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Rio Preto na rota do tráfico humano
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Dupla tenta 
aplicar golpe de 
R$ 400 mil em 
idosa e é presa
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CEDRAL  Com o objetivo de ampliar as ações desenvolvidas pelo Sesi-SP na robótica, Cedral 
recebe até o dia 9 de dezembro a Unidade Móvel de Ciência e Tecnologia.   Pág.A5
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Na tarde da última quarta-
-feira (1), a Polícia Civil de Rio 
Preto prendeu um rapaz de 22 
anos e uma jovem de 21 anos 
que tentaram aplicar o ‘golpe do 
bilhete premiado’ em uma idosa 
de 79 anos. Os dois golpistas 
então orientaram a aposentada 
a trocar o bilhete premiado pelo 
valor de R$ 400 mil.     Pág.A4

Jovem é baleado 
durante encontro 
com amigos no 
João Paulo II

Um adolescente de 16 anos 
foi internado na quinta-feira (2) 
após ter sido alvejado por quatro 
disparos de arma de fogo efe-
tuados por dois ocupantes de 
uma motocicleta, às 19h50, no 
bairro João Paulo II, na Região 
Norte de Rio Preto. o caso foi 
registrado como tentativa de 
homicídio simples.       Pág.A4
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Urupês promove 
castração de 
fêmeas de 

gatos e cães
A Prefeitura de Urupês vai 

promover mais uma ação de 
castração de fêmeas de cães 
e gatos domiciliados, semido-
miciliados e em situação de 
rua. Os interessados poderão 
realizar o pré-cadastro dos ani-
mais entre segunda-feira (6) e 
sexta-feira (10), das 8h às 11h 
e das 13h às 16h, na Casa da 
Agricultura de Urupês. Pág.A5

Mirassol faz 
ação "Fique 
Sabendo" 

neste sábado
A Prefeitura de Mirassol, 

por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
com objetivo de conscientizar 
e orientar os moradores sobre 
o HIV e a Sífilis, está realizando 
a Campanha “Fique Sabendo”. 
A campanha ressalta a impor-
tância do diagnóstico precoce 
e como a informação auxilia 
nos tratamentos.      Pág.A5

PF cumpriu mandatos de busca em Rio Preto em investigação de tráfico humano
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Mulheres no comando: pandemia 
de Covid-19 mostrou importância 

de lideranças femininas
Uma das muitas lições que 

a pandemia da Covid-19 nos 
trouxe é a confirmação de que, 
em tempos de crise, ter líderes 
mulheres no comando é fun-
damental. Um estudo realizado 
pela revista americana “Harvard 
Business Review” aponta que 
o sexo feminino demonstra 
maior eficiência na solução de 
problemas.

A pesquisa foi realizada em 
2020, durante os primeiros 
períodos da pandemia do novo 
coronavírus, e afirma que as 
mulheres mostraram melhor 
classificação em 13 das 19 
competências de liderança consideradas no estudo, com 
maior destaque no uso das habilidades interpessoais, como 
colaboração e motivação, para alcançar melhores resultados 
e contribuir com o engajamento da equipe.

Aqui no Brasil, uma pesquisa feita na FGV, pela mestranda 
Monique Cardoso, somente com empresas brasileiras, confirma 
a mesma tendência: a liderança feminina melhora, e muito, o 
desempenho das companhias. Em geral, das empresas com 
mulheres líderes, 52% apresentam notas elevadas nos crité-
rios usados pela pesquisadora. Esse percentual cai para 48% 
entre as empresas totalmente masculinas. Quando a liderança 
feminina já chegou ao nível de conselho, a diferença é ainda 
maior: 72% a 24%.

Apesar de um mundo ainda muito desigual em termos de 
remuneração e de presença feminina em cargos de liderança 
em todo o mundo, quem trabalha em ambientes liderados por 
mulheres já percebe que, em momentos de instabilidade, são 
elas que “seguram as pontas”. A capacidade de gerir muitas 
atividades ao mesmo tempo, junto com a inteligência emo-
cional, fazem com que consigamos manejar as emoções do 
time para atravessar tempos difíceis como esse que vivemos 
nos últimos meses.

A pandemia da Covid-19 transformou o planeta em muitos 
aspectos. A ciência avançou como nunca, soluções inovadoras 
precisaram ser criadas pelo comércio e pelo turismo e, apesar 
da queda econômica e a crise na saúde, lições importantes 
também foram aprendidas por todos nós. Uma delas é uma 
verdade que já sabíamos, mas agora ficou ainda mais evidente: 
não existem razões que justifiquem a existência dessa dispari-
dade entre homens e mulheres em cargo de chefia.

Chama a mulherada!

*Natasha de Caiado Castro é fundadora e CEO da Wish 
International, especialista em inteligência de mercado, 
Content Wizard e Investor. Board member da United Na-
tions e do Woman Silicon Valley Chapter

ARTIGO 

Trânsito é liberado em 
trecho do Calçadão

Já está liberado o trânsito 
para veículos no trecho do 
Calçadão de Rio Preto com-
preendido na rua Bernardino 
de Campos, entre a Siqueira 
Campos e a Tiradentes. A Pre-
feitura de Rio Preto determinou 
a medida que contou com o 
apoio da Acirp e do Sinco-
mércio, entidades ligadas aos 
comerciantes da área central.

A velocidade máxima per-
mitida no trecho é de 20 km/h. 

Ainda será instalado aparelho 
redutor de velocidade para que 
os motoristas não excedam na 
velocidade e possam causa 
problemas com os consumido-
res, em especial neste período 
de fim de ano.

Outro ponto em que está 
permitido o trânsito de veícu-
los é nas ruas Jorge Tibiriçá, 
Siqueira Campos e Tiradentes 
e entre as ruas Voluntários de 
São Paulo e Bernardino. Entre a 
Bernardino e a General Glicério, 
o tráfego continua impedido.

Raphael FERRARI 

BERNADINO
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Procon ameaça enviar à polícia 
queixa contra alguns serviços
O Procon de Rio Preto 

publicou na quarta-feira, 29, 
portaria que cria novo proce-
dimento de atuação diante das 
reclamações relacionadas a 
não cumprimento de contratos 
para prestação de serviços 
como marcenaria, vidraçaria, 
serralheria e tapeçaria.

A partir de agora, serão 
acompanhadas semanalmen-
te as reclamações registradas 
em função de serviços em 
atraso ou não entregues por 
prestadores de serviços pri-
vados – podendo o caso ser 
registrado, inclusive, da Polícia 
Civil. Caso seja constatada a 
procedência das reclamações, 
as demandas serão enviadas 
à diretoria executiva para 
análise.

“Após essa análise da Di-
retoria Executiva, se verificado 
indícios de eventuais práticas 
de crimes contra as relações 
de consumo e outros tipos pe-
nais, os casos serão colocados 
em noticia crime e enviadas à 
autoridade policial competen-
te para investigação”, explicou 
o diretor do Procon de Rio 
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Preto, Jean Dornelas.
Segundo ele, o endureci-

mento das medidas é neces-
sário em função do aumento 
no número de reclamações 
relacionadas a esse tipo de 
atendimento e os prejuízos 
gerados aos consumidores. 

“Aquele portão que já foi pago 
e não foi entregue, o móvel 
planejado, a reforma do sofá e 
etc. Tudo isso será alvo de fis-
calização do Procon”, explicou.

Canais - As reclama-
ções ao Procon podem 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.

FIM DE ANO
Queima de fogos na represa no Réveillon 

custará R$ 119 mil

Por R$ 119 mil a empresa 
Fogos Xingu ficará responsável 
pelo show pirotécnico da tradi-
cional festa da virada de ano na 
Represa Municipal. A Prefeitura 
de Rio Preto definiu, por meio 
de pregão eletrônico, nesta 
sexta-feira, 3, a empresa que 
inclusive foi a única participante 
do processo licitatório.

O governo municipal esti-
mou gastos de R$ 120,5 mil 
com a organização da queima 
de fogos, mas o valor ficou abai-
xo do previsto. Após negociação 
o valor de R$ 119 mil foi aceito 
pelos técnicos da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo, respon-
sável pelo show pirotécnico do 
Réveillon.

A empresa fica responsável 
pelo fornecimento de todo o 
material, instalação e operação 
da queima dos fogos. A Fogos 

Xingu terá obrigatoriamente de 
realizar show pirotécnico com 
duração mínima de 15 minutos, 
com início pontual às 00h00 do 
dia 1 de janeiro de 2022.

Sem barulho

autoria da vereadora Claudia de 
Giuli (MDB), proíbe a queima, 
soltura e manuseio de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos 
que causem poluição sonora.

O artigo 1º da lei estabelece 
que “fica proibida, em recintos 
fechados e ambientes abertos, 
a queima, soltura e manuseio 
de fogos de artifício e artefatos 
pirotécnicos que causem po-
luição sonora como estouro e 
estampidos, no Município”.

A lei da vereadora prevê 
multa de até 25 unidades fis-
cais do município, cerca de R$ 
1,6 reais podendo dobrar em 
caso de reincidência.

Neste ano, após reunião do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
e técnicos do então Comitê de 
Enfrentamento à Pandemia, 
ficou acertado o retorno da 
festa com queima de fogos, no 
entanto, sem a realização de 
shows artístico. No ano passa-
do, a festa foi cancelada devido 
a pandemia.
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Mesmo com a queima de 
fogos garantida o rio-pretense 
não contará com a famosa 
explosão. A festa da virada de 
ano não vai contar com fogos 
que produzem sons, “estampi-
do”. Lei aprovada em 2018, de 
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ABASTECIMENTO

Manutenção do Semae deixa bairros sem água no domingo 

O Semae - Serviço Munici-
pal Autônomo de Água e Esgo-
to de Rio Preto - irá interromper 
o fornecimento de água, neste 
sábado, dia 4, à meia-noite, 
retomando o abastecimento à 
meia-noite de domingo dia 5, 
nos bairros abastecidos pela 
Estação de Tratamento de 
Água – ETA Palácio das Águas.

A paralisação ocorre para 
dar continuidade nas obras 
de reforma e ampliação da 
estação. Serão realizadas 
manutenções preventivas na 
infraestrutura da ETA. Para 
que este procedimento seja 
realizado conforme as normas 
de segurança do trabalho, 
será necessário interromper 
o funcionamento da estação. 

Todos os equipamentos de 
tratamento e bombeamento 
permanecerão parados.

A manutenção tem por 
objetivo promover a melhoria 
das condições operacionais do 
sistema de tratamento e evitar 
possíveis paradas não progra-
madas dos equipamentos.

O Semae solicita aos usuá-
rios atingidos pela paralisação 
que mantenham os seus reser-
vatórios de água abastecidos 
e façam uso de forma mode-
rada. A intervenção da ETA é 
complexa e vai atingir vários 
setores.

BAIRROS ATINGIDOS

- Boa Vista
- Alto Rio Preto

- Urano
- Maceno
- Diniz
- Alto Alegre
- Mansur Daud
- São Judas
- Redentora/Centro

- Cidade Jardim
- São Marcos
- Higienópolis
- Eldorado
- João Paulo/Castelinho
- Vivendas
- Chácara Municipal

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE
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Vale-gás será pago a 
partir deste mês 

A primeira parcela do va-
le-gás será paga ainda este 
mês para 5,58 milhões de 
famílias e terá o valor de R$ 
52, informou o Ministério da 
Cidadania.

O cálculo corresponde 
a 50% da média do preço 
do botijão de 13 kg de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) 
no Brasil. Segundo a Agên-
cia Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustí-
veis (ANP), o valor médio do 
botijão no país está, hoje, 
em R$ 102,46.

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) assinou o de-
creto que regulamenta o 
programa “Auxílio Gás dos 
Brasileiros”. O texto foi pu-
blicado no “Diário Oficial 
da União” desta sexta-feira 
(3). Segundo o decreto, o 
benefício será pago a cada 
dois meses no valor equiva-
lente a 50% do preço médio 
nacional do botijão de gás 
de 13 kg.

O programa terá duração 
de 5 anos. Assim, como o 
pagamento será a cada dois 
meses, a previsão é de que 
sejam pagas 30 parcelas.

Para custear o programa, 
Bolsonaro enviou um projeto 
de lei ao Congresso Nacio-
nal para pedir a abertura de 
crédito especial de R$ 300 
milhões.

O objetivo do programa 
é dar um alívio para a po-
pulação mais pobre já que, 
desde o início do ano, o 
preço médio do gás de cozi-
nha já subiu quase 30% e é 
um dos itens que mais tem 
pesado na inflação.

O texto da lei que institui 
programa “Auxílio Gás dos 
Brasileiros” estabelece que 
as famílias beneficiadas te-
rão direito, a cada bimestre, 
a um valor correspondente a 
uma parcela de, no mínimo, 
50% da média do preço 
nacional de referência do 
botijão de 13 kg.

Os beneficiários não 
precisarão comprovar que 
gastaram o benefício com 
a compra de gás. O paga-
mento será feito pela Caixa 
Econômica Federal ou por 
instituições contratadas por 
ela. O Ministério da Cidada-
nia vai ser responsável por 
estabelecer o calendário 
de pagamentos e as regras 
para saque do benefício.
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R$ 52
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Empresário recorre e pede à Justiça para não 
prestar depoimento à CPI das Terceirizadas

Depois de o Ministério 
Público ter concordado 
com o pedido de condução 
coercitiva do empresário 
Sidenir Martins da Silva, 
proprietário da empresa 
terceirizada SMS Serviços 
de Limpeza e Obras Eireli, 
para prestar esclarecimen-
tos à CPI na Câmara de 
Rio Preto, o empresário 
apresentou nesta quinta-
-feira, 2, pedido de recusa 
à Justiça de Rio Preto.

O presidente da CPI das 
Terceirizadas, vereador João 
Paulo Rillo (Psol), solicitou 
à Justiça que conduza co-
ercitivamente o empresário 
para depor em investigação 
que apura contratos entre 
empresas e a Prefeitura. A 
SMS Serviços de Limpeza 
e Obras mantinha contrato 
com a secretaria de Trânsito 
com fornecimento mão de 
obra em vários serviços. Ao 
todo recebeu quase R$ 523 
mil do governo municipal. 
Várias denúncias apontam 
quebra de contrato e des-
cumprimentos de obriga-
ções trabalhistas com os 
funcionários.

No pedido para não 
comparecer a comissão 
do Legislativo o empresá-
rio alegou à Justiça que já 
foi ouvido pela CPI e que 
atualmente a empresa não 
tem contrato formalizado 
com a Prefeitura. A justiça 
ainda vai analisar o pedido 
do empresário.

Raphael FERRARI 

Projeto isenta ambulantes de licença 
para atuar nos semáforos de Rio Preto 

Projeto de lei pretende 
isentar do pagamento de 
taxa de licença para atuarem 
nos semáforos de Rio Preto 
ambulantes portadores de 
deficiência física, jornaleiros, 
engraxates e vendedores de 
produtos alimentícios, objetos 
de uso pessoal e artigos de 
decoração, desde que auto-
rizados a exercer a atividade 
nas vias públicas de Rio Preto.

A proposta de autoria do 
vereador Robson Ricci (Repu-
blicanos), recém protocolado 
no Legislativo, altera duas leis 
municipais diminuindo o tem-
po mínimo de residência no 
município e estabelece o grau 
de dificuldade do ambulante 
para sustentar a família.

O tempo mínimo passar ser 
de um ano de residência em 

Rio Preto, comprovado pelo 
poder público e identificação 
do grau de dificuldade finan-
ceira, como por exemplo, estar 
cadastrado nos programas de 
acolhimento social da Prefeitu-

projeto afirmando que existe 
necessidade de se promover a 
inclusão econômica da popula-
ção em vulnerabilidade social, 
tendo em vista os efeitos ne-
gativos sociais e econômicos 
causados pela Pandemia da 
Covid-19.

O parlamentar lembra ainda 
do “aumento da imigração de 
venezuelanos à esta cidade, 
devido à grave crise econômica 
em seu país. O intento é prover 
a possibilidade dessa popula-
ção em risco social de tomar 
a iniciativa de sustentar a si 
e sua família pelo seu próprio 
esforço, adentrando no extrato 
da população economicamente 
ativa, além de trazer uma via 
de saída da dependência dos 
serviços de acolhimento social 
oferecidos pela Administração 
Pública (de todas as esferas)”, 
justifica.

Raphael FERRARI 

ra, ou entidades filantrópicas 
conveniadas, estar inserido 
no Cadastro Único ou ter sido 
demitido do último emprego 
formal há mais de seis meses.

Robson Ricci justifica o 
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TRIBUTO

PARA 2022

Membros da CPI das 
Terceirizadas durante 
depoimento na Câma-
ra Municipal

Presidente Pedro Roberto Gomes é contrário ao reajuste pretendido por Edinho

Divulgação
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Presidente da Câmara quer índice menor 
para reajuste do IPTU em Rio Preto

O presidente da Câmara 
de Rio Preto, Pedro Roberto 
Gomes (Patriota), apresentou 
emenda em que pede para a 
prefeitura indicar outro índice 
do aumento na cobrança do 
IPTU abaixo dos 12% propos-
tos pelo Executivo a partir do 
próximo ano. Na segunda-
-feira, 29, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) encaminhou 
ao Legislativo projeto de lei 
complementar que altera a co-
brança do imposto para 2022.

Consta na proposta de 
Edinho que “acompanhado do 
estudo de impacto financeiro 
e orçamentário, que institui 
a Planta Genérica de Valores 
– PGV – para o exercício de 
2022, atualizada de modo 
geral em 12% (doze por cento) 
correspondente à expectativa 
de inflação no período de ja-
neiro a dezembro de 2021”, 
afirma o documento.

Pedro Roberto afirma que 
o índice de 12% é abusivo. 
“O trabalhador do comércio 
e em geral não tiveram este 
aumento. A aumento para 

eles vai ser em torno de 5%. 
Estamos saindo de uma pan-
demia e muita gente perdeu o 
trabalho” afirmou.

O projeto reduz o valor de 
reajuste para alguns imóveis, 
mas faz atualização em outros 
de forma a dar maior igualdade 
financeira para os proprietários, 
levando em consideração a 
valorização imobiliária do local 
do imóvel.

Em resumo o governo Edi-
nho prevê que o valor do metro 
quadrado de vazios urbanos 
tributados por IPTU seja equi-
valente a 30% do menor valor 
cobrado de loteamentos próxi-
mos da região.

Em regra geral, o metro 
quadrado das áreas não lote-
adas seja referente a 30% da 
média dos valores cobrados de 
loteamentos ao redor do imó-
vel, com algumas exceções. As 
áreas de proteção ambiental, 
verdes, deixariam de recolher 
o imposto municipal.

Na justificativa o prefeito 
Edinho afirma que o projeto de 
lei pretende “uma tributação 
mais justa em relação as áreas 
inseridas no perímetro urbano 
que não foram objeto de par-
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celamento de solo ou incorpo-
ração e o estabelecimento de 
um critério de avaliação isonô-
mico propõe-se uma nova regra 
de avaliação desses imóveis 
considerando o valor venal da 
região em que estão inseridos.

Nesta sexta-feira, 3, uma 
reunião entre um grupo de 
vereadores e o secretário de 
Governo Jair Moretti tentou 
amenizar as críticas em relação 
ao assunto. Edinho, inclusive, 
pediu urgência na votação.

Além de solicitar através 
de emenda a revogação do 
reajuste, Pedro Roberto proto-
colou requerimento para que 
o secretário da Fazenda José 
Martinho Ravazzi compareça 
ao Legislativo dar explicações 
sobre o projeto de aumento 
no IPTU.

“Espero que o prefeito pos-
sa rever, no momento é in-
concebível um aumento de 
12% para toda população”, 
diz Pedro.

Ao todo 240 mil residên-
cias começarão a receber em 
janeiros os carnês para o paga-
mento do imposto. A previsão 
de arrecadação do IPTU 2022 
é de R$ 263 milhões.
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Operação contra tráfico humano 
cumpre mandados em Rio Preto
A Polícia Federal cumpriu, 

na manhã da quinta-feira (2), 
um mandado de busca e apre-
ensão em Rio Preto durante 
a deflagração da ‘Operação 
Ganges’ que tem o intuito de 
desarticular uma organização 
criminosa que nos últimos 
três anos teria movimentado 
R$ 50 milhões com o tráfico 
internacional de pessoas e a 
migração ilegal.

De acordo com a PF, foram 
cumpridos 14 mandados de 
busca e apreensão, expedidos 
pela 4ª Vara da Justiça Federal 
de Roraima, nos quais quatro 
foram em Boa Vista (RR), um 
em Tabatinga (AM), dois foram 
em Manaus (AM), dois em 
Rio Branco (AC), três em São 
Paulo (SP) e um em São José 
do Rio Preto.

A investigação foi iniciada 
com a prisão em flagrante de 
um cidadão bengalês, frente 
aos indícios de sua participa-
ção em organização crimino-
sa, cuja atividade seria voltada 
à promoção de migração ilegal 
de bengaleses e outros indi-
víduos do Oriente Médio em 

território nacional.
O suposto chefe do esque-

ma criminoso teve sua prisão 
decretada pela 4ª Vara da 
justiça Federal em Roraima e, 
por não ter sido encontrado no 
país, em agosto de 2021, foi 
determinada a inserção de seu 
nome na Difusão Vermelha da 
Interpol, o que culminou em 
sua recente prisão na Colôm-
bia, seguindo-se o processo de 
extradição para o Brasil.

A investigação demonstrou 
que a organização criminosa 
cobrava até 20 mil dólares 
para trazer estrangeiros do 
Oriente Médio até ao Brasil, 
retendo seus documentos 
pessoais e mantendo-os em 
cárcere privado no país, em 
razão do não pagamento de 
taxas extras durante a viagem.

As vítimas eram coagidas a 
prestar falsa notícia de perda 
da documentação perante a 
Polícia Civil de Roraima. Assim 
como estariam sendo privados 
de alimentos e de contato com 
o mundo exterior. Ainda foi 
constatado que a organização 
atua em Bangladesh, Surina-
me, Guiana e Brasil.

Colaborou – Bruna MAR-
QUES
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BUSCAS E APREENSÕES
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ESTELIONATO E-COMMERCE
Vendedor tem conta 

invadida e perde R$ 29,4 mil

Um rapaz, de 24 anos, 
compareceu na Central de 
Flagrantes na tarde da quin-
ta-feira (2), para informar 
que às 10h40 do mesmo dia 
constatou que sua conta em 
uma plataforma que faz a in-
termediação dos pagamentos 
de sua empresa foi invadida, 
causando um prejuízo de R$ 
29.416.

A vítima contou à polícia 
que possui um e-commerce 
de produtos fitness e ao checar 
sua conta no Mercado Pago 
descobriu que foram feitas 

duas transações por PIX que 
não reconhece.

A primeira operação finan-
ceira foi no valor de R$ 28.800 
para a conta de um homem e 
a segunda foi no montante de 
R$ 616 para a conta de uma 
mulher.

Segundo o jovem, entrou 
em contato com a empresa 
responsável pela plataforma e 
a conta foi bloqueada.

O caso foi registrado como 
estelionato e encaminhado 
para investigação no 5º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Dupla que tentou aplicar golpe de 
R$ 400 mil em idosa é presa

Na tarde da última quarta-
-feira (1), a Polícia Civil de Rio 
Preto prendeu um rapaz de 22 
anos e uma jovem de 21 anos 
que tentaram aplicar o ‘golpe 
do bilhete premiado’ em uma 
idosa de 79 anos.

As investigações começa-
ram quando uma mulher, de 
53 anos, procurou a Divisão 
Especializada em Investigações 
Criminais de Rio Preto (DEIC) 
para informar que sua mãe foi 
vítima do golpe.

Para os policiais, ela disse 
que recebeu uma ligação do ge-
rente da agência bancária que 
estranhou as duas transações 
feitas pela idosa, que juntas 
somaram o valor de R$ 400 mil.

Segundo a testemunha, a 
aposentada foi abordada por 
um homem enquanto saia 
do mercado, que alegou que 
estava passando mal e que 
tinha um bilhete premiado no 
valor de R$ 10 milhões, mas 
que não iria sacar devido a sua 
religião. Nesse instante uma 
desconhecida se aproximou 
e falou que por ser advogada 
poderia ajudá-lo.

Os dois golpistas então 
orientaram a aposentada a 
trocar o bilhete premiado pelo 
valor de R$ 400 mil em duas 
transações de R$ 200 mil, 
porém as transações foram 
impedidas pela desconfiança do 
funcionário do banco.

Com essas informações 
os policiais civis da DIG/DEIC/
DEINTER 5 iniciaram diligên-
cias e mais tarde conseguiram 
identificar a falsa advogada que 

BR-153, sentido Nova Granada.
Os policiais da DEIC, Polícia 

Militar (PM) e Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) foram até um 
posto de combustível, onde 
conseguiram abordar os este-
lionatários, reconhecidos, pos-
teriormente, pela aposentada.

Questionados sobre o crime, 
a dupla confessou e revelou 
que estavam na posse de R$ 
4.400.00, que pertenciam à 
vítima.

Os aparelhos celulares e o 
veículo utilizado no crime fo-
ram apreendidos, bem como o 
dinheiro.  Os policiais também 
entraram em contato com a 
Polícia Civil de Guarapari (ES) 
ao constatarem que uma das 
contas beneficiárias do depósito 
era do município.

Mais tarde foram informados 
de que na agência bancária da 
segunda cidade foi encontrada 
uma terceira integrante do grupo 
que acabou sendo presa assim 
como os jovens que foram man-
tidos na carceragem da DEIC 
e responderão por estelionato, 
furto e associação criminosa.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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levou a idosa até a agência ban-
cária e, em seguida, para sua 
residência. Ainda constataram 
que a golpista estava utilizando 
um carro Logan preto.

Com as novas informações 
sobre os criminosos os agentes 
repassaram as características 
do veículo em grupos policiais 
sendo que no final da tarde do 
mesmo dia foram informados 
de que Logan tinha sido avis-
tado em alta velocidade na 

Divulgação 

TIROS

RELACIONAMENTO

Adolescente é baleado por 
dupla de motociclistas em 
calçada do João Paulo II

Um adolescente de 16 anos 
foi internado na quinta-feira 
(2) após ter sido alvejado por 
quatro disparos de arma de 
fogo efetuados por dois ocu-
pantes de uma motocicleta, às 
19h50, no bairro João Paulo II, 
na Região Norte de Rio Preto.

A Polícia Militar foi acionada 
e localizou uma mulher, de 32 
anos, que disse que alguns jo-
vens, incluindo o seu filho, es-
tavam sentados na calçada de 
sua casa e em certo momento 
uma moto com dois homens 
se aproximou. Os motociclistas 
atiraram e acertaram a vítima.

O menor foi socorrido por 

moradores do bairro e levado 
para a UPA Jaguaré, onde rece-
beu os primeiros atendimentos 
médicos e, em seguida, foi 
transferido para a Santa Casa, 
sem risco aparente de morte.

No portão da casa da tes-
temunha ficaram marcas de 
dois disparos e os pms acio-
naram uma equipe da Divisão 
Especializada em Investigações 
Criminais (DEIC) e uma equipe 
da Perícia Técnica.

Mais tarde o caso foi re-
gistrado como tentativa de 
homicídio simples para ser 
investigado pelo 3º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Homem não aceita fim e 
passa a perseguir e ameaçar a ex

Uma mulher, de 31 anos, 
procurou a Central de Flagran-
tes de Rio Preto, na manhã da 
última quinta-feira (2), para 
denunciar que após terminar 
o seu relacionamento com 
um homem, de 30 anos, ele 
passou a persegui-la, tentando 
prejudicar sua reputação no 
emprego.

Para a Polícia Civil, a vítima 
informou que há aproxima-
damente um mês pôs fim à 
relação amorosa, porém seu 
ex-companheiro não aceitou 
o término e começou a enviar 
mensagens pelo WhatsApp e 
Instagram, causando impor-
tunação.

A mulher revelou que em 
certo dia os dois se encontra-
ram no apartamento em que 

moravam e acabaram discu-
tindo e se agredindo.

Após esta situação ela o 
bloqueou das redes sociais, 
mas começou a receber liga-
ções do acusado que disse que 
falaria para a empresa a qual a 
vítima é prestadora de serviço 
que ela havia cometido o crime 
de estelionato.

Segundo a vítima, o ex-
-companheiro a chamou de cri-
minosa devido algumas contas 
compartilhadas que tinham e 
que ela estava pagando parce-
ladamente enquanto ele queria 
que fossem quitadas.

Em uma terceira ocasião, o 
suspeito chegou a ir na porta 
da residência da vítima e lá 
ficou por um certo tempo. Para 
os policiais, a mulher informou 
que por temer pela própria vida 
decidiu não deixar que ele en-

trasse em sua casa.
De acordo com a vítima, ela 

está passando por sofrimento 
psicológico e pode perder o 
emprego, que lhe garante o 
sustento.

Um boletim de ocorrência 

com natureza de violência 
psicológica e perseguição foi 
registrado no Plantão e enca-
minhado para a Delegacia de 
Defesa da Mulher (DDM).

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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Em alerta mundial sobre a nova variante Ômicron, é 
momento de acender o pisca alerta pessoal para auto-

cuidados e medidores imunológicos em equilíbrio

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

Descoberta na África do Sul e classificada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como uma variante de preocupação 
(VOC), a Ômicron já está presente no Brasil e em outros 28 
países. Ainda faltam pesquisas para determinar sua transmis-
sibilidade, letalidade e resistência às vacinas. Mas o que se 
sabe até agora é que os sintomas da Ômicron são diferentes 
dos da Delta, a responsável pela maioria dos casos recentes 
de Covid-19 no mundo.

De acordo com a médica Angelique Coetzee, (presidente da 
Associação Médica da África do Sul) os sintomas da Ômicron 
são mais parecidos com a variante Beta. O cansaço foi o prin-
cipal motivo que levou as pessoas a procurarem pela a ajuda 
da médica. Os sintomas mais comuns da Delta eram pulsação 
elevada, baixos níveis de oxigênio e perda de olfato e paladar.

Segundo ela, os sintomas da Ômicron relatados pelos pa-
cientes foram: 

* cansaço;
* dores musculares;
* “coceira na garganta” ou “garganta arranhando”;
* febre baixa (em poucos casos);

Uma imunidade adequada é a principal defesa do corpo 
contra agentes infecciosos, como vírus, fungos, bactérias e 
até parasitas. 

Estar resistente , com uma boa qualidade de saúde e com 
os medidores imunológicos em alta é fator importante para  
vencer a luta contra a doença caudada por qualquer agente 
externo inclusive a variante Omicron.

Nesta guerra existem agentes capazes de superar o sistema 
imunológico como é o caso de vírus novos, como o corona-
vírus. Por ser algo que o organismo não tem conhecimento 
pré-existente, o corpo tem mais dificuldade para identificar e 
combater o invasor.

Não existe nada conhecido que combata a doença, seja 
medicamentos ou alimentos. “Não existe milagre, não existem 
alimentos protetores contra a infecção do coronavírus. Não há 
nada comprovado ainda. Porém, sabemos que alguns fatores 
favorecem e cria uma resistência maior contra a gravidade da 
doença e pode estar evitando complicações e vencer a batalha 
da vida com a morte. 

Sabemos que: 
1. Um pulmão saudável, isto é com uma complacência 

ideal, uma perfusão adequada no dia a dia, terá mais capaci-
dade de vencer uma sars-cov2, pneumonia e outras doenças 
respiratórias. 

2. Sabemos através da ciência que a prática regular do 
exercício físico atua como um modulador do sistema imune, 
de forma a estruturar progressivamente a resposta fisiológica à 
minimização do dano. Durante a atividade física, uma série de 
citocinas pró e anti-inflamatórias são liberadas, há incremento 
na circulação de linfócitos, assim como no recrutamento celular. 
Tais efeitos levam ao melhor controle da resposta inflamató-
ria, reduzem os hormônios do estresse, e resultam em menor 
incidência, intensidade de sintomas e mortalidade frente a 
ocorrência de infecções virais, especialmente as respiratórias. 
Diferentes estudos sugerem que o exercício físico regular reduz 
a mortalidade para pneumonia, e favorece as funções cardior-
respiratórias, resposta vacinal, metabolismo da glicose, lipídeos 
e insulina. Pesquisadores sugerem que a prática do exercício 
físico, tanto de forma aguda quanto crônica, apresenta o bene-
fício significativo da modulação da inflamação sistêmica, além 
de contribuir para controle do peso corporal. 

3.  Melhorando o sistema imunológico de forma geral iremos 
ter um corpo pré disposto a vencer não só a variante Delta, Ômi-
crom, mas todas que aparecerem, porque um corpo saudável 
é residente, por isso uma boa imunidade está relacionada a: 

• Boa alimentação.
       • Pratica atividades físicas
       • Dormir bem
       • Não beber álcool e não fumar 
       • Consumir 35 ml de água para           
        cada kilo de peso por dia . 
Em resumo, estar com a saúde em dia, fazendo o melhor 

que pudermos dentro das condições físicas que apresentamos 
será a melhor saída neste momento! É como preparar um 
soldado para a guerra, porém, adaptando nosso corpo para 
ser imbatível, porém, por um inimigo invisível e desconhecido! 
Mas não podemos ficar parados! Vamos atrás da saúde, dos 
mediadores imunológicos dos mediadores químicos assertivos 
dentro do metabolismo para combater esta guerra e sairmos 
vencedores diante da vida! Desejo saúde e vida longa a todos 
meus leitores e amigos.

*Dra Sílvia Batista - fisioterapeuta , educadora física, 
pós graduada em doenças da coluna ,mestre em nutrição 
internacional pela Espanha. Gestora da Escola da vida 
natural, criadora do projeto 3DNano de automassagem. 
@Drasilviabatista / e-mail silviafisioterapia@icloud.com
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APRENDENDO ROBÓTICA
Com o objetivo de ampliar 

as ações desenvolvidas pelo 
Sesi-SP na robótica, Cedral re-
cebe até o dia 9 de dezembro 
a Unidade Móvel de Ciência 
e Tecnologia. A carreta, que 
está estacionada próximo do 
Terminal Rodoviário, receberá 
1.370 estudantes da rede 
municipal de ensino e a po-
pulação.

Neste ambiente de apren-
dizagem sobre rodas, são de-
senvolvidas visitas monitora-
das de cunho informativo e de 
experiências com a utilização 
de kit de robótica educacional, 
softwares de programação e 
de simulação de circuitos ele-
trônicos, impressoras 3D, ro-
bôs humanoides, entre outros.

A Unidade Móvel de Ciên-
cia e Tecnologia é um projeto 
itinerante com ação educativa 
que beneficia educadores e 
educandos das escolas do 
Sesi-SP e das escolas con-
veniadas ao Sistema SESI de 
Ensino, e também a primeira 
Escola Móvel deste gênero no 
Brasil.

Para o Analista Técnico 
Educacional do Sesi-SP, Ro-
berto Donaire Martins, a uni-
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dade é uma forma de levar o 
mundo da tecnologia para as 
cidades do interior e mostrar 
que é possível alcançá-lo. 
“Queremos compartilhar com 
as crianças, adolescentes e 
toda a comunidade os con-
ceitos de Ciência, Tecnologia, 
Engenharia e Matemática por 
meio da robótica, incentivan-
do cada vez mais pessoas o 
interesse por essas áreas”, 
afirmou.

De acordo com a coorde-
nadora de Educação, Isabella 
Munhoz Facio, a unidade am-
plia o conhecimento científico e 
tecnológico, estimula a criação, 
a experimentação, o trabalho 
em equipe e o desenvolvimento 
de habilidades múltiplas nos 
estudantes.

“Nesta unidade, são de-
monstrados equipamentos de 
alta tecnologia que visam des-
pertar o interesse por aprender 
mais sobre a robótica e as suas 
áreas, já que esse é um setor 
que vem crescendo a cada ano 
no país e no mundo”, explicou.

O município de Cedral é 
conveniado ao Sistema SESI 
há aproximadamente 5 anos 
e, a partir do ano que vem, 
implantará a Robótica Educa-
cional para alunos do 3º ao 9º 
ano do Fundamental. “Temos 
investido muito na Educação 

Vinicius LOPES

e a parceria com o Sistema 
SESI tem contribuído para a 
qualidade do nosso ensino. 
Agora, investimos na Robótica 
e a iniciativa do Sesi em trazer 
a Escola Móvel para a nossa 
cidade é algo de extrema im-
portância para a formação de 
nossos alunos, proporcionando 

esse contato com novas tecno-
logias”, afirmou o prefeito de 
Cedral Paulo Ricardo Beolchi 
de Lucas, o Janjão.

Na região noroeste paulista, 
a Unidade Móvel de Ciência e 
Tecnologia do Sesi-SP ainda 
deve passar pelas cidades de 
Jaci e Palmares Paulista.

HIV E SIFILIS
Ação ’Fique Sabendo’ orienta moradores de 

Mirassol e realiza testes rápidos neste sábado 

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
com objetivo de conscientizar 
e orientar os moradores sobre 
o HIV e a Sífilis, está realizando 
a Campanha “Fique Sabendo”. 
A campanha ressalta a impor-
tância do diagnóstico precoce 

e como a informação auxilia nos 
tratamentos.

Na intensificação da testa-
gem durante o mês de dezembro, 
a equipe fornece orientações 
sobre as Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (ISTs) e realiza 
testes rápidos nos pacientes 
que aguardam atendimentos 
nas Unidades Básicas de Saúde 
e no Centro de Saúde, também 

conhecido como Postão.
Com intuito de possibilitar 

maior acesso aos cidadãos, 
oferecendo um horário flexível, 
a equipe do DMS vai realizar, 
neste sábado (4) a ação “Fique 
Sabendo” em sete pontos do 
município, das 8 às 15 ho-
ras. No local, os interessados 
poderão fazer testes rápidos 
para diagnóstico de HIV, Sífilis 

e Hepatites Virais, tirar dúvidas 
e conhecer mais sobre as ISTs.

A ação acontecerá nos se-
guintes locais: Associação An-
ti-Alcoólica (rua dos Zancaner, 
1470, São Bernardo); Centro 
Comunitário, do bairro Nova 
Esperança; UBS Aeroporto; 
Centro de Saúde, Postão; UBS 
Regissol; UBS Cohab II e UBS 
Renascença.
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CASTRAÇÃO
Urupês atende gratuitamente fêmeas de cães e gatos

A Prefeitura de Urupês vai 
promover mais uma ação de 
castração de fêmeas de cães e 
gatos domiciliados, semidomici-
liados e em situação de rua. Os 
interessados poderão realizar o 
pré-cadastro dos animais entre 
segunda-feira (6) e sexta-feira 
(10), das 8h às 11h e das 13h 

às 16h, na Casa da Agricultura 
de Urupês.

Para fazer parte, é necessá-
rio que o responsável pelo ani-
mal tenha renda familiar igual ou 
inferior a dois salários-mínimos 
e que comprove a residência 
no município de Urupês, sendo 
necessária a apresentação de 
comprovante de renda e com-
provante de residência atualiza-

do. Será limitado a um animal 
por família e animais de rua 
também poderão ser inscritos.

A seleção dos cães e gatos 
será feita por técnicos da Casa 
da Agricultura em parceria com 
um grupo de voluntários da 
causa animal da cidade. Os 
animais selecionados passarão 
por avaliação com veterinário 
antes da castração.

“Nossa administração está 
comprometida com a saúde 
e o bem-estar dos animais, 
grandes companheiros dos se-
res humanos e que merecem 
toda nossa atenção e carinho. 
Desde o início da nossa gestão, 
realizamos diversas castrações e 
continuaremos trabalhando em 
prol da causa animal”, afirmou o 
prefeito de Urupês, Bica.
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PEQUENOS OLHARES PARA IDOSOS

Alunos de Mirassol 
serão beneficiados com 

a entrega de óculos

Na manhã desta sexta-feira 
(3), aconteceu em Mirassol 
mais uma etapa da ação “Pe-
quenos Olhares” na Escola 
Municipal Professor Darcy 
Amâncio, no bairro Cohab II. 
Nesta etapa, 18 crianças que 
apresentaram a necessida-
de de usar óculos tiveram a 
oportunidade de escolher a 
armação de sua preferência, 
para que este novo acessório 
seja bem recebido.

Agora o último passo será a 
entrega efetiva dos óculos que 
está prevista para o próximo 
dia 13, uma segunda-feira. Na 

ação, as lentes e a armação 
serão fornecidas gratuitamente 
à criança.

Desde maio deste ano, cer-
ca de 3,6 mil alunos, de 4 a 10 
anos de idade, de sete escolas 
da rede municipal passaram 
pela triagem de acuidade visual 
para identificarem a necessida-
de de usar óculos. Para isso, foi 
desenvolvida uma ação entre 
o Projeto Maria Rennotte em 
parceria com o Departamento 
Municipal de Educação (DME) 
e conta com a parceria da em-
presa Essilor - detentora das 
lentes Varilux - e do Hospital 
de Olhos (HO) Redentora, de 
São José do Rio Preto.
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Campanha arrecada 
presentes de Natal 

Três amigas de Rio Preto 
que costumam realizar ações 
beneficentes durante todo o ano 
estão realizando neste mês de 
dezembro a campanha “Espelho 
da Vida 2021”. Através de um 
perfil no Instagram, elas divulgam 
cartinhas que os idosos escre-
vem contando o que desejam 
ganhar de Natal. A partir disso, 
os usuários da rede social podem 
escolher um idoso para “adotar” 
e presenteá-lo.

A expectativa é beneficiar 
108 idosos do Hospital-Lar Nos-
sa Senhora das Graças na Provi-
dência de Deus. As pessoas que 
adotaram os idosos compram os 
presentes e entregam para as 
organizadoras para que elas pos-
sam levar até o Lar na semana 
do Natal. Esse é o segundo ano 
em que a campanha é realizada.

As responsáveis pelo projeto 
são as amigas Juliana Nalio 
Marques, Mayara Poltronieri e 
Débora Fonseca Pavan. “Tudo 
começou com a Juliana fazendo 
um curso de braile e sentido na 
pele as dificuldades dos cegos. 
A partir disso, fizemos uma ação 
no Instituto dos Cegos e desde 
então temos organizado várias 
ações nesse sentido”, explicou 
Débora.

Segundo a organizadora, até 
essa sexta-feira (3) 72 idosos já 
foram adotados, restando ainda 

36. “Eles pedem geralmente ca-
miseta, perfume, radinho, bone-
cas. No ano passado nós fizemos 
a entrega toda de uma vez e não 
tivemos um contato direto com 
eles por conta da pandemia. Con-
versamos com apenas com um e 
foi bem emocionante. Como eu 
perdi o meu pai neste ano, que 
era idoso também, essa campa-
nha tem um significado especial 
para mim”, afirmou Débora.

O gerente de logística Gilmar 
Carvalho foi um dos que decidi-
ram participar da campanha. “O 
que motivou foi o fato de poder 
fazer o bem ao próximo, pois 
acredito que ter compaixão e 
se colocar no lugar do outro é 
mínimo que podemos fazer pra 
tentar mudar algo em nossa 
comunidade”, comentou.

Interessados em contribuir 
podem acessar o perfil @proje-
to3amigas no Instagram para ver 
os nomes dos idosos que podem 
ser adotados no feed. Depois de 
escolher qual deseja presentear, 
basta encaminhar pelo direct 
do perfil para receber a cartinha 
do idoso com tipo de presente 
escolhido.

O Hospita-Lar Nossa Senhora 
das Graças na Providência de 
Deus é um hospital especializado 
no acolhimento e atendimento 
de pessoas idosas, portadoras 
de deficiências moderadas ou 
graves, fora de possibilidade 
terapêutica (FPT). 

Vinicius LIMA

Divulgação



SOLIDARIEDADE

Ex-jogadores do Tanabi farão jogo 
beneficente neste domingo 

A equipe Tanabi Mas-
ters, através de um 
grupo de amigos, 
vai realizar uma par-

tida de futebol beneficente e 
convidou ex-jogadores que já 
vestiram a camisa do Tanabi 
Esporte Clube nos anos de 70, 
80 e 90. O jogo irá acontecer 
no domingo (5) no estádio Al-
berto Victolo às 9h. No encontro 
está sendo solicitada a doação 
de brinquedos ou R$ 10 para 
serem revertidos para a Cam-
panha Natal Solidário.

No jogo, voltarão a vestir a 
camisa do Índio da Noroeste ex 
jogadores como: Ricardo Gato, 
Mario Celso, Brasinha, Valdo, 

Celinho, Targa, Mauro, Jorge, 
Ataliba (Tatá), Durval, Rogério, 
Teco  e Baiano. O time Tanabi 
Masters é formado por amigos 
veteranos que disputam parti-
das na cidade e na região.

“É prazer para mim e para 
toda a diretoria do Tanabi Mas-
ters estar conseguindo reunir 
grandes ídolos que fizeram a 
história do glorioso Tanabi Es-
porte Clube. Quem viveu essa 
época é tempo de recordar e os 
mais novos de ter a oportunida-
de de ver quem fez a história”, 
comentou Rogério Zaqueo, 
presidente do Tanabi Masters.

Reforços para 
Copinha

Enquanto os veteranos pro-

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

BILHETERIA BEACH TENNIS

Torneio reúne mais de 
200 competidores no 

Automóvel Clube

A Escola Guga, pioneira 
no Beach Tennis de 
São José do Rio Preto, 

inaugura neste fim de semana 
três quadras cobertas destina-
das exclusivamente aos aman-
tes da modalidade. Para atender 
a procura, o empresário, Pedro 
Cunha Pinto, vai promover um 
torneio de Beach Tennis neste 
sábado (4) no Automóvel Clube.

“Abrimos as inscrições para 
o torneio e em poucos dias as 
vagas foram preenchidas. É uma 
loucura. Nós tínhamos uma qua-
dra apenas e contávamos com 
uma lista de espera de mais de 
300 pessoas, por isso resol-
vemos fazer mais três quadras 
só para atender essa procura. 
Posso dizer que esse é o esporte 
que mais cresce no país hoje”, 
afirmou Pedro, que também dá 
aulas de tênis.

Serão 170 jogos só no sá-
bado. As partidas têm início às 
7h e terminam só à noite, com 
direito a música, comidas e 
bebidas oferecidas pelo 6º Set 
– o bar do tênis, da chef Laura 
Bertelli, além de várias ativida-
des de parceiros e apoiadores 
do torneio.

“É um esporte que tem músi-
ca, você pode sair e beber algo, 
e é bem descomplicado. Você se 
exercita, se diverte, confraterni-
za com os amigos, é um esporte 
muito democrático e acessível. 
Existe uma integração entre as 

pessoas e tudo vira um centro 
de convivência. Creio que isso 
ajudou a tornar o beach tennis 
esse sucesso todo”, comentou 
Pedro.

A Escola Guga aproveita 
o torneio para inaugurar suas 
quadras cobertas. A Escola ini-
ciou suas atividades no início de 
março de 2020, mas precisou 
ficar fechada por vários meses 
por causa da pandemia, funcio-
nando por apenas quatro dias e 
fechando em seguida.

“A situação melhorou mes-
mo em abril desse ano, quan-
do começamos a funcionar 
direto. Foram muitos meses 
reformando toda a área de fun-
cionamento da Escola, dentro 
do Automóvel Clube, e agora, 
neste ano, decidimos reforçar o 
investimento do Beach Tennis, 
haja vista nosso pioneirismo e 
metodologia exclusiva. A Escola 
está próxima da lotação máxi-
ma, são 400 alunos, divididos 
em tenis infantil, juvenil e adul-
to, e Beach Tennis. Eu brinco 
que o Beach Tennis não é só 
uma febre, mas uma febre de 
mais de 40 graus”, afirmou o 
empresário.

Da REDAÇÃO

Mirassol divulga preço dos ingressos 
para jogos em casa no Paulistão 

O Campeonato Paulista 
de 2022 vai marcar a 
volta dos torcedores 

ao estádio depois de dois anos 
de pandemia.  No caso do 
Mirassol, a última partida com 
público no Maião foi no Paulis-
tão de 2020 no dia 15/03 na 
vitória por um a zero diante do 
Santo André.

Nesta quinta-feira (2), o 
Leão divulgou nas redes sociais 
os preços dos ingressos para 
os seis jogos que fará como 
mandante. Para os duelos 
contra Red Bull Bragantino (1ª 
rodada), Guarani (3ª rodada), 
Santo André (4ª rodada) e 
Ponte Preta (9ª rodada) o pre-
ço para arquibancada coberta 
é de R$ 80 a inteira e R$ 40 
a meia. Na arquibancada des-
coberta é R$ 40 a inteira e R$ 
20 a meia.

Já para os jogos contra 
Santos (7ª rodada) e São Paulo 
(11ª rodada) os preços serão 
diferentes. Na arquibancada 
coberta a inteira custará R$ 

160 e a meia R$ 80. Já na ar-
quibancada descoberta o preço 
é de R$ 80 a inteira e R$ 40 
a meia. O clube ainda não in-
formou se haverá o passaporte 
no qual o torcedor pode adquirir 
entradas para todos os jogos 
como mandante.

neste domingo (5) para disputar 
o jogo de volta das quartas de 
final do Campeonato Paulista 
Sub-20. O Leão bateu o Des-
portivo Brasil por dois a zero fora 
de casa na primeira partida e 
pode perder até um gol diferen-
ça para garantir a classificação 
para a semifinal.

No mesmo dia, os outros 
semifinalistas também serão 
definidos com os jogos entre 
Corinthians x Audax, Palmeiras 
x Santos e Ferroviária x Guarani.

Da REDAÇÃO 

O Paulistão tem início no dia 
26 de janeiro. O Mirassol está 
no grupo C com Palmeiras, Itua-
no e Botafogo de Ribeirão Preto.

Sub-20

O Mirassol entre em campo 

 Leo ROVERONI

BRASILEIRÃO

Atlético-MG vence Bahia e volta a ser 
campeão brasileiro após 50 anos

Cinquenta anos depois, 
o torcedor do Atléti-
co-MG pode, enfim, 

comemorar o título brasileiro. 
Nesta sexta-feira (2), o Galo 
derrotou o Bahia por 3 a 2 na 
Arena Fonte Nova, em Salvador, 
assegurando o bicampeonato 
nacional por antecedência. Os 
cinco gols da noite saíram em 
um segundo tempo eletrizante, 
com destaque ao atacante 
Keno, que balançou as redes 
duas vezes e decretou a virada 
do campeão.

O Alvinegro foi a 81 pontos e 
não tem mais como ser alcan-
çado pelo vice-líder Flamengo. 
O Esquadrão de Aço permanece 
com 40 pontos, abrindo a zona 
de rebaixamento.

Da primeira conquista (em 
1971) para cá, os mineiros 
bateram cinco vezes na trave na 
busca pelo bi. Em 1977, 1980 
e 1999, o Atlético foi à final do 
Brasileiro, mas foi superado, 
respectivamente, por São Paulo 
(nos pênaltis), Flamengo e Co-
rinthians. Em 2012 e em 2015, 
já na era dos pontos corridos, o 
Galo foi vice, na ordem, para o 
Fluminense e novamente para 
o Timão. Ídolos históricos como 
Reinaldo (maior artilheiro do 
clube, com 255 gols) ou Ronal-
dinho Gaúcho (principal nome 
da conquista da Libertadores, 
em 2013) tentaram, mas não 
conseguiram tirar o Alvinegro 

da fila.
A espera acabou sob co-

mando do mesmo treinador que 
levou o time ao título da Liberta-
dores: Cuca. O Atlético assumiu 
a ponta do Brasileirão na 15ª 
rodada, ao derrotar o Juventude 
por 2 a 1, fora de casa, e de lá 
não saiu mais. Dono do segun-
do melhor ataque, com 60 gols, 
atrás somente do Flamengo 
(67), o Galo ainda tem a defesa 
menos vazada da competição, 
com apenas 27 gols sofridos em 
36 jogos disputados.

Como esperado, o Atlético 
se lançou ao ataque diante do 
Bahia desde os primeiros minu-
tos. Aos quatro, Keno bateu da 

Agência BRASIL

Renan CONTRERA
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movem uma partida solidária, 
a diretoria do Tanabi anunciou 
de contratação de jovens para 
a Copa São Paulo de Futebol 
Júnior.

Alguns desses novos refor-
ços são: o centroavante Samuel 
Macau (com passagens por Fla-
mengo e Ferroviário do Ceará); 
o centroavante, Thagor, William 
(ex-Palmeiras); o volante Hugo 
Santana (com passagens por 
Botafogo de Ribeirão e Ser-
tãozinho) e o zagueiro Gabriel 
Eugenio (com passagens em 
Mirassol, Fluminense e Pena-
polense).

“Estamos trabalhando firme 
para estar a um bom nível para 
o início da competição. Vamos 
fazer o nosso melhor e chegar o 
mais longe o possível”, comen-
tou o técnico Weligton Oliveira.

Hugo é um dos 
reforços do 
Tanabi para a 
base

MIRASSOL X DESPORTIVO 
BRASIL

CAMPEONATO PAULISTA SUB-
20

DIA: 05/12

HORÁRIO: 15H

LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA 
DE CAMPOS MAIA (MIRASSOL)

TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

entrada da área e obrigou Danilo 
Fernandes a trabalhar. Aos 17, 
o atacante soltou a bomba de 
longe, mas o goleiro novamente 
salvou. Aos 39 minutos, quando 
o lateral Matheus Bahia errou o 
tempo de bola, Nacho Fernández 
invadiu a área pela esquerda e 
chutou cruzado, parando em ou-
tra intervenção de Danilo Fernan-
des. O Tricolor, mais preocupado 
com a marcação, aventurou-se 
pouco à frente. Até finalizou 
tanto quanto os mineiros (cin-
co), mas sem perigo à meta do 
goleiro Everson.

O Esquadrão voltou do inter-
valo com mais disposição ofensi-
va e equilibrou a partida, saindo 

na frente. Aos 16 minutos, o 
zagueiro Luiz Otávio, de cabeça, 
aproveitou cobrança de escan-
teio pela direita e marcou. Quatro 
minutos depois, Matheus Bahia 
cruzou rasteiro pela esquerda e 
o atacante Gilberto completou 
para as redes, ampliando a 
vantagem.

Os gols acordaram o Atlético, 
que voltou a marcar pressão e 
rapidamente conseguiu o em-
pate. Aos 26, Eduardo Sasha 
foi derrubado por Luiz Otávio na 
área. O também atacante Hulk 
bateu e converteu a penalidade. 
No minuto seguinte, Keno do-
minou na entrada da área pela 
esquerda, levou para dentro e 
finalizou para vencer Danilo Fer-
nandes. Não parou por aí. Aos 
32, o meia Nathan achou Keno 
na meia-lua. O atacante chutou 
com a bola no ar e mandou no 
canto do goleiro tricolor, decre-
tando a virada. Desordenado, o 
Bahia tentou reagir, mas não o 
suficiente para estragar a festa 
alvinegra em Salvador.

O Atlético, já como campeão 
brasileiro de 2021, volta a cam-
po no domingo (5), às 16h, para 
receber o Red Bull Bragantino 
no Mineirão, em Belo Horizonte, 
onde poderá celebrar o título ao 
lado da torcida. No mesmo dia 
e horário, o Bahia tentará a rea-
bilitação diante do Fluminense, 
novamente na Fonte Nova. As 
partidas valem pela 37ª rodada 
do Brasileiro.

 Pedro SOUZA



Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Prefeitura Municipal de
TANABI

A-7Jornal
São José do Rio Preto, sábado
04 de dezembro de 2021

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº 6816 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021. 

Nomeia a senhorita MARIA PAULA JOSEFA VIANA, ao cargo em 
comissão de livre nomeação e exoneração de Assistente Legislativo de 
Gabinete, Referência C-4, lotada no Gabinete do Vereador Jean Charles, 
a partir de 01 de dezembro de 2021. 

 
PORTARIA Nº 6817 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021. 

CONCEDE a NATÃ TAVARES DA SILVA – Assessor da Diretoria 
Administrativa, a Gratificação por Serviço Especial Parlamentar. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NA GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ELETRICIDADE DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO – SINERGIA SÃO JOSE DO 

RIO PRETO 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
Pelo presente edital, a Diretoria Colegiada do SINDICATO DOS EMPREGADOS NA 
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE DO MUNICIPIO DE SÃO 
JOSE DO RIO PRETO – SINERGIA SÃO JOSE DO RIO PRETO, representada pelo seu 
Presidente João Gustavo Pavanete Sedano, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
CONVOCA todos os seus representados (as), pertencentes aos planos de benefícios da 
previdência complementar fechada patrocinados pelas empresas de geração, transmissão e 
distribuição de energia elétrica no Município de São José do Rio Preto, para participarem da 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a qual, em virtude do Decreto Estadual 64.994 de 
28 de maio de 2020, e mais recentemente o Decreto Estadual 65.563 de 11.03.2021 que 
instituem entre outros, o dever de não causar aglomerações em função da pandemia de 
Covid19; considerando o disposto no inciso II do Artigo 17 da Lei 14.020/2020, será realizada 
de forma HÍBRIDA, ou seja, presencial e virtual, a primeira atendendo a todos os protocolos 
exigidos pelas autoridades de saúde, a serem realizadas na cidade abaixo relacionada, nos 
dias, horários e locais abaixo indicados e, a segunda, pela plataforma de videoconferência 
zoom, através dos links abaixo relacionados, que também serão disponibilizados em até 48 
horas antes no site sinergiaspcut.com.br, conforme orientação abaixo, para tratar, deliberar e 
votar a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberação e aprovação de proposta de ingresso de 
ação (s) judicial (is) pela entidade, tantas quantas forem necessárias para preservação dos 
direitos dos participantes e assistidos dos planos de previdência complementar fechada, 
podendo serem propostas em conjunto com outras entidades associativas e sindicais ou 
separadamente, contra quem de direito - patrocinadoras e/ou gestoras dos planos de 
previdência complementar fechada e/ou União e/ou PREVIC e/ou demais órgãos competentes, 
desde que evidenciado o direito lesado e possibilidade jurídica do pedido; 2) Outros assuntos 
correlatos. ORIENTAÇÕES AOS PARTICIPANTES: Os associados poderão participar e votar 
presencialmente nos locais abaixo relacionados e, à distância, através do aplicativo de 
videoconferência Zoom Meetings pelos links abaixo, da seguinte forma: a) O participante 
ingressará diretamente na plataforma digital do Zoom com o link abaixo especificado, ou pelo 
site sinergiaspcut.com.br que disponibilizarão os mesmos links em até 48 horas do horário de 
início da assembleia. b) As manifestações e votos serão expressos na própria plataforma, 
mediante voto eletrônico ou declaração verbal ou gestual, quando assim for requerido pela 
Coordenadoria da Assembleia. c) A reunião será gravada para fins de prova perante os órgãos 
públicos. DIAS, HORÁRIOS E LOCAIS FÍSICOS DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 
EXTRAORDINÁRIAS:  
 
Dia 13/12/2021 
07h30 - EA Congonhas-  Rua Reinaldo Orlando Nogueira, 420 ; 
 
Dia 13/12/2021- 18h00 –  Através do Aplicat ivo Zoom Meetings link  
https://us02web.zoom.us/j/81733599171 
 
E para que o presente edital chegue ao conhecimento de todos os trabalhadores interessados, 
determino a sua publicação em jornal de grande circulação e no veículo oficial de comunicação 
do Sindicato no site sinergiaspcut.com.br. São José do Rio Preto, 04 de Dezembro de 2021. 

João Gustavo Pavanete Sedano- Presidente 
 

  Previsão Orçamentária Exercício – 2022 
 
O SINDICATO DOS CONDUTORES DE VEÍCULOS RODOVIARIOS E ANEXOS DE 
SJRIO PRETO, entidade sindical com inscrição no CNPJ sob nº. 60.000.619/0001-28, nos 
termos estatuários e pela legislação vigente, torna público sua PREVISÃO 
ORÇAMENTÁRIA para o exercício do ano fiscal de 2022, como segue: 
 
RECEITAS 
 
Contribuição Assistencial..........................................................R$  5.707.000,00 
Contribuição Negocial...............................................................R$  4.750.000,00 
Demais Receitas........................................................................R$      220.000,00 
 
Total de Receitas Previstas.......................................................R$ 10.677.000,00 
 
DESPESAS/APLICAÇÕES 
 
Administração Geral.................................................................R$  8.800.000,00 
Ampliação/Reformas................................................................R$  1.400.000,00 
Aquisições e Aplicações...........................................................R$     477.000,00  
     
Total de Despesas e Aplicações Previstas................................R$ 10.677.000,00 
 
  São José do Rio Preto/SP, 04 de Dezembro de 2021. 
 
    DANIEL CÂNDIDO RODRIGUES 
         Presidente 
 
   EDILSON JOSE DOMINGOS DOS SANTOS 
         Tesoureiro 
 
    GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA 
    TC/CRC 1SP123913/O-5 

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 40/2021. Objeto: Registro de Preço 
de horas técnicas diurnas de profi ssional de nível médio e 
superior para desempenhar atividades para a Secretaria de 
Assistência e Desenvolvimento Social no Município de Tana-
bi-SP, de acordo com o Anexo I – Termo de Referencia deste 
edital. Entrega de (envelopes, credenciamento proposta e 
abertura dos envelopes e julgamento): 20 de dezembro de 
2.021, as 09h15min. O edital poderá ser adquirido na Prefei-
tura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 
– Centro – TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 
ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 03 de dezembro 
de 2021. João Paulo da Silveira – Pregoeiro; Norair Cassia-
no da Silveira – Prefeito.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO  Nº: 112/2021   PROCESSO Nº: 178/2021 
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhecimento de quantos possa 
interessar a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo menor preço unitário. 
OBJETO: Aquisição de EXTINTORES para atender às necessidades da Administração. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 08h30min do dia 17 de dezembro de 2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal ou pelo e-mail 
licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informações (17) 3827-9206. 
Potirendaba/SP, 03 de dezembro de 2021 – Gislaine M. Franzotti – Prefeita Municipal 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO  Nº: 117/2021   PROCESSO Nº: 184/2021 
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para conhecimento de quantos possa 
interessar a abertura de procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do 
tipo menor preço unitário. 
OBJETO: aquisição de PEÇAS/MATERIAIS a serem utilizados na MANUTENÇÃO de 
APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS, para atender às necessidades da Administração. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 14h00min do dia 22 de dezembro de 2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal ou pelo e-mail 
licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras informações (17) 3827-9206. 
Potirendaba/SP, 03 de dezembro de 2021 – Gislaine M. Franzotti – Prefeita Municipal 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
TOMADA DE PREÇO nº: 012/2021, Processo nº: 183/2021,  
 
OBJETO: contração de empresa para execução de recapeamento asfaltico em 
9.058,22 m², de CBUQ.”. 

Tem o presente a finalidade de retificar a publicação do Aviso de Abertura em 
epígrafe, para constar os seguintes dizeres:  
 
Onde se lê: ENTREGA DOS ENVELOPES: até 05/11/2021 às 15h30min.  

Deverá se ler: ENTREGA DOS ENVELOPES: até 20/12/2021 às 10h30min 
 
Potirendaba, 03 de novembro de 2021.  
 
GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI 
 
Prefeita Municipal 
 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO 
 
PREGÃO  Nº: 112/2021   PROCESSO Nº: 178/2021 
 
OBJETO: aquisição de produtos sanitizantes II, para serem utilizados nas 
Coordenadoria Municipais da Saude e da Educação, com entrega parcelada pelo 
periodo de 12 (doze) meses. 

Tem o presente a finalidade de retificar a publicação do Aviso de Abertura em 
epígrafe, para constar os seguintes dizeres:  
 
Onde se lê: PREGÃO Nº: 112/2021  - PROCESSO Nº: 178/2021 

Deverá se ler: Pregão nº: 109/2021 – PROCESSO Nº: 175/2021 
 
Potirendaba, 03 de dezembro de 2021.  
 
GISLAINE MONTANARI FRANZOTTI 
 
Prefeita Municipal 
 

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

1. LEANDRO SILVERIO MARCELINO e FABRÍ-
CIA DE OLIVEIRA BAHIA, sendo ELE fi lho de RUBENS 
MARCELINO e de SUELI DA SILVA SILVERIO e ELA fi lha 
de JOÃO JULIO BAHIA JUNIOR e de ROSELÍ SORIA DE 
OLIVEIRA;

2. CICERO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA e 
MAYRA SANTANA BRAGA, sendo ELE fi lho de JOSÉ 
TORQUATO DA SILVA e de EXPEDITA PEREIRA DA SILVA 
e ELA fi lha de JOSÉ IVAN DE OLIVEIRA BRAGA e de SIL-
VANA RODRIGUES SANTANA BRAGA;

3. RENATO MARCANDALI e PATRÍCIA DE CÁSSIA 
DA COSTA, sendo ELE fi lho de VALENTIM MARCANDALI 
e de VANUSA DA SILVA MARCANDALI e ELA residente em 
Sales, SP, fi lha de JOSÉ CARLOS DA COSTA e de DORACI 
APARECIDA ELLEBROKE DA COSTA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/12/2021.
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ANDRÉ ATTAB, arquiteto 
civil, e Antonella Teixeira par-
ticipam da festa de aniversário 
de Alan Ricardo Marques, 
neste domingo, no balado bar 
do cantor Zeca Pagodinho, 
no Rio de Janeiro.  A data do 
“niver” de Alan Ricardo, foi 
ontem. Parabéns!

 THALIA CUNHA, designer 
de festas, assina o bonito 
projeto da decoração natali-
na, deste ano, do prédio da 
ACIRP, na área central de 
Rio Preto.

JULIA VALIERI Pinto co-
memorou sua formatura em 
medicina com seus familiares 
e amigos, nesta semana com 
festa no Villa Conte Buffet. Os 
tios, Osvaldo e Regina Se-
menzato Marques Pinto par-
ticiparam da badalada noite.

O PILOTO rio-pretense 
Paulo Bizagio já está em 
forma para mais uma etapa 
do Campeonato Brasileiro de 
Jet Ski, dias 10, 11 e 12 de 
dezembro, próximo fi nal de 
semana, em Salto Grande 
(SP).

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Raquete no Aceano
O 1º Torneio de Beach Tennis, 
da Escola Guga, reúne mais de 
200 competidores neste final 
de semana em Rio Preto. Serão 
quase 200 jogos que agitam as 
quadras do Automóvel Clube, 
neste sábado e domingo, com 
participantes de várias regiões 
do país.

Tel. (17) 3233-4888

Fique por Dentro
O Espaço Cultural Iguatemi 
(Piso Superior do Shopping 
Iguatemi de Rio Preto) é cenário 
da exposição Pluralidade, dos 
artistas plásticos Rodrigo Motta, 
Claudia Cabral,  Germana 
Zanetti, Hestia Tenfuss, Newton 
Malvezzi, Regina Cheida, Sandra 
Antunes e Zeca Duran e do 
ceramista Thadeu Guerra, que 
dividem o espaço na mostra 
expressando suas experiências 
técnicas. 

DiáriodoBob
Voto consumado. Dizem que o voto é secreto, mas, ha os 

que não fazem questão de guardar sigilo e abrem publicamente 
o nome do seu candidato preferido, antes de começar a campa-
nha. O jornalista José Luiz Datena, acaba de declarar de forma 
congenial, que vai votar em Rodrigo Garcia para governador 
no próximo pleito. Criterioso ao impor linha dura no ar, DATENA, 
que sempre foi um formador de opinião, deixou claro que sabe 
o que faz, ratificando também o que é melhor para São Paulo. 
Ao declarar antecipadamente seu voto é bem provável que, o 
apresentador confirme mesmo que será candidato ao Senado 
pelo PSDB. Questão de ordem. O juiz, Túlio Marcos Faustino 
Dias Brandão, da 5ª VARA CÍVEL de Rio Preto,  decidiu pela 
reintegração do sócio do Rio Preto Esporte Clube, Reinaldo 
Lopes Correa, ao quadro associativo do clube. Ele tinha sido 
expulso, sem qualquer motivo, pelo então presidente, José Edu-
ardo Rodrigues, e precisou ingressar com uma ação na Justiça 
requerendo seus direitos. O juiz julgou procedente sua ação e 
fez valer, simplesmente a Constituição Federal. Essa atual dire-
toria do Glorioso precisa entender que não está cima da Carta 
Máxima. Saúde é o que interessa. Inspira cuidados o estado 
de saúde do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso – e por 
isso, vem se mantendo afastado das conversas e prognósticos 
sobre as eleições de 2022. É preciso ratificar. O Governador 
João Doria, 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 com a variante Ômicron do coronavírus. Mesmo sem 
a conclusão do parecer está claro que o uso de mascaras vai 
continuar pela permanência de decreto. Acredite se quiser. Foi 
a pior Black Friday da história desde que o evento chegou ao país 
em 2010, o que aumenta a pressão sobre o varejo no Natal, 
num momento de maior risco de uma nova onda de contágio 
pela variante africana da covid. O desempenho nominal e real 
(descontada a inflação) ficou abaixo dos números mais fracos de 
2016 e 2017, apurados por empresas de pesquisa em consumo. 
Grandes redes varejistas apostam no Natal para salvar o ano 
e concordam que a dependência para as vendas de dezembro 
cresceu. E essas mesmas grandes redes preparam liquidações 
para o Natal como saída – e  tentar escapar do naufrágio total. 
(Esta coluna é publicada com exclusividade para o jornal 
DHOJE às terças, quintas e sábados) Ponto e basta!

Decoração natalina 
na Acirp
O empresário Kelvin Kaiser, 
Presidente da ACIRP, manda 
avisar que inicia a programação 
de Natal  no calçadão de 
Rio Preto, com mais de 20 
atrações na próxima segunda-
feira, dia 06, a partir das 19 
horas, a região central recebe 
um combo de presentes, com 
a inauguração da tradicional 
decoração natalina no prédio da 
ACIRP, no cruzamento da ruas 
Silva Jardim e Voluntários de 
São Paulo.

henriforne@gmail.com

Vale à pena 
conhecer!
A empresária Elisangela Rocha 
está recebendo sua clientela no 
seu novo espaço Bodega Km 
06 – Empório & Hortifruti, onde 
você encontra uma variedade 
de produtos, doces, massas 
artesanais, pão de queijo, 
temperos naturais, vinhos, 
queijos, frutas, legumes, etc... 
No mesmo local, um bonito 
Espaço Café com muitas delícias! 
Lanches de pernil, costela e 
frango com catupiry. Além de 
peças de mesa posta, para 
decoração, taças, pratos, jogos 
americanos, porcelanas, entre 
outras acessórios.  Bodega Km 
06, na vicinal para Eng. Schmitt. 
Horários de funcionamento: 
de segunda a sexta-feira, das 
08h às 19h, sábado, das 08h 
às 18h, e domingo, das 08h 
às 13 horas. Um lugar super 
aconchegante.

Chegou em Rio 
Preto
A famosa franquia General Prime 
Burgers, do Grupo Semenzato, 
chegou em Rio Preto com big 
festa e música ao vivo, para 
convidados, imprensa local e 
da região, na noite da última 
quarta-feira, dia 01. Tudo isso 
harmonizado com as cervejas 
artesanais Premium da Velvet em 
um ambiente contemporâneo, 
com deck externo e muito mais, 
na Av. Romeu Strazzi. Vale à 
pena conhecer o local.   

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)

Cidade maravilhosa
A empresária Regina Lucato 
está na cidade maravilhosa, Rio 
de Janeiro, onde festeja neste 
domingo, o aniversário do seu 
genro Alan Ricardo Marques, 
casado com Carol Lucato. A 
comemoração será em clima 
de muito pagode no badalado 
bar do famoso cantor Zeca 
Pagodinho, com uma galera 
de amigos rio-pretenses. O 
aniversariante Alan Ricardo 
ganhou idade nova, ontem. 
Aquele abraço! 

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
O MUNDO NÃO VAI ACABAR NA QUARTA DE CINZAS DE 2022. O 
CARNAVAL DA VARIANTE ÔMICRON AINDA NÃO TEM DATA PARA 
TERMINAR! Não sorria, beba muita água e seja feliz!

SPOTlight

Rafael Coelho, sócio fundador e diretor executivo 
da empresa, e o fi lho Vinícius Coelho.  A Coelho 
Engenharia passa a ser CITZ Desenvolvimento 

Imobiliário.  A mudança foi anunciada ofi cialmente 
na terça-feira passada,  durante lançamento da 
nova marca em big festa no Terraço Ammici, no 

Quinta do Golfe.  Foto Arnaldo Mussi


