. 2SP000230/0-1 CT Contador              CRC No. 1SP169867/O-2

EXTRATO DO CONTRATO ADM 54/2021
DISPENSA Nº 23/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: DEIVID V D BRESSANTE
CNPJ sob nº 12.904.257/000157
OBJETO: Aquisição de 35 carteiras escolares destinadas a 
Escola Municipal Feliciano Sales Cunha.
VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, com vigência de 4 meses, até 19 de março de 
2022.
VALOR GLOBAL: R$11.998,00(Onze mil novecentos e noventa 
e oito reais)
Monte Aprazível, 19 de novembro de 2021.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 111/2021   PROCESSO Nº: 177/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conheci-
mento de quantos possa interessar a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para resgis-
tro de preço,  do tipo menor preço unitário .
OBJETO: aquisição de itens para serem utilizados nas ofi cinas 
de corte e costura, com entrega parcelada pelo periodo de 12 
(doze) meses.              
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 8h30min do dia 15 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, 01 de dezembro de 2021 – Gislaine M. Fran-
zotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 112/2021   PROCESSO Nº: 178/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conheci-
mento de quantos possa interessar a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para resgis-
tro de preço,  do tipo menor preço unitário .
OBJETO: aquisição de produtos domissanitários sanitizantes II, 
para serem utilizados nas Coordenadoria Municipais da Sau-
de e da Educação, com parcelada pelo periodo de 12 (doze) 
meses.              
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10h30min do dia 15 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, 01 de dezembro de 2021 – Gislaine M. Fran-
zotti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 110/2021   PROCESSO Nº: 176/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conheci-

mento de quantos possa interessar a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para resgis-
tro de preço,  do tipo menor preço unitário .
OBJETO: aquisição de utensilios domestico para atender as 
necessidades das coordenadorias municipais, com entrega 
parcelada, pelo periodo de 12 (doze) meses.              
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 15 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, 01 de dezembro de 2021 – Gislaine M. Franzot-
ti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 113/2021   PROCESSO Nº: 179/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conheci-
mento de quantos possa interessar a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para resgis-
tro de preço,  do tipo menor preço unitário .
OBJETO: aquisição de eletrodomesticos, para atender as 
necessidades das coordenadorias municipais com entrega pare-
lada, pelo periodo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 16 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, 01 de dezembro de 2021 – Gislaine M. Franzot-
ti – Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO  Nº: 114/2021   PROCESSO Nº: 180/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conheci-
mento de quantos possa interessar a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para resgis-
tro de preço,  do tipo menor preço unitário .
OBJETO: aquisição de aparelhos de ar-condicioandos, para 
atender as necessidades das coordenadorias municipais, com 
entrega parcelada, pelo periodo de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 16 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, 01 de dezembro de 2021 – Gislaine M. Franzot-
ti – Prefeita Municipal
--------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 011/2021     PROCESSO Nº: 166/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conheci-
mento de quantos possa interessar a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade Tomada de Preço do tipo empreitada 
por menor preço global
OBJETO: contratação de empresa de empresa para a constru-
ção do “Polo da academia da Saúde”.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 20/12/2021 às 08h30min. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal ou 
pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informa-
ções (17) 3827-9206.
Potirendaba, 01 de dezembro de 2021. Gislaine M. Franzotti – 
Prefeita Municipal
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO 012/2021     PROCESSO Nº: 183/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conheci-
mento de quantos possa interessar a abertura de procedimento 
licitatório, na modalidade Tomada de Preço do tipo empreitada 
por menor preço global
OBJETO: contração de empresa para execução de recapea-
mento asfaltico em 9.058,22 m², de CBUQ.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até 05/11/2021 às 15h30min. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal ou 
pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informa-
ções (17) 3827-9206.
Potirendaba, 01 de dezembro de 2021. Gislaine M. Franzotti – 
Prefeita Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS- 1º REGISTRO CIVIL DA COMAR-
CA 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:
LUIZ GUSTAVO ALVES PELICER e STEFANIE SMERIERI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, serralheiro, divorciado, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de julho de 1993, fi lho 
de ROGÉRIO MATARAZO PELICER e de MARCIA ALVES DA 
SILVEIRA PELICER. Ela, de nacionalidade brasileira, vende-
dora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
02 de março de 1990, fi lha de OLDACÍ SMERIERI e de MARLI 
VIEIRA SMERIERI. 
DANILO NAVARRO BROGNA e LETÍCIA BARBANERA COR-
REGGIARI. Ele, de nacionalidade brasileira, emrpesário, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de março 
de 2000, fi lho de SERGIO CARLOS BROGNA FILHO e de ANA 
CRISTINA NAVARRO BROGNA. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, estudante, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 15 de 
dezembro de 1999, fi lha de ADYR CORREGGIARI JUNIOR e 
de ELISA BARBANERA CORREGGIARI. 
ANTONIO MELOTI NETO e SILVIA AMARAL DOS SANTOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido 
em Cajobi, SP, no dia 14 de janeiro de 1963, fi lho de ELPIDIO 
MELOTI e de IVETTE RIBEIRO MELOTTI. Ela, de nacionalida-
de brasileira, psicóloga, divorciada, nascida em Ilha Solteira, SP, 
no dia 08 de setembro de 1984, fi lha de DOMINGOS CEZAR 
DOS SANTOS e de ANA THEODORA DE JESUS AMARAL 
DOS SANTOS. 
LUIZ CARLOS NARDELLI JUNIOR e PAULA BERTONI 

GARCIA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, divor-
ciado, nascido em Santo André, SP, no dia 22 de setembro de 
1979, fi lho de LUIZ CARLOS NARDELLI e de APARECIDA DE 
OLIVEIRA NARDELLI. Ela, de nacionalidade brasileira, asses-
sora política, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 03 de dezembro de 1979, fi lha de PAULO AUGUSTO 
GARCIA e de IRENE MINGUETI BERTONI GARCIA. 
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, 01 de dezembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. JEFFERSON DE ABREU ANDRADE e BEATRIZ SI-
QUEIRA DE ANDRADE, sendo ELE fi lho de ANTONIO ANDRA-
DE e de VILMA PERPÉTUA MENDONÇA DE ABREU ANDRA-
DE e ELA fi lha de LUCIANO FRANCISCO DE ANDRADE e de 
ANA PAULA SIQUEIRA;
2. ADRIANO PEREIRA e ANDRECLÉIA GONÇALVES 
DE ANDRADE COSTA, sendo ELE fi lho de ALDIVINO PEREI-
RA e de SIMPLICIA ROSA MONTEIRO PEREIRA e ELA fi lha de 
WALTER DA COSTA e de MARIA ANTONIA GONÇALVES DE 
ANDRADE COSTA;
3. BRUNO RODRIGUES DE BRITO SILVA e RAQUEL 
HENRIQUE LEITE, sendo ELE fi lho de CARLÚCIO PEREIRA 
DA SILVA e de LUCIMARA RODRIGUES DE BRITO e ELA fi lha 
de AMARILDO LEITE e de SÔNIA HENRIQUE LEITE;
4. ÉRIC GOMES SILVA e SIMONE RODRIGUES DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de ROGÉRIO DE MORAIS SILVA e 
de ZILDA ROCHA GOMES e ELA fi lha de PEDRO BRANCO 
DA SILVA NETO e de MARIA ELENA RODRIGUES DA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 
– Tel: 3202-9090). 01/12/2021.

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.

GENIVALDO DOS SANTOS SCHNEIKER e SOLANGE FEDIRISSI. Ele, brasileiro, natural de 
Emilianópolis, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e seis (26) de novembro de um mil novecentos e sessenta e 
seis (1966), com cinquenta  e cinco (55) anos de idade, comerciante, divorciado, filho de HENRIQUE 
SCHNEIKER FILHO e de dona ROSALINA DOS SANTOS SCHNEIKER. Ela, brasileira, natural de Santo 
André, Estado de São Paulo, nascida aos  primeiro (01) de outubro de um mil novecentos e setenta e um (1971), 
com cinquenta (50) anos de idade, promotora de vendas, divorciada, filha de GERALDO FEDIRISSI e de dona 
PIERINA BERNARDELI FEDIRISSI.

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, primeiro (01) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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ELISANGELA ROCHA e 
Fábio Rocha, proprietários  
do novo espaço Bodega Km 
06 – Empório & Hortifruti, na 
vicinal de Engenheiro Sch-
mitt, estão comemorando 
25 anos de casados, cada 
vez mais juntinhos e apaixo-
nados. Eternos namorados.

NILTON CARLOS Spi-
nola Machado, requisitado 
cardiologista, e sua filha 
Paola Machado, futura mé-
dica, marcaram presença no 
camarote do Embaixador, 
curtindo o Buteco do Gust-
tavo Lima e Convidados, os 
cantores Felipe Araújo, Zé 
Vaqueiro e a dupla César 
Menotti & Fabiano.    

A VOLTA DO NORMAL. 
Os diretores da ACIRP, lide-
rados pelo presidente Kelvin 
Kaiser, depois do aprisiona-
mento pela COVID, partici-
param no último sábado, de 
uma festa em comemoração 
a chegado do Natal e Ano 
Novo, numa chácara no 
entorno da cidade.

O EMPRESÁRIO Jonny 
Jardini Neto, Carol Grisi de 
Queiroz. Fabiana Homsi e 
Camila Liso foram os ani-
versariantes deste começo 
de semana. Da coluna, 
parabéns!

O ULTRA-X MEDICINA 
Diagnóstica está com ins-
crições abertas para o pro-
cesso seletivo do curso de 
aperfeiçoamento médico 
em Radiologia e Diagnóstico 
por Imagem. Ao todo serão 
10 vagas, sendo seis para 
o Nível 1, com duração de 
três anos, e quatro para a 
subespecialização nível 4 
(Fellowship), com duração 
de um ano.

COM INGRESSOS prati-
camente esgotados, aumen-
ta a expectativa para a 2ª 
Feijoada do Ed em Rio Preto 
que será realizada no dia 11 
de dezembro, no Clube de 
Campo Monte Líbano.

PARA CELEBRAR o Dia 
Internacional da Pessoa 
com Defi ciência, o Instituto 
Unimed São José do Rio 
Preto, por meio do projeto 
Pernas Solidárias e com 
apoio da Unimed Rio Preto 
promove, no dia 4 de de-
zembro, o 1º Treino de In-
clusão. Estão inscritos para 
participar do treino 450 atle-
tas amadores, profi ssionais 
e pessoas com diferentes 
defi ciências - motora, visual 
e intelectual.

A AÇÃO, que também 
conta com apoio da Prefeitu-
ra de Rio Preto, terá início às 
6h e será realizada em um 
circuito de 5,2 km localizado 
na região da avenida Jus-
celino Kubitschek, próximo 
ao Shopping Iguatemi, em 
Rio Preto. Cada atleta fará 
o treino respeitando o seu 
limite, seja caminhando, 
correndo, pedalando ou 
praticando qualquer outra 
atividade física.

Detalhes
não tão pequenos...

Alegria enorme
Paula Moraes Méssici, nora 
do empresário rio-pretense 
Dedé Méssici, recebeu uma 
premiação, como uma das 
importantes jornalistas do meio 
financeiro, atrás somente da 
conhecida Mirian Leitão. Ao 
lado do filho Luiz Roberto, 
fundou a TV BM&C News, hoje 
considerado o mais respeitado 
ve í cu l o  de  i n f o rmações 
financeira do país.

Tel. (17) 3233-4888

Encontro importante
O médico Dr. Sthefano Atique 
Gabriel esteve em São Paulo, 
ontem, para jantar muito 
aproveitoso com importantes 
nomes de Cirurgia Vascular e da 
Flebologia Nacional. Atualização 
constante!

Datas tão especiais   
O restaurante Coco Bambu, que possui a maior operação 
gastronômica de Rio Preto, no Shopping Iguatemi, vai receber 
clientes para celebrar o Natal e Réveillon. Os eventos são 
dedicados para quem procura um espaço para comemorar 
acompanhado de uma boa música. O restaurante estará aberto 
nas vésperas do Natal e do Ano Novo para que os clientes 
possam desfrutar de toda a qualidade que é padrão no Coco 
Bambu nessas datas tão especiais com um cardápio que inclui 
os pratos servidos pela casa. Os ingressos para as duas noites 
já estão à venda.Fique Sabendo...

O Praça Shopping, no calçadão de Rio Preto, começa entrar no 
clima da época mais aguardada do ano, o Natal. A tradicional 
decoração foi inaugurada no último sábado, dia 27, com a 
presença do Papai Noel e a Noelete iniciando no dia 06 de 
dezembro. A tão aclamada iluminação da fachada do antigo Cine 
Rio Preto também estará de volta, trazendo de vez o espírito das 
festas de fim de ano a todo centro da cidade. 

Mais novo 
espetáculo
A Cia. Dual, de São Paulo, 
faz apresentações no Sesc 
Rio Preto nesta sexta (3) e no 
sábado (4) sempre às 21h. 
O público vai poder conferir a 
versão para palco do mais novo 
espetáculo chamado “Linha 
Vermelha”. O elenco conta com 
a participação do artista de Rio 
Preto Vinicius Francês. O artista 
da dança interpreta o papel de 
um dos guardas da corte real 
portuguesa. Esta viagem na 
qual também mistura técnicas 
de dança, teatro e circo, onde 
quatro artistas contracenam com 
cordas vermelhas, inspirados na 
estética das óperas.

henriforne@gmail.com

Luxo e criatividade
Com um requintado coquetel, anteontem, o Riopreto Shopping 
realiza até o dia 9 de dezembro, a terceira edição do evento Mostra 
de Mesas Decoradas com produção do jornalista Frederico Tebar. 
Os mais aclamados nomes do segmento festivo regional usam de 
luxo, requinte e criatividade para idealizar mesas com a temática 
de Natal que encantam os clientes do Riopreto Shopping. São 
convidados desta edição: Augusto Cetrone, Deise Costa, Diego 
Segura, Ed Locações, Ezequiel Gonsalves com Ideal Atacado, Juracy 
Brito, Priscila Sonvesso, Rodrigo Hattano, Samantha Dalla Pria, Sara 
Alves, Slaviti e Thalita Cunha. 

C/ Luizinho BUENO 

Carlos Gianellini, Presidente do Rotary Club Palácio 
das Águas São José do Rio Preto, e a empresária Sueli 
Noronha Kaiser no maravilhoso evento da 17a  edição 

do Chopp Fest.   Foto Luizinho Bueno 

GolpedeMestre  
UMA COISA DE CADA VEZ: QUE VENHA A QUARTA ONDA OU A TERCEIRA 
VIA! AS DUAS COISAS AO MESMO TEMPO A GENTE NÃO AGUENTA. Sorria 
beba muita água e seja feliz!   

Carol Mussi Passolongo e Demi Dalbem em clima 
do Chopp Fest, realizado pelo Rotary Club Palácio 

das Águas de Rio Preto, na tarde do último sábado. 
Foto Luizinho Bueno

A  craque do Vôlei 
Carol Gattaz e o 
empresário Luís 

Campos no camarote 
do Embaixador,  Buteco 

do Gusttavo Lima e 
Convidados, no Recinto 

de Exposições de Rio 
Preto. Foto Luizinho 

Bueno


