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Papai Noel visita duas
escolas do Cidadania
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PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA

Favela da Vila Itália terá R$ 28 milhões
para urbanização com 240 moradias
Divulgação

"Não é aumento,
mas correção
monetária", diz
Ravazzi sobre IPTU
O secretário da fazenda,
José Martinho Ravazzi, participou nesta quinta-feira, 9,
de uma audiência pública
na Câmara Municipal de Rio
Preto para detalhar projeto
que reajusta em 12% o IPTU
do próximo ano. “Não se trata
de um aumento no IPTU, mas,
sim, de uma correção monetária”, afirmou.
Pág.A3

Governador João Doria (PSDB) ao lado do prefeito Edinho Araújo (MDB) durante anuncio do
investimento de R$ 28 milhões para construção de 240 unidades habitacionais na favela

CULTURA

A Companhia Azul Celeste
estreia nesta sexta-feira e
sábado, dias 10 e 11 de
dezembro, às 21h, o novo
espetáculo “Tudo a Fazer”,
no Sesc Rio Preto,com venda de ingressos.
Pág.A6

Bazar terá
peças a partir
de R$ 10
no sábado
No próximo sábado (11),
das 8h às 14h, a Oficina de
Costura da Paróquia São João
Batista e Santuário das Almas
realiza mais uma edição de seu
tradicional bazar beneficente.
Serão vendidas centenas de
peças de artesanato de mesa
e banho com preços entre R$
10 e R$ 350.
Pág.A6

Idoso atira no
carro da
ex-namorada
de 28 anos

Casa do
Solidariedade
é atingida por
bala perdida
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Populares
seguram morador
de rua após
ato obsceno
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Shopping abriga ação gratuita de
orientação sobre câncer de pele
Pág. A5

O governador João Doria
(PSDB) anunciou nesta quinta-feira, 9, ao lado do prefeito Edinho Araújo (MDB), investimento
de R$ 28 milhões para construção de 240 unidades habitacionais na favela da Vila Itália.
Projeto envolverá a CDHU, uma
entidade da inciativa privada e
prefeitura.”Não se trata apenas
de construir casas, de construir
cidadania, é o desenvolvimento
completo do ser humano”, disse
Edinho.
Pág.A2

Ex-presidente
Temer vem a
Rio Preto na
terça-feira
O ex-presidente da República
Michel Temer (MDB) participa
na próxima terça-feira, 14, de
almoço-debate exclusivo para
filiados LIDE Noroeste Paulista
no qual vai abordar os desafios
e o cenário político para 2022.
No encontro presencial, Temer
fará uma análise sobre como
deve ser o próximo ano da política
brasileira, quando acontecem as
eleições presidenciais, marcadas
para o mês de outubro. Pág.A3

Vereadores
pedem
melhorias no
aeroporto
Dois requerimentos protocolados nesta quinta-feira, 9, na
Câmara Municipal, exigem providências por parte do governo
do Estado para que sejam
tomadas ações em relação a
problemas estruturais do Aeroporto Eribelto Manoel Reino.
Eles pedem mais limpeza e
manutenção.
Pág.A3
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ARTIGO

Salvem os Meniscos!
O menisco é uma estrutura
anatômica muito importante
para a saúde do joelho. Formado por fibrocartilagem, ele
promove congruência, estabilidade, absorção de impacto
e ajuda na distribuição do
líquido sinovial.
Lesões do menisco são
a causa mais frequente de
cirurgia do joelho. Existem
basicamente dois grandes
grupos de lesões meniscais:
as traumáticas e as degenerativas.
É consenso que as lesões
traumáticas devem ser tratadas cirurgicamente, enquanto as degenerativas não requerem cirurgia. Até algumas décadas atrás, a cirurgia para
tratar lesões traumáticas do menisco consistia na remoção,
chamada Meniscectomia. Com a observação de que estes
pacientes meniscectomizados evoluíam invariavelmente
para um quadro de osteoartrite precoce do joelho, hoje os
tratamentos buscam a preservação dos meniscos.
A principal forma de preservar o menisco é através da
sutura. O paciente ideal para sutura do menisco deve ser jovem, com lesão traumática, aguda (menos de três semanas
de lesão), longitudinal, instável e na zona periférica vascularizada junto à cápsula articular. Entretanto, tais condições
são pouco frequentes na prática clínica. Principalmente
porque nos serviços públicos, o paciente normalmente já
chega com mais de três semanas no hospital. Além disso,
mesmo nestas condições, a chance de insucesso é alta,
ao redor de 30%, levando a necessidade de nova cirurgia
para remoção de parte do menisco, com grande demora na
recuperação do paciente, o que faz com que muitos prefiram
a remoção de parte do menisco logo na primeira cirurgia.
Por esta razão, formas de melhorar a cicatrização do
menisco através de estímulos biológicos tem sido buscadas
e podem aumentar a quantidade de pacientes beneficiados com a sutura meniscal. Por ser uma fibrocartilagem,
a cicatrização do menisco é limitada. Somente a parte
periférica recebe suprimento sanguíneo adequado, proveniente da cápsula articular. Esta região é chamada de
zona vermelha do menisco. Sem sangue não há formação
de tecido cicatricial.
Nas lesões com mais de três semanas de evolução ou
nas localizadas fora da zona vermelha, uma forma de estimular a cicatrização é fazer perfurações do menisco para a
cápsula, tentando fazer o sangramento chegar até a lesão.
Este procedimento enfraquece o menisco e tem grande
risco de lesionar estruturas neuro-vasculares. Já está bem
documentado que pacientes submetidos a reconstrução
do ligamento cruzado anterior concomitante com a sutura
meniscal têm melhor evolução. Acredita-se que a perfuração dos túneis ósseos necessária para a reconstrução do
ligamento promova a entrada de sangue da medula óssea
rico em células mesenquimais, o que funcionaria como
estímulo biológico.
Recentemente tem sido descrito na literatura pesquisas
em animais e estudos clínicos em humanos, com a aplicação de injeção articular de células mesenquimais obtidas
de diversas fontes (medula óssea, sinóvia, gordura), com a
intenção de estimular a cicatrização das lesões meniscais
submetidas a sutura. O problema é que grande parte das
células é perdida na articulação por dispersão. Só uma
fração irá aderir no local da lesão. Uma forma de contornar
este problema é semear as células em uma membrana
porosa e suturar esta membrana no ferimento. Esta estratégia também apresenta problemas, porque é necessário
ressecar um pedaço do menisco para colocar membrana
em seu lugar.
Dr. Alessandro Rozim Zorzi - Graduado na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP em 1999; fez
residência médica em Ortopedia e Traumatologia na
Unicamp; especialista em Cirurgia do Joelho e Doenças Inflamatórias no Hospital de Clínicas da Unicamp,
onde também fez mestrado e doutorado em Ciências
da Cirurgia; fez curso de Especialização em Pesquisa
Clínica PPCR Harvard Medical School e em Ética da
Pesquisa com Seres Humanos na Unesco.
É supervisor do Programa de Residência Médica em
Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Ciências
Médicas da Unicamp; membro relator do Comitê de
Ética em Pesquisa da Unicamp; médico do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo,
onde atuou como Plantonista em Ortopedia de 2007
a 2020 e como Pesquisador Médico de 2017 a 2020;
é professor de Medicina na Faculdade São Leopoldo
Mandic em Campinas-SP.
É membro: do Comitê de Medicina Regenerativa
da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT); Comitê Musculoesquelético da Federação
Mundial de Hemofilia (WFH); Sociedade Brasileira de
Cirurgia do Joelho (SBCJ); Sociedad Latinoamericana
de Rodilla e Desporto (SLARD), International Society
of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopedic Sports
Medicine (ISAKOS) e da International Cartilage Regeneration and Joint Preservation Society (ICRS).
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Favela da Vila Itália terá
R$ 28 mi para urbanização

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

O governador João Doria
(PSDB) anunciou nesta quinta-feira, 9, ao lado do prefeito
Edinho Araújo (MDB), investimento de R$ 28 milhões para
construção de 240 unidades
habitacionais na favela da
Vila Itália, que passou a ser
chamada como Favela Marte.
A cerimônia que permitiu o
repasse estadual ocorreu no
Palácio dos Bandeirantes, em
São Paulo.
A Secretaria de Estado da
Habitação será a responsável
por gerir a construção das
moradias, destinando R$ 24
milhões para a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) realizar a
construção de 240 unidades. A
iniciativa é uma parceria com a
ONG Gerando Falcões (GF) e a
Prefeitura de Rio Preto que tem
como objetivo oferecer moradia
digna e ações que promovam
o desenvolvimento urbano,
digital e socioeconômico dos
moradores do local.
Além do aporte, a parceria
prevê um repasse adicional de
R$ 2,4 milhões por parte da
Gerando Falcões para a edificação das moradias. A ONG, que
arrecadou R$ 15 milhões com
parceiros da iniciativa privada
para todos os eixos do projeto,
também ficará responsável por
arcar com os custos do atendimento habitacional provisório
durante o período da constru-
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Governador João Doria e prefeito Edinho durante assinatura para repasses financeiros
ção das moradias, quando as
famílias deixarão suas atuais
residências até se instalarem
nas novas unidades.
A Prefeitura de Rio Preto
estima investir R$ 15 milhões
na desapropriação do terreno e
nas obras de infraestrutura para
distribuição de água, esgoto,
iluminação e pavimentação
pública, entre outros.
“Aqui nós incorporamos to-

dos os programas com recursos públicos que viabilizamos
porque fizemos a reforma administrativa, a reforma fiscal e
a reforma previdenciária e hoje
São Paulo tem R$ 50 bilhões
em caixa para fazer programas
de redução de pobreza através
da educação e da habitação
social”, completou o Doria.
“Hoje é um dia marcante
para a Favela Marte em São
José do Rio Preto e para todas
as favelas do Brasil. Este pode
ser um símbolo de um futuro,
de uma tecnologia que pode
ser replicada para fazer uma
transformação nas favelas”,
destacou Edu Lyra, CEO e fundador da ONG Gerando Falcões.
O prefeito Edinho Araújo
destacou o trabalho coletivo
e de união entre governo estadual, prefeitura e sociedade
civil organizada. “A construção
desta obra é a demonstração
maior de que é possível resolver,
enfrentar essa grande questão
social que vive o brasil. Não se
trata apenas de construir casas,
de construir cidadania, é o desenvolvimento completo do ser
humano”, disse Edinho.

A CDHU já realizou o cadastramento dos moradores
e apoiará tecnicamente a GF
na contratação dos estudos e
projetos técnicos do empreendimento, além de ficar responsável pela comercialização
das unidades para as famílias
beneficiadas de acordo com a
política de financiamento do Estado com juro zero para famílias
com renda mensal de até cinco
salários mínimos.
O Fundo Social de São Paulo
levará para o local o programa
Praça da Cidadania que promoverá ações ligadas aos pilares
de Geração de Renda e Desenvolvimento Social e Digital.
Serão investidos R$ 4 milhões
na implantação da Praça, com
cursos profissionalizantes e
acesso à internet em áreas
de lazer, trazendo benefícios
para toda a comunidade da
Vila Itália.
Uma comitiva, incluindo moradores da favela da Vila Itália,
foi até São Paulo acompanhar
o anúncio feito pelo governador
Doria. A ocupação da área teve
início em 2013. Atualmente são
240 famílias que vivem no local.

INADIMPLENTES

Sanessol realiza campanha para
quitação de contas em atraso

Da REDAÇÃO
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Até o dia 17 de dezembro,
a Sanessol estará realizando
a campanha “Bora negociar?” com o objetivo de proporcionar oportunidades para
os clientes quitem contas
que estão em atraso. A ação
traz descontos especiais de
negociação e opções de parcelamento em até 24 vezes,
com valor mínimo de R$30
mensais, válidas para faturas
em atraso há mais de 120
dias, entre outras facilidades.
A concessionária reforça
que, assim como outros
serviços como energia e
telefonia, o pagamento das
contas é essencial para manter e otimizar os sistemas de
abastecimento, distribuição e

tratamento de água e coleta
e tratamento de esgoto em
Mirassol.
Os clientes interessados
em participar da campanha

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu,
Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova
Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa
Diretor-Presidente: Edson Paz

podem comparecer na loja
de atendimento na rua João
Caetano Mendonça de Almeida, 2005, de segunda a
sexta-feira das 7h30 às 17h;

acessar o site www.digiigua.
com.br ou entrar em contato
pelos telefone 0800 774
0195 ou WhatsApp (17)
99634-2559.
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SÁBADOS
Poupatempo
faz mutirão de
renovação de
CNH dias 11 e 18
de dezembro
Da REDAÇÃO

Com a retomada do calendário de vencimento das
Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs), que havia sido
suspenso durante o período
mais crítico da pandemia, os
documentos vencidos entre
março e abril de 2020 devem
ser renovados até dia 30 de
dezembro deste ano.
Para garantir que todos
os cidadãos possam regularizar a CNH antes do novo
prazo de vencimento, todos
os postos do Poupatempo
realizam um mutirão nos
próximos dois sábados do
mês de dezembro, dias 11 e
18. O serviço presencial será
oferecido no horário habitual
de cada unidade, mediante
agendamento, que pode ser
feito nos canais digitais do
programa de forma gratuita e
a prioridade é atender aqueles que estejam com a CNH
para vencer ainda neste mês.
Com aumento de 30%
na grade de atendimento,
serão oferecidas cerca de 15
mil vagas para a ação. Para
marcar o serviço, a agenda
estará disponível sempre na
quinta-feira anterior à data
de atendimento. A primeira
abertura será nesta quinta,
dia 9.
“É importante que os
motoristas fiquem atentos
ao calendário para regularizar a habilitação dentro do
tempo determinado. Para
garantir o acesso a todos
os cidadãos neste primeiro
mês de vencimento, após
a suspensão do prazo anterior durante a pandemia,
o Poupatempo, em parceria
com o Detran.SP, ampliou a
grade de atendimento para
esse serviço”, explica Murilo
Macedo, diretor da Prodesp
– empresa de Tecnologia do
Governo de São Paulo, responsável pela administração
do Poupatempo.
A renovação simplificada
pode ser feita pelos canais
digitais do Poupatempo,
como o portal – www.poupatempo.sp.gov.br -, aplicativo
Poupatempo Digital e totens
de autoatendimento, além
das plataformas eletrônicas
do Detran.SP. Para isso, o
motorista não precisa comparecer presencialmente
em uma unidade, bastando
seguir o passo a passo do
atendimento online, realizar
o exame médico na clínica
injdicada durante o processo
e o novo documento chegará
no endereço de cadastro,
pelos Correios.
Entre janeiro e novembro deste ano, mais de 4,4
milhões de cidadãos deram
entrada ao processo de renovação da habilitação no
Poupatempo. Desse total,
mais de 70%, cerca de 3,2
milhões solicitações foram
realizadas de forma online,
pelo site e aplicativo.
Arquivo DHOJE
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IPTU 2022

"Não se trata de aumento, mas
correção monetária", afirma Ravazzi

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O secretário da fazenda,
José Martinho Ravazzi, participou nesta quinta-feira, 9,
de uma audiência pública na
Câmara Municipal de Rio Preto para detalhar projeto que
reajusta em 12% o IPTU do
próximo ano.
A proposta foi protocolada
no dia 29 de novembro e desde
então os vereadores têm recebido uma série de críticas, já
que o aumento é considerado
abusivo. O governo, por sua
vez, afirma estar aplicando o
índice da inflação acumulada
nos últimos 12 meses.
“Não se trata de um aumento no IPTU, mas, sim, de uma
correção monetária”, afirmou o
secretário durante a audiência.
O projeto corrige distorções de
pagamentos e também contempla um desconto em terrenos em que existem áreas que
não podem ser mexidas ou desmatadas. No caso especifico
destes terrenos, o proprietário
pagaria somente pela área que
pode usufruir.
“Infelizmente a inflação tem
tido por índices elevados e só
equilibra a conta do munícipio
se fizer esse reajuste inflacio-

nário. Por exemplo, cada aluno
custa custa R$ 6.690,00 por
ano, sem contar com a verba do Fundeb, e essa conta
aumenta todo ano, além do
aumento do combustível e
da cesta básica, que também
reflete no orçamento da Prefeitura. Como fecha a conta se
não repassarmos a correção da
inflação?”, questiona Ravazzi.
O secretário ainda explicou
que o projeto de reajuste do
IPTU é um trabalho minucioso
e que vem sendo estudado por
uma comissão desde o meio
do ano. “Sobre envio de última
hora para a Câmara, estudar a
planta genérica não é rápido.
Requer horas e horas de trabalho. Foi montada uma comissão e ela não esta à disposição
para fazer só isso, tem outros
afazeres. Eles se reuniram uma
vez por semana e esse estudo
vem sendo realizado desde o
meio do ano”.
Durante a audiência, Ravazzi ainda frisou que sabe que
o aumento de tributos é complicado, mas que o IPTU não
seria o único vilão. “Tivemos
aumento na gasolina, na cesta
básica, o IPTU é consequência. Esse equilíbrio precisa ser
mantido, a Prefeitura não tem
cheque especial”.
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TRANSPORTE URBANO

Infectologista diz à CPI que contaminação
pela Covid-19 em ônibus é menor
Raphael FERRARI

A CPI dos Transporte que
investiga o serviço durante a
pandemia da Covid-19 ouviu,
na tarde desta quinta-feira, 9,
a médica infectologista Viviane
Anheti Prado.
O objetivo da comissão é
esclarecer se aglomerações no
transporte coletivo de Rio Preto
facilitaram a transmissão do
coronavírus e se a Prefeitura fiscalizou as empresas de acordo
com decretos municipais que
estipularam quantidade máxima de passageiros por ônibus.
Questionada, a infectologista, que integrou o comitê

de gestão da pandemia no município, afirmou que, ainda que
houvesse aglomeração, seguidos os protocolos de segurança,
a chance de contaminação nos
ônibus cai consideravelmente.
“Transporte coletivo foi um
problema e preocupação no
mundo inteiro. Vários estudos
foram feitos para determinar o
nível de contaminação ocorrida
nesses locais. Um dos estudos
procurando a possibilidade de
contaminação por superfície
detectou alto número de vírus
em estado inativo, principalmente nos terminais. Inativos,
no entanto, não são capazes de
infectar”, explicou Viviane.

AUTORIDADE

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB)
participa na próxima terça-feira,
14, de almoço-debate exclusivo para filiados LIDE Noroeste
Paulista no qual vai abordar os
desafios e o cenário político
para 2022.
No encontro presencial,
Temer fará uma análise sobre
como deve ser o próximo ano
da política brasileira, quando
acontecem as eleições presidenciais, marcadas para o mês
de outubro.
“O ano eleitoral reflete muito na economia brasileira. É
preciso analisar e conhecer
bem o cenário político antes de
definir grandes investimentos
e mudanças nos negócios. O
encontro com Michel Temer é a
oportunidade ideal para nossos
filiados entenderem um pouco
mais sobre o tabuleiro eleitoral”, afirma Marcos Scaldelai,
presidente do LIDE Noroeste
Paulista.
Michel Temer foi o 37º presidente do Brasil e esteve no
cargo entre 31 de agosto de
2016 até o dia 1º de janeiro
de 2019. O ex-presidente é
advogado, professor e escritor
e também foi vice-presidente da
República, entre 2011 e 2016,
além de ter exercido os cargos

ônibus são essenciais e muitas
pessoas dependem deles para
trabalhar. Foram tomadas algumas medidas para diminuir a
circulação nos horários de pico.
Tentou-se regrar essa questão,
mas houve desrespeito em
todos os lugares. O intuito
em estabelecer o que era ou
não essencial foi restringir a
circulação. Era o momento de
as pessoas ficarem isoladas
para organizarmos o sistema
de saúde.”
Sobre a nova cepa, a ômicron, e as comemorações de
fim de ano, Viviane afirmou
que não se sabe ainda qual o
impacto na cidade. “A pande-

mia não acabou, as pessoas
precisam ter consciência de
que devem continuar a se proteger. As pessoas não podem
esquecer do período triste que
atravessamos com o número
de óbitos alto por dias. Foi tudo
muito difícil, graças à vacinação
estamos bem, mas é preciso se
lembrar da máscara, principalmente.”
A CPI que investiga o serviço
de transporte coletivo durante
a pandemia é formada pelos
vereadores Robson Leandro
Ricci (Republicamos), na presidência, Francisco Ruel Junior
(DEM), como relator, e Julio
Donizete (PSD), membro.

DAESP

Ex-presidente Michel
Temer participa de
encontro em Rio Preto
Raphael FERRARI

A médica afirmou ainda a
importância de uso de máscaras cirúrgicas ou pff2 e de álcool em gel, esse, principalmente,
no momento em que o usuário
sai do transporte coletivo.
“No transporte coletivo, geralmente, as pessoas permanecem de máscara. Estudos comprovam que máscaras, ônibus
ventilados, viagens curtas e feitas em silêncio garantem mais
segurança e baixa transmissão
nesses locais”, pontuou.
Sobre as determinações
para evitar o alto fluxo de pessoas nos ônibus, Viviane acredita que não houve erro por parte
da administração pública. “Os

Vereadores pedem limpeza e
manutenção no Aeroporto
Divulgação

Raphael FERRARI

Divulgação

de deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados,
secretário de Segurança Pública
e procurador geral do Estado de
São Paulo.
O almoço-debate encerra o
calendário de eventos do LIDE
Noroeste Paulista em 2021,
que retoma suas atividades presenciais na segunda quinzena
de janeiro de 2022.
Temer tem percorrido o país
em palestras, encontros com
lideranças políticas e empresariais. Nos bastidores o comentário é que o ex-presidente
deverá concorrer às eleições
do próximo ano. Temer ganhou
destaque neste ano após ter
sido convidado pelo presidente
Jair Bolsonaro após o 7 de setembro. Foi Temer quem redigiu
a carta publicada pelo presidente onde pregava a pacificação
entre o governo federal e os
integrantes do STF, em especial
o ministro Alexandre de Morais.

Dois requerimentos protocolados nesta quinta-feira,
9, na Câmara Municipal, exigem providências por parte do
governo do Estado para que
sejam tomadas ações em relação a problemas estruturais
do Aeroporto Eribelto Manoel
Reino.
Um dos requerimentos,
de autoria do vereador Celso
Peixão (MDB), pede urgência
para que o Daesp (Departamento Aeroviário do Estado
de São Paulo) possa resolver
problemas que vão desde falta
de limpeza a quebra de ar-condicionado.
Nos últimos dias intensificaram-se reclamações de usuários do Aeroporto que relatam
sujeira nos banheiros, pias
quebradas, falta de ar-condicionado em salas de embarque e
desembarque, além da falta de
manutenção do espaço.
Leiloado em julho, o Aeroporto segue gerido pelo Daesp,
que afirma que a concessão
à gestão da iniciativa privada
prevê melhorias, mais investimentos e benefícios para os
usuários.
Consta no requerimento de
Peixão que “dada a importância

de sua localização como centro
de região, é necessário e urgente que o Governo do Estado,
através do órgão competente,
tomem providências quanto aos
problemas que os passageiros
estão enfrentado no aeroporto
(ar-condicionado danificado
a mais de 05 (cinco) meses,
banheiros em estado precário
de conservação e asseio, entre
outros).”
O segundo requerimento,
do vereador Paulo Pauléra (PP)
exige do Daesp que intensifique
a limpeza e manutenção do

Aeroporto. Segundo Pauléra,
“diversos munícipes e usuários
do transporte aéreo que com
frequência utilizam o aeroporto
de Rio Preto, vieram até meu
gabinete relatando esta problemática, no que diz respeito
a limpeza e manutenção do
Aeroporto, que muitas vezes
encontra-se de forma precária,
o que prejudica a comodidade,
saúde e segurança dos passageiros que utilizam o local.”
Os requerimentos serão
analisados na sessão de terça-feira, 14.
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Morador do Solidariedade tem
casa atingida por bala perdida

PM prende homem com arma
comprada por R$ 3 mil

Arquivo DHOJE

Da REDAÇÃO

Um homem, de 38 anos,
teve sua televisão e a porta de
vidro de sua casa atingidas por
um disparo de arma de fogo,
às 12h55 da quarta-feira (8),
no Jardim da Solidariedade,
em Rio Preto.
A Polícia Militar foi acionada e descobriu que o caso
iniciou quando uma moto
vermelha com dois homens
se aproximou de um pedestre,
identificado pelo apelido, e
efetuou diversos disparos na
direção deste, sendo que um
dos tiros acertou a casa da
testemunha.
O alvo dos tiros fugiu do
local, assim como os ocu-

Um rio-pretense, de 57
anos, foi preso na tarde da
última quarta-feira (8) após
uma equipe da Polícia Militar,
que fazia patrulhamento na
Vila Toninho, ser informada às
14h50 por populares de que
havia um homem na posse de
um revólver.
Na residência do suspeito,
na Rua Maria Onofre Lopes
dos Santos, os pms foram
recebidos por ele, que confessou ter comprado há três
semanas um revólver por R$
3 mil.
A guarnição apreendeu a
arma, um revólver calibre 38,
municiado com seis cartu-

Arquivo DHOJE

Da REDAÇÃO

pantes da motocicleta. Foram
encontrados pelos policiais três
capsulas de nove milímetros e
um projétil estilhaçado.
Mais tarde a ocorrência foi

registrada na Central de Flagrantes como disparo de arma
de fogo e encaminhada para o
3º Distrito Policial. (Colaborou
– Bruna MARQUES)

chos, ao lado de uma estante
da cozinha.
Em seguida, o homem foi
levado para a Central de Flagrantes, onde foi arbitrada uma
fiança de R$ 4 mil que não foi
paga e por isso permaneceu

preso. Já o caso, registrado
como posse irregular de arma
de fogo, foi encaminhado para
o 7º DP.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Idoso atira no carro da ex e é preso
Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Um homem, de 68 anos,
foi preso na noite da última
terça-feira (7) suspeito de ter
atirado, por volta das 23h, no
carro de sua ex-companheira,
uma jovem de 18 anos, que
estava junto com seu novo
amásio, de 53 anos, no bairro Nova Esperança, em Rio
Preto.
Segundo o boletim de
ocorrência, uma guarnição
da Polícia Militar fazia patrulhamento na região quando
foi acionada para comparecer
no Parque dos Sabiás para
abordar o acusado. No local,
o idoso negou ter efetuado os
disparos.
Ele foi levado para a Central de Flagrantes, onde também estava presente a vítima
que informou ter visto o automóvel do aposentado no
momento em que seu próprio

Arquivo DHOJE

carro passou a ser alvejado.
Conforme a jovem, ela e
seu atual companheiro desceram do veículo e viram o
idoso atirando outras vezes no
automóvel.
O delegado plantonista decidiu por prender o acusado.
O caso foi registrado como
tentativa de homicídio qualificado e encaminhado para o
4º Distrito Policial, que abrirá
inquérito para investigar.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Idoso atira
no carro da ex
e é preso

TRÁFICO

OMISSÃO DE SOCORRO

Motorista causa acidente, foge e diz à Adolescente é flagrado com drogas
PM que ficou com medo de ser linchada e moto com documentação atrasada
Arquivo DHOJE

Da REDAÇÃO

Um acidente de trânsito
entre um Citroen Xsara e uma
Honda Bis, às 7h20 da quarta-feira (8), no Jardim Aclimação, deixou a motociclista, de
41 anos, ferida. A motorista
fugiu sem prestar socorro.
Ao chegar no local, a Polícia Militar encontrou a vítima
sendo atendida por uma unidade de resgate. Ela apresentou escoriações e foi encaminhada para a UPA Tangará.
Antes de ser levada, a
motociclista informou aos
pms que trafegava na Avenida
Benedito Rodrigues Lisboa,
quando ao entrar em uma
rotatória foi atingida pelo
automóvel, cuja condutora
não respeitou a sinalização
de pare.
Após causar a colisão, a
acusada foi embora. Ao ser
localizada, a suspeita disse

aos policiais que não parou
para ajudar, pois estava com
medo de ser linchada.
A guarnição constatou que
o licenciamento estava vencido, mas pela falta de vaga
no pátio do Detran o veículo
acabou sendo liberado.

O caso foi registrado como
fuga de local de acidente e
lesão corporal culposa em
direção de veículo automotor
e encaminhado para o 5º DP.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

Arquivo DHOJE

Da REDAÇÃO

A Polícia Militar apreendeu,
às 15h10 da última quarta-feira (8), porções de maconha e
cocaína com um adolescente,
de 17 anos, que seriam comercializadas no bairro João
Paulo II, na Região Norte de
Rio Preto.
Durante patrulhamento no
Parque Vila Nobre a guarnição
viu o menor conduzindo uma
moto com a placa caindo e
com licenciamento atrasado
desde 2015.
Em revista pessoal e nas
partes íntimas do infrator os
pms encontraram R$ 196, 15
porções de maconha e quatro
microtubos com cocaína.
Aos policiais, o adolescente confessou que iria traficar
os entorpecentes no João
Paulo II. Com relação ao dinheiro, alegou ser oriundo
de uma pensão mensal que

DETIDO

Na última quarta-feira (8),
a Polícia Militar foi acionada
para atender uma ocorrência
na qual um homem, de 30
anos, que estava parado na
frente de uma residência desocupada, no Jardim Conceição,
mostrou seu órgão genital para
uma mulher, de 44 anos, por
volta das 13h40, enquanto ela
chegava em casa.
Os policiais conversaram
com a vítima, que disse ter

mãe. A motocicleta foi apreendida e encaminhada para
o pátio do Detran. Caso será
investigado pelo 7º DP.
(Colaborou – Bruna MARQUES)

FALECIMENTOS

Populares impedem fuga de morador de rua após ato obsceno
Da REDAÇÃO

recebe do pai.
Junto com o menor estava
sua namorada, de 21 anos.
Nada de ilegal foi encontrado
com a jovem.
Após ser ouvido no Plantão,
o infrator foi liberado para sua

parado em frente ao seu imóvel para guardar o carro na
garagem, quando percebeu
o ato obsceno praticado pelo
acusado.
Segundo ela, o gesto foi
repetido por três vezes e por
isso não desceu do automóvel,
ligando para o 190 e avisando
os vizinhos para que impedissem a fuga do suspeito.
Ao ser questionado, o homem confessou o delito aos
militares, falou que é morador
de rua e portador de problemas

Arquivo DHOJE

psiquiátricos.
Na Central de Flagrantes a
ocorrência foi registrada como
ato obsceno para ser investigada pela Delegacia de Defesa

da Mulher (DDM) de Rio Preto.
Após ser ouvido, o indiciado foi
liberado.
(Colaborou – Bruna
MARQUES)

MARIA CLEANIA BARBOSA DA SILVA
SOUZA, natural de São Francisco/SE,
faleceu aos 52 anos de idade. Era casada
com Celso Ricardo de Souza e deixou
seus ﬁlhos Flávia e Felipe. Foi sepultada
no dia 09/12/2021 às 11:00, saindo seu
féretro do velório Jardim da Paz para o
cemitério Parque Jardim da Paz.
JOÃO ROBERO SOTIS, natural de
Nipoã/SP, faleceu aos 81 anos de idade.
Era divorciado e deixou seus ﬁlhos Marcia
Valéria, Vanda Cristina, Marcelo Augusto,
Fábio Augusto e Marcos Roberto (falecido). Foi sepultado no dia 09/12/2021
às 10:00, saindo seu féretro do velório
Capelas Prever Rio Preto para o cemitério
Parque Jardim da Paz.
ARINO RODRIGUES ALVES, natural
de Caeté/MG, faleceu aos 84 anos de
idade. Era casado com Clarice Teixeira Rodrigues Alves e deixou seus ﬁlhos Adriana,

Andréa e Arino Junior. Foi sepultado no dia
09/12/2021 às 17:30, saindo seu féretro
do velório Capelas Prever Rio Preto para
o cemitério Parque Jardim da Paz.

MOACIR MAXIMIANO DE CARVALHO, natural de Nova Aliança/SP, faleceu
aos 77 anos de idade. Era casado como
Susimara Peis de Carvalho e deixou seus
ﬁlhos Giovana, Soﬁa, Marco Antônio, Fabiano, Regiane, Maria José e Marcio. Foi
sepultado no dia 09/12/2021 às 10:00,
saindo seu féretro do velório Capelas
Prever Rio Preto para o cemitério São
João Batista.

HAMILTON LEITE PUPPO, natural de
Bebedouro/SP, faleceu aos 91 anos de
idade. Era viúvo e deixou suas ﬁlhas Maria
Elidia e Maria Angélica. Foi sepultado no
dia 08/12/2021 às 17:00, saindo seu
féretro do velório de Bebedouro para o
cemitério Municipal de Bebedouro.
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MAIS FÉRTIL
Famerp
e HB Onco
promovem campanha
neste sábado no Plaza

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Para alertar a população
e conscientizar sobre a importância da prevenção e do
diagnóstico precoce do câncer
de pele, responsável por 33%
dos diagnósticos da doença no
Brasil, a Fufarme, Famerp e HB
Onco lançam no Plaza Avenida
Shopping neste sábado (11) a
campanha “Dezembro Laranja
- Prevenir é um ato de amor!”.
Durante a ação, profissionais do
HB Onco e alunos de medicina
da Liga da Dermatologia da
Famerp prestarão orientações
à população, de forma gratuita.
O médico oncologista Daniel Vilarim Araújo destacou a
importância da ação. “Conhecimento faz bem à saúde e é a
melhor arma para o combate ao
câncer. O diagnóstico precoce
é fundamental para a maioria
das doenças, inclusive o câncer.
Vivemos em uma região de alta
incidência solar, onde faz-se
fundamental conhecer métodos
de fotoproteção e identificar
precocemente as lesões suspeitas”, afirmou.

Qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de pele, mas
aquelas com pele muito clara,
albinas, com vitiligo ou em tratamento com imunossupressores,
são mais sensíveis ao sol. O câncer de pele é mais comum em
pessoas com mais de 40 anos.
Apesar desse índice, a média
da idade vem diminuindo com
o passar dos anos, tendo em
vista que pessoas jovens têm
se exposto constantemente aos
raios solares. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca)
apontam que o câncer de pele
corresponde a 33% de todos os
cânceres. No Brasil, todos os
anos são registrados quase 170
mil novos casos.
Embora o filtro solar seja
necessário durante todo o ano,
é neste período de dias mais
ensolarados que a sua utilização
passa a ser fundamental para a
prevenção. O protetor solar é um
importante fator de prevenção
do câncer de pele, pois protege
dos raios ultravioleta. A aplicação deve ser feita meia hora
antes da exposição ao sol e a
reaplicação a cada duas horas.
Além do protetor solar, é

COVID

Agência BRASIL

Novos lotes da vacina contra a covid-19 da farmacêutica
Janssen chegaram nesta quinta-feira (9) ao Brasil. De acordo
com o Ministério da Saúde,
são 2,2 milhões de doses do
imunizante, que utiliza o vírus
modificado para estimular o
organismo humano a produzir
anticorpos contra a doença.
A partir do desembarque,
os insumos passam por um
rigoroso processo de análise
de qualidade e, em seguida,
são distribuídos aos estados e
municípios “de maneira igualitária e proporcional”, informou
o ministério. Das 380 milhões
de doses distribuídas em todo
o país, cerca de 6 milhões são
da Janssen.

Divulgação

Internações e
óbitos
Dados do Ministério da
Saúde indicam queda na taxa
de internações e de mortes por
covid-19 em meio ao aumento
da vacinação no país. Nesta
quinta-feira (9), segundo a
pasta, o Brasil registrou redução de quase 15% na média
móvel de óbitos em relação
há 14 dias.

recomendado evitar exposição
prolongada ao sol entre as 10h
e 16h. Usar óculos escuros que
contenham proteção contra
raios UVA/UVB e também reforçar a proteção da pele com o uso
de bonés e chapéus.

Serviço:

Campanha “Dezembro Laranja - Prevenir é um ato de
amor! “
Plaza Avenida Shopping
11 de dezembro das 13h
às 18h

Saúde confirma 73
casos de Covid-19
nesta semana

Vinicius LIMA

A Secretaria de Saúde
de Rio Preto registrou nesta
semana mais 73 casos de
Covid-19 no município, sendo
62 diagnosticados por exame
PCR, nove por TR antígeno e
dois por TR anticorpo. Os casos
foram notificados entre os dias
03/11 e 02/12. No total são
98.535 casos, com uma média móvel de oito casos leves
e um caso grave por dia.
Também foram confirmados mais quatro óbitos pela
doença, tendo sido notificados
nos dias 01/12, 03/12, 05/12
e 06/12. Desde o início da
pandemia são 2.828 óbitos,
com uma taxa de letalidade de
2,8%. Considerando apenas
os dados de 2021 são 63.772
casos e 1.906 óbitos

O número de curados da
Covid-19 chegou a 95.587,
o equivalente a 97% dos casos. A cidade soma 358.229
notificações de pacientes com
sintomas gripais e 321.236
testes realizados. O coeficiente
de incidência é de 21.191 casos a cada 100 mil habitantes.
Atualmente Rio Preto registra 140 pacientes internados
com síndrome respiratória
aguda grave (SRAG), com 45
na UTI e 95 na enfermaria,
sendo 70 residentes de Rio
Preto e 70 moradores de
outros municípios da região.
Dentre os casos confirmados
com Covid-19 são 16 internações, com 12 na UTI e quatro
na enfermaria. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Rio
Preto é de 18%. Na região, o
índice é de 18,3%.

Brasil vai exigir quarentena para viajantes

Da REDAÇÃO

Divulgação

mento da Declaração de Saúde
do Viajante (DSV)até, no máximo, 24h antes do embarque.
O comprovante de vacinação é dispensado no caso de
viajantes considerados não
elegíveis para vacinação, de
acordo com critérios estabelecidos pelo Ministério da
Saúde. Hoje, são consideradas

saude@dhoje.com.br

O que é gestação
compartilhada?
Divulgação

A reprodução assistida possibilitou que inúmeros casais com
problemas de infertilidade ou não tivessem a chance de ter filhos biológicos. Os casais homoafetivos são um exemplo disso.
Porém, existem algumas diferenças entre os casais masculinos
e femininos. A gestação compartilhada, por exemplo, é utilizada
apenas por casais homoafetivos femininos.
Os filhos gerados por reprodução assistida, principalmente,
por meio da fertilização in vitro (FIV), são formados a partir dos
gametas de uma das parceiras com os gametas de um doador
anônimo.

5 DIAS

A partir de sábado, 11,
os viajantes que entrarem no
Brasil por via aérea precisarão
apresentar teste negativo para
a Covid e comprovante de
vacinação. Quem não estiver
imunizado precisará fazer quarentena de 5 dias na cidade
de destino.
As regras foram publicadas
na edição desta quinta-feira
(9) do “Diário Oficial da União
(DOU)” e valem para brasileiros
e estrangeiros.
Para entrada por via aérea,
os passageiros deverão apresentar, à companhia aérea,
antes do embarque:
Comprovante de vacinação
com vacinas aprovadas pela
Anvisa, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) ou pelas
autoridades do país em que o
viajante foi vacinado. A aplicação da última dose ou da dose
única tem que ter ocorrido, no
mínimo, 14 dias antes da data
do embarque.
Comprovante de resultado
negativo de teste de antígeno
ou PCR. O teste de antígeno
poderá ser feito até 24h antes do embarque; o de PCR,
até 72h.
Comprovante do preenchi-

MAIS FÉRTIL

Divulgação

PANDEMIA

Brasil recebe mais 2,2
milhões de doses da
vacina da Janssen
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elegíveis para vacinação, no
Brasil, pessoas com 12 anos
completos ou mais.
Se o viajante não tiver o
comprovante de vacinação– ou
se tiver recebido a segunda
dose ou a dose única menos
de 14 dias antes do embarque
– ele poderá entrar no território
brasileiro, desde que faça qua-

rentena de 5 dias na cidade do
seu destino final e no endereço
registrado na Declaração de
Saúde do Viajante.
Ao final desses 5 dias, deverá fazer um teste de antígeno
ou PCR. Se o resultado for
negativo ou não detectável, a
pessoa fica liberada da quarentena.

Como a reprodução assistida pode ajudar casais homoafetivos a terem filhos?
O uso de técnicas de reprodução assistida por casais homoafetivos é permitido pelo CFM desde 2013. Entre as técnicas
disponíveis, os casais homoafetivos masculinos podem utilizar
apenas a FIV para ter filhos. Porém, para os casais femininos,
a inseminação artificial também é uma opção.
O avanço das técnicas de fertilização in vitro possibilitou a
criação de técnicas complementares, utilizadas para aumentar
as suas chances de sucesso. Entre elas, duas são muito importantes para casais homoafetivos: a doação de gametas e a
gestação por útero de substituição.
A doação de gametas acontece quando uma pessoa, de
forma voluntária, doa parte dos seus óvulos ou do seu sêmen.
Segundo as regras do CFM (nº 2168/2017), a doação não pode
envolver ganhos financeiros e ela deve ser anônima.
A gestação por útero de substituição também chamada de
barriga solidária é mais utilizada por casais masculinos. Uma
mulher cede o seu útero e gesta o embrião do casal. O processo
também deve seguir as regras do CFM, como não ter caráter
comercial, devendo ser preferencialmente parente de até quarto
grau de um dos parceiros.
Para casais masculinos, a reprodução assistida envolve a doação de óvulos e o útero de substituição. E para casais femininos,
fazem parte a doação de sêmen e a gestação compartilhada.
O que é gestação compartilhada?
A gestação compartilhada possibilita que, entre um casal
homoafetivo feminino, ambas participem ativamente do processo. Na técnica, uma das mulheres fornece os óvulos para a
fecundação. Eles são fecundados e transferidos para o útero da
sua parceira, que passa pela gestação. Por isso, ela pode ser
realizada apenas na fertilização in vitro.
O processo é realizado por um desejo do casal de que ambas
façam parte do processo, mas ele não é obrigatório. Os embriões também poderiam ser implantados na doadora dos óvulos.
Antes de tomar a decisão sobre quem irá doar os óvulos
e quem irá gestar, ambas devem fazer uma avaliação da sua
saúde reprodutiva. Alguns critérios como a idade ou a presença
de alguma doença relacionada à infertilidade fazem a diferença
no sucesso da FIV.
Apesar do nome parecido, a gestação compartilhada é
diferente da doação de óvulos compartilhada. Essa técnica é
realizada quando duas mulheres que estão fazendo o tratamento
da FIV compartilham o material biológico (no caso, os óvulos)
e parte dos custos. Ou seja, os óvulos viáveis que não foram
utilizados por uma delas são doados para outra mulher. Em
seguida, os gametas são fecundados com os espermatozoides
dos seus respectivos parceiros.
Como a gestação compartilhada é realizada?
As primeiras etapas da gestação compartilhada são as mesmas realizadas por um casal formado por um homem e uma
mulher na fertilização in vitro. A estimulação ovariana é realizada
por uma das parceiras para desenvolver o maior número possível
de folículos ovarianos. Os óvulos se localizam dentro dessas
estruturas, por isso, quanto mais folículos disponíveis para o
tratamento, melhor.
Quando eles estiverem no tamanho ideal, os óvulos são coletados e fecundados em um laboratório com os espermatozoides
do doador anônimo escolhido durante o processo de doação de
sêmen. Em paralelo, a mulher que irá receber os embriões passa
por uma fase chamada preparação endometrial. O endométrio,
camada interna do útero, é responsável pela implantação e
nutrição do embrião.
Para isso, a paciente recebe uma medicação hormonal com
o objetivo de aumentar a espessura do endométrio, processo
semelhante ao que acontece naturalmente com a mulher durante
o seu ciclo menstrual.
Os embriões formados na fecundação passam alguns dias
em uma incubadora. As suas primeiras divisões celulares são
observadas pela equipe de embriologistas. Apenas os embriões
de maior chance de implantação são transferidos para o útero
da parceira da doadora.
Na gestação compartilhada, uma das mulheres fornece os
óvulos para a sua parceira gestar o embrião até o final da gravidez. A única técnica de reprodução assistida que pode realizá-la
é a fertilização in vitro, pois a sua fecundação é realizada fora
do corpo da mulher, em um laboratório.
Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico ginecologista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana
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Com ingressos à venda, “Tudo a Fazer”
estreia no teatro do Sesc nesta sexta

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A

Companhia Azul
Celeste estreia nesta sexta-feira e sábado, dias 10 e 11
de dezembro, às 21h, o novo
espetáculo “Tudo a Fazer”, no
Sesc Rio Preto. Os ingressos
podem ser adquiridos na unidade ou pelo link www.sescsp.org.
br/programacao/226623_TUDO+A+FAZER, sendo R$ 40
inteira e R$ 20 meia entrada.
O texto da peça é uma
bricolagem produzida a partir
da obra “O último Godot”, de
Matéi Visniec, traduzido por
Roberto Mallet. Com excertos
de Adolfo Bioy Casares, Albert
Camus, Dante Alighieri, Franz
Kafka, Guillermo Calderón,
Hannah Arendt, Henry Thoreau,
James Joyce, Jean Barrault,
Johann W. Von Goethe, Jorge
Luis Borges, Joseph Campbell,
Karl Valentim, Parmênides,

Luigi Pirandello, Samuel Beckett e Theodor Seuss Geisel.
A dramaturgia é de Alexandre
Manchini Jr. e Jorge Vermelho e
a direção, compartilhada entre
Vermelho e Georgette Fadel.
Com 1 hora e 10 minutos
de duração e recomendado
para maiores de 14 anos, o
espetáculo aborda um encontro
inusitado a ponto de alterar o
curso da história, acompanhado por transeuntes espectadores, que observam atentamente
o diálogo em cena.
Num beco, próximo à saída de serviço de um teatro,
duas pessoas conversam sobre
questões alusivas ao próprio
teatro e confrontam pensamentos acerca da existência,
gerando um embate filosófico
sobre o ser e o não ser. Com o
transcorrer da conversa, descobrem que esse encontro pode
se tornar, ainda, um acerto de
contas.
Para entrar no Sesc, pes-

soas com mais de 12 anos deverão apresentar comprovante
de vacinação contra Covid-19,
evidenciando Duas doses ou
dose única para ingressar na
unidade. O comprovante pode
ser físico (carteirinha de vacinação) ou digital e um documento
com foto.
O uso da máscara é obrigatório durante toda a permanência na Unidade. Será necessário apresentar seu ingresso com
QR Code na entrada da atividade. A entrada de menores de
14 anos só será permitida se
acompanhados do responsável,
com documentação oficial do
menor e do responsável.
Este projeto foi contemplado no Proac Expresso LAB
47/2020 - Prêmio pelo histórico em teatro - Lei Aldir Blanc Secretaria de Estado da Cultura
e Economia Criativa - Governo
de São Paulo - Secretaria Especial de Cultura - Ministério
do Turismo - Governo Federal.

AJUDEM

Bazar beneficente amanhã tem peças
de mesa e banho a partir de R$ 10
Divulgação

Da REDAÇÃO

N

o próximo sábado
(11), das 8h às 14h,
a Oficina de Costura
da Paróquia São João Batista
e Santuário das Almas realiza
mais uma edição de seu tradicional bazar beneficente.
Serão vendidas centenas
de peças de artesanato de
mesa e banho, como jogos de
toalha, jogos de lavabo, toalhas, entre outros. Tudo feito à
mão. Os preços dos produtos
são convidativos e variam de
R$ 10 a R$ 350.
“Ao longo do ano, as voluntárias confeccionam as peças
bordadas, que são de alta
qualidade. Os produtos são
vendidos no bazar para arrecadarmos verba para manutenção da própria oficina, que
tem como principal atividade
a produção de enxovais para
bebês de famílias carentes”,

cueiros, 1 pacote de fralda de
tecido, 5 macacões, 5 jogos
de bodies com mijão, 5 bodies
de verão, sapatilha de malha,
meia, mamadeira, chupeta,
sabonete, 4 pacotes fralda descartável e casaquinho de lã – no
período do inverno.
No momento, o projeto
conta com 32 voluntárias,
responsáveis pelas confecções.
Sobre o bazar de artesanato, a dica é chegar cedo para
garantir as compras.

SERVIÇO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
explica a bordadeira Angélica
Freire de Lima, coordenadora
da oficina.
O dinheiro das vendas é
investido na manutenção da
própria oficina e na aquisição
de materiais para o bazar e
para os enxovais de bebês. A
expectativa é que a inciativa

gere cerca de R$ 10 mil.
Com 24 anos de história, a
Oficina de Costura da Paróquia
São João Batista e Santuário
das Almas produz e doa 40 kits
para bebês a cada ano.
O enxoval é composto por:
1 edredom, 2 mantas de maternidade, 1 jogo de lençol, 2

Bazar de Artesanato para
Mesa e Banho
Sábado, 11, das 8h às 14h
Na avenida João Bernardino
de Seixas Ribeiro, 1043 – Perto
da Unilago
Entrada gratuita
Realização: Oficina de Costura da Paróquia São João
Batista e Santuário das Almas
Mais informações: 981349707

NATAL

Papai Noel visita escolas do Cidadania

Da REDAÇÃO

U

ma cena divertida
e ao mesmo tempo
emocionante aconteceu nesta quinta-feira (9)
na entrega de kits de Natal
da campanha Presentes de
Coração para Coração 2021
aos alunos da Escola Municipal Neide Egéa Laguna, no
Parque da Cidadania em Rio
Preto.
A cena envolveu a aluna
Laura e o Papai Noel Régis
Vidal. A menina de 3 anos
estranhou o Papai Noel e não
queria pegar seu presente. Ele
precisou se revelar debaixo
daquela barba branca e grande: era o pai dela, o guarda
municipal Régis Vidal que se
prontificou a interpretar o bom
velhinho e entregar os presentes para toda as crianças.
“Há cinco anos, faço este
papel na escola Dayse Rollemberg, onde minha mulher
Maira é professora. Aqui na
Neide Egéa é a primeira vez,
mas foi muito emocionante,
muito gratificante. É um papel que faço com prazer. Não
imagino o que se passou na
cabecinha dela: ela me estranhou, mas não rejeitou”,
disse Vidal.
Na escola Neide Egéa La-

guna, participaram a diretora
Meire Gonçalves; a mulher
do vice-prefeito de Rio Preto
Vanda Bolçone; a secretária
de Educação Fabiana Zanqueta; Guarda Civil Municipal;
a gerente do Ensino Infantil
Karina Mateus, entre outras
educadoras, berçaristas, merendeiras e equipe de apoio.
Lá são 208 alunos de zero a
três anos.
Durante o evento, eles
cantaram a música natalina
‘Quero ver você não chorar’.
Foram padrinhos as Secretarias da Habitação, da Mulher,
Planejamento, Colégio Policare, Loja Raio de Luz e Semae.
Cada convidado recebeu
um mimo feito pelos alunos:
um pote decorado com a palavra Gratidão: “A ideia é que
vocês coloquem bilhetinhos
dentro do pote, cada vez que
acontecer algo bom, e que
encham o pote,” disse a diretora Meire.
Às 14h30, começou a festa de Natal da escola vizinha
no Parque da Cidadania, a
E.M Dayse Rollemberg Trefiglio, que acolhe 350 crianças
de 4 e 5 anos para o Ensino
Infantil.
As crianças foram apadrinhadas pelas Secretarias de
Assistência Social, Planeja-

Divulgação

mento, Trânsito, Colégio Policare, Loja Direito e Justiça,
RiopretoPrev, Jucesp e Zane
Soluções.
A diretora Lidiane Carreta
e a assistente de direção
Hosana Arruda recepcionaram as equipes de Educação
e os demais convidados. A
música da vez, entoada pela

meninada, foi ‘Bate o sino
pequenino’.
A entrega da campanha do
Fundo Social de Solidariedade
termina no dia 16 deste mês.
Na semana que vem, haverá
sacolinhas de presentes nos
dias 13, 14, 15 e 16, em quatro escolas da rede municipal
de ensino.

TELONA

Matrix é relançado
nos cinemas

Confira abaixo a programação dos dias 09/12 até 15/12:

23h30
2D Legendado: 19h30,
19h45, 20h15, 22h30,
22h50 e 23h15

Iguatemi:
Amor, Sublime Amor (Duração: 2h36min)
2D Legendado (exceto
quarta-feira): 14h20, 17h30
e 20h45
2D Legendado: (Somente
na quarta-feira): 17h15
Família Monstro 2 (Duração: 1h43min)
2D Dublado (exceto quarta-feira): 14h45 e 19h15
2D Dublado (todos os
dias): 17h
Matrix – 1999 (Duração:
2h16min)
Macro XE 2D Legendado
(exceto quarta-feira): 15h,
18h e 21h
Macro XE 2D Legendado
(somente na quarta-feira): 16h
Harry Potter e A Pedra
Filosofal (Duração: 2h32min)
3D Dublado (somente no
domingo): 15h45
3D Legendado (somente
no domingo): 19h e 22h10
Resident Evil – Bem Vindo a Racoon City (Duração:
1h48min)
2D Legendado (exceto
quarta-feira): 19h10 e 21h45
Missão Resgate (Duração: 1h49min)
2D Legendado (exceto
quarta-feira): 15h30, 17h50
e 20h15
2D Legendado (somente
na quarta-feira): 16h50
King Richard – Criando
Campeãs (Duração: 2h24min)
2D Legendado (somente
na quarta-feira): 21h30
Encanto (Duração:
1h46min)
2D Dublado (somente no
domingo): 15h30 e 17h50
2D Dublado (todos os
dias): 16h30
2D Dublado (exceto quarta-feira): 14h15 e 19h
Clifford – O Gigante
Cão Vermelho (Duração:
1h37min.)
2D Dublado (exceto quarta-feira): 14h30
2D Dublado (todos os
dias): 16h45
Casa Gucci (Duração:
2h38min)
2D Legendado (exceto
quarta-feira): 15h15, 18h40
e 22h
2D Legendado (somente
na quarta-feira): 16h15
Eternos (Duração:
2h37min.)
3D Legendado (exceto
quarta-feira): 21h15
Homem-Aranha: Sem
Volta para Casa (Duração:
2h28min) (Estreia no dia
15/12)
Macro XE 3D Legendado:
19h e 22h10
3D Legendado: 19h15,
20h, 20h30, 22h20, 23h e

Plaza Avenida Shopping:
Família Monstro 2 (Duração: 1h43min)
2D Dublado (exceto quarta-feira): 18h30
2D Dublado (todos os
dia): 16h
Matrix – 1999 (Duração:
2h16min)
2D Legendado (exceto
quarta-feira): 21h
Harry Potter e A Pedra
Filosofal (Duração: 2h32min)
3D Dublado (somente domingo): 15h, 18h15 e 21h30
Mostra-me o Pai (Duração: 1h30min)
2D Dublado (exceto quarta-feira): 15h20
A Babá – O Chamado das
Sombras (Duração: 1h37min)
2D Dublado (exceto quarta-feira): 19h e 21h30
Missão Resgate (Duração: 1h49min)
2D Dublado (exceto quarta-feira): 18h45 e 21h10
2D Dublado (todos os
dias): 16h15
Encanto (Duração:
1h46min)
2D Dublado (exceto quarta-feira): 15h15, 17h45 e
20h15
2D Dublado (somente na
quarta-feira): 17h
Resident Evil – Bem Vindo a Racoon City (Duração:
1h48min)
2D Dublado (exceto quarta-feira): 18h50 e 21h20
2D Dublado (todos os
dias): 16h30
Clifford – O Gigante
Cão Vermelho (Duração:
1h37min.)
2D Dublado (exceto quarta-feira): 14h30
2D Dublado (todos os
dias): 16h45
Ghostbusters – Mais
Além (Duração: 2h05 min)
2D Dublado (todos os
dias): 17h30
Casa Gucci (Duração:
2h38min)
2D Legendado (exceto
domingo): 20h15
Eternos (Duração:
2h37min.)
3D Dublado (exceto domingo e quarta-feira): 14h45,
18h e 21h15
3D Dublado (somente na
quarta-feira): 16h
2D Dublado (somente no
domingo): 20h15
Homem-Aranha: Sem
Volta para Casa (Duração:
2h28min) (Estreia no dia
15/12)
3D Dublado: 19h15,
19h30, 20h, 22h20, 22h30
e 23h
2D Dublado: 19h, 19h15,
20h30, 21h, 22h10, 22h20
e 23h30

Vinicius LIMA

São José do Rio Preto, sexta-feira
10 de dezembro de 2021
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Editais de
CITAÇÃO

Câmara Municipal de

CEDRAL

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 1062131-22.2017.8.26.0576 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma da Lei, etc. Faz saber a Consrio
Construtora e Pavimentadora LTDA-ME, CNPJ 18.364.436/0001-25, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Degraus Andaimes Maquinas e Equipamentos para Construção Civil S.a. e outro, Processo 106213122.2017.8.26.0576, para cobrança de R$ 5.012,23 (dez/17) decorrente do inadimplemento de 08 notas fiscais/faturas vencidas
no período de 24.11.16 a 24.01.17 em relação à locação de diversos equipamentos e máquinas. Estando a ré em lugar ignorado,
expedese o edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo do presente edital, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.
K -10e11/12
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 29 de novembro de 2021.

Editais de
LEILÕES
EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 16/12/2021 às 10h40

2º Leilão: dia 20/12/2021 às 10h40

Eduardo Consentino,, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber
que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 16 de
Dezembro de 2021 às 10:40 horas. Segundo Leilão: dia 20 de Dezembro de 2021 às 10:40 horas. Local do Leilão:
Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no
catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: O lote nº 01, da quadra M, situado no
loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as
seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 6,33m e divide-se com a Rua Projetada B; 13,33m em curva na
confluência da Rua Projetada B com a Rua Projetada 10; do lado direito de quem da Rua Projetada B olha para o imóvel
mede 9,51m e divide-se com a Rua Projetada 10; do lado esquerdo mede 19,02m e divide-se com o lote 02; e finalmente
nos fundos mede 14,50m e divide-se com parte do lote 27; encerrando uma área superficial total de 252,56 m². Matrícula
nº 150.044 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito:
1º Leilão R$ 125.997,41. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 256.789,36. Caso não haja licitantes ou
não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 20 de Dezembro de 2021,
às 10:40 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida,
das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários
advocatícios. Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor
da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a
título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de
Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros,
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão
será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes,
locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja
por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização,
situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do
arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante
o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por
cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos
que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou
locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas
despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais
impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem
como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br

Prefeitura Municipal de

MENDONÇA

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam CONVOCADAS as Organizações da Sociedade Civil do Município de
Mendonça/SP, a saber: Organizações da Sociedade Civil de atendimento, promoção e de
defesa dos direitos da criança e do adolescente, em conformidade com a Lei Municipal nº
1350, de 17 de abril de 2013, para participarem da Assembleia de Eleição das
Organizações da Sociedade Civil, que elegerá entre seus pares os representantes para
comporem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Mendonça/SP, biênio 2021/2023. Serão credenciadas as entidades que preencherem os
seguintes requisitos: Estarem legalmente constituídas e em regulamentar funcionamento
no município; Não possuírem fins lucrativos; Que estejam inscritas e regulares no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Compete à Assembleia das
Organizações da Sociedade Civil eleger 04 (quatro) representantes titulares e seus
respectivos suplentes, conforme o segmento correspondente.
A instituição deverá encaminhar um ofício indicando um representante titular e um
suplente, a ser entregue impreterivelmente até o dia 16 de dezembro de 2021, na sala do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situada na Rua Santos
Dumont, 642, Centro, Mendonça - SP.
A Assembleia de eleição será realizada no dia 17 de dezembro de 2021, às 09:00, na sala
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situada na Rua Santos
Dumont, 642, Centro, Mendonça - SP, e serão seguidos os protocolos de prevenção à
COVID-19, devendo todos (as) participantes usarem a máscara.
Cada Entidade deverá encaminhar seu representante devidamente credenciado (delegado).

Município de Mendonça, 09 de dezembro de 2021.

Juliano Souza de Oliveira
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de

POTIRENDABA
AVISO DE SUSPENSÃO
Pregão Presencial nº: 111/2021 – Processo: 177/2021
A Prefeitura Municipal de Potirendaba comunica aos interessados a SUSPENSÃO por tempo indeterminado, da sessão
de licitação, que seria realizado no próximo dia 15/12/2021,
às 08h30min, cujo objeto é aquisição de ITENS para serem
utilizados nas OFICINAS DE CORTE E COSTURA, com
entrega parcelada, pelo período de 12 (doze) meses, descritas no Termo de Referência anexo ao presente Edital, haja
vista a necessidade de correção do Termo de Referência do
certame. Após a realização das correções necessárias, será
divulgada nova data para a realização da sessão.
Outras informações pelo telefone (17) 3827-9206
Potirendaba/SP, 09 de dezembro de 2021 – Gislaine M.
Franzotti – Prefeita Municipal

A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial
nº 099/2021; objeto do Processo nº 156/2021, ata de registro n° 078/21. TIPO: Menor preço por lote.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção corretiva e preventiva
dos equipamentos que compõem a Estação de Tratamento de Água e Esgoto de Guapiaçu e aquisição
de peças, conforme as especificações e quantidades descritas no Termo de Referência. DATA, HORÁRIO
E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 22 de dezembro de 2021, às 14:00 horas, na Prefeitura Municipal de
Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 10/12/2021, das 08:00 horas às 17:00 horas, no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro,
Guapiaçu – SP, Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 09/12/2021.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

Editais de
PROCLAMAS
EDITAIS DE PROCLAMAS - 1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - Rua Tiradentes nº 3355,
Centro. - Tel: (17)3214-5330
Certiﬁca-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:
EDUARDO MAZARIM VIEIRA e DÉBORA PARO DRUBI. Ele,
de nacionalidade brasileira, gerente comercial, solteiro, nascido
em Marília, SP, no dia 06 de setembro de 1986, ﬁlho de PAULO
ROBERTO MAZARIM VIEIRA e de MARINA LINA DE OLIVEIRA VIEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira,
nascida em Colina, SP, no dia 27 de dezembro de 1989, ﬁlha de
HASSAN DRUBI NETO e de LUCIANA PARO DRUBI.
JOSÉ RUBENS CARON JAUICHE e SIMONE ALMEIDA CARDOSO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo,
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de
dezembro de 1987, ﬁlho de MOUSSA JOSEPH JAUICHE e de
CELIA MARIA CARON JAUICHE. Ela, de nacionalidade brasileira, analista de recursos humanos, solteira, nascida em Santos,
SP, no dia 20 de dezembro de 1987, ﬁlha de JOSÉ CARLOS
CARDOSO e de LUCRECINDA FERRARO ALMEIDA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja
aﬁxado 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, 09 de dezembro de 2021
David Yamaji Valença, Oﬁcial.
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oﬁcial 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.
ALAN CRISTIAN TEIXEIRA e LARISSA APARECIDA
TRINDADE, sendo ELE ﬁlho de JURANDIR ROBERTO TEIXEIRA e de MARIA MADALENA SANTANA DOS REIS e ELA ﬁlha
de IVANDO VITALINO TRINDADE e de IVETE APARECIDA
DOMINGUES;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo,
2200 – Tel: 3202-9090). 09/12/2021.
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Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura
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CHRISTMAS’ DELIGHTS I

ATRAÇÕES

Estamos nos aproximando das festas de Natal e réveillon e uma
das preocupações das donas de casa é o cardápio das ceias e
almoços de Natal, réveillon e almoço do primeiro dia do ano. Dois
endereços estão oferecendo delícias que podem ser encomendadas
para facilitar o serviço de quem se organiza para receber familiares e
amigos: o restaurante Delícias por Quilo e o Empório Santa Martha,
de Fernanda Pereira Marques de Sant’Anna Eles levam a chancela
desta coluna, pela qualidade de seus pratos e pelas delícias de
enternecer o palato.

O grupo Regina Bernadete e
Amigos se apresenta hoje à
noite no Automóvel Clube. No
almoço de sábado é a vez da
dupla M& M e na boate de
sábado, Ney Maia. Maurício e
Nazinho serão as atrações do
almoço de domingo.

CHRISTMAS’ DELIGHTS II
O Delícias por Quilo (3353-4555 ou zap 99706-0910) oferece
entradas, saladas, tortas e quiches, além dos pratos principais como
lombo assado com cebola caramelizada, tender ao molho de mel,
mostarda e abacaxi; chester, filé mignon, salmão, três receitas de
bacalhau e uma carta de sobremesas. Encomendas para o Natal
tem deadline até 22 e para o réveillon, até 27.

CHRISTMAS’ DELIGHTS III
O apuro da gastronomia é uma questão de cultura. Muitas vezes são
necessárias gerações para se chegar a um denominador comum
sobre a confecção de um acepipe. A doce e cuidadosa Fernanda
Azevedo Pereira Marques Sant’Anna, absorveu de sua avó, o prazer
de cozinhar, que não demorou para virar um novo negócio, Com D.
Josephina, na Fazenda Água Doce, em Icém, Fernanda-formada
em publicidade na PUC em Campinas e MBA em Comunicação,
mas por vocação, adora cozinhar- transformou a gastronomia numa
experiência cuidadosa criando produtos deliciosos com aquela aura
de produto rural, tão valorizado no interior da Europa elaborado
com extremo cuidado,resultando em delícias que o palato aplaude.

CHRISTMAS’ DELIGHTS IV
Da textura aveludada de sua manteiga, riquíssima em sabor ao
doce de leite que pede cocção demorada e se transforma num
creme denso e esplêndido, próprio das regiões agrícolas de Minas.
Fernanda oferece esses produtos no Empório Santa Martha e usa
as redes sociais para receber pedidos. Não existe uma loja física,
nem nos aplicativos de delivery, mas entrega as delícias em Rio
Preto. Info: 99772-5961. Agora, já com novas receitas de pães
que contemplam aqueles que precisam acautelar-se com açucares,
lactoses e glutens e uma série de delícias para enriquecer a geladeira
nas Christmas’ Season, como tortas variadas, cheesecakes,
guirlanda de palha italiana e coalhadas Premium.

PRESENÇA
O ex-presidente Michel Temer
será a figura central do almoço
que a Lide Noroeste Paulista
promove na próxima terça-feira,
dia 14, no Espaço Vitória. Ele
virá proferir uma palestra e
deverá ser homenageado pelas
forças vivas da cidade.

HOMENAGEM

Se tudo correr conforme as previsões, deverá acontecer em 2022,
o lançamento do exuberante Condomínio Fazenda Amazonas, de
altíssimo padrão, um diamante de luxo incrustado no entorno de Rio
Preto, bem ao estilo da Fazenda Boa Vista em Porto Feliz e o Quinta
da Baronesa, em Bragança Paulista. O local, deverá conquistar a
elite de nossa cidade, pelo conforto, requinte e espaços de lazery compris, uma vitivinicultura.Não terá nada igual na cidade, em
beleza, glamour e principalmente, aparato de segurança. Quem
viver, verá.

BENEFIT

OBRIGADO

O empresário Daniel de Freitas
terá um Natal maravilhoso.
Com os recursos obtidos com
a venda de seu livro “Fazendo
Certo dá certo”, quem adquiriu
a obra, ajudou a escrever uma
nova história para a população
ribeirinha do rio Amazonas,
atendida pela Santa Casa de
Misericórdia de Óbidos, no Pará.
O hospital, uma das entidades
assistidas pelas obras do Frei
Francisco, de Jaci, tem em pleno
funcionamento, equipamentos
hospitalares para a sua unidade
neonatal, comprados com o livro
do biografado Daniel e pelo autor
Edmilson Zanetti, projeto do
Rotary Club Distrito 4480 que
esgotou a venda de todos os
exemplares.

Agradecimentos de Natal: Maria Inês Bellini Cabrera e família,
Henrique Fernandes e Valéria Goraieb –Assessiva Comunicação
Bicho Prime, Secretário Municipal de Esportes, Fábio Marcondes;
La’Brizza Cosmetics, Leandro Lucas de Sousa, SindHoteleiros;
WWalter Garcia Advogados; Daniel Vicente Romero- Advogados;
Logical Delivery; Sindicato dos Trabalhadors nas Indústrias de
Fabricação de Álcool , Químicas e Farmacêuticas de Rio Preto; Alex
Briani- Briani Assessoria Esportiva Silvio Amaral; Tiago Gonçalves
Pereira, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação
de Rio Peto.

INAUGURAÇÃO

O médico Antônio Carlos Mesquita e a mulher, Maura Costantini Mesquita, durante encontro social.

BUTECO DE RESPONSA I
O adocicado afeto que certas pessoas têm por um bom boteco,
um bar como são chamados no Rio de “pés limpos”, acaba de se
incorporar ao leque de ofertas de Rio Preto na região dos Damhas.
É o Odin Gastropub- anote esse nome de deus viking- que vem
contabilizando bons frutos agora que as pessoas começam a
sentir as boas vibrações da nova liberdade depois da claustrofóbica
convivência com a pandemia.

BUTECO DE RESPONSA II
Além de um deck aprazível debruçado sobre a avenida, há um
espaço interno decorado com aconchego, para se desfrutar de boas
cervejas, chopes e drinks. O cardápio oferece um encontro cultural
expresso na gastronomia, meticuloso trabalho dos proprietários
Wayne Moreno Rossitti e sua mulher, Daniela Camargo, ambos
formados na área de culinária onde despejam sua energia
emocional com grande talento, oferecendo apetizers e amusegueles enfáticos. Músicos se apresentam ocasionalmente na casa,
embalando uma capacidade lírica para o chamado “novo normal”.
Vale conferir o agradável ambiente na Avenida Miguel Damha,1241,
em frente ao Gaivota I.

RONCOLHO

SEM ESTAMPIDO
O humor rio-pretense fala que,
porque o show pirotécnico do
réveillon na Represa Municipal
apresentará apenas fogos
sem estampidos, a Prefeitura
vai contratar tradutores de
linguagem de libra para
apresentar o espetáculo.

FESTIVAL
Maravilha! O Festival
Internacional de Teatro voltará
a ser realizado no ano que vem.
A Secretaria da Cultura marcou
para o período de 21 a 30 de
julho. O Festival, do qual me
orgulho em ter sido um dos
fundadores, está completando
53 anos e 21 como festival
internacional de teatro.

Seria cômico se não fosse trágico.
Viralizou nas redes sociais o caso
do aposentado de 71 anos
que foi internado no Hospital
de Base de Rio Preto para a
remoção de uma hérnia, mas
a equipe médica retirou-lhe um
dos testículos. E olha que nossa
cidade é reconhecidamente uma
das cidades onde se pratica a
melhor medicina no Brasil. Pelo
pedido de indenização da vítima,
fica-se sabendo que um testículo
humano vale R$ 120 mil.

O promoter Fred Tonelli, ao lado de seus parceiros, Hugo
Pastel e Vitor Mirando, da Alianza Eventos, promove
domingo um almoço no Villa Conte, com show de Jorge e
Mateus. Todos os ingressos já foram vendidos.

A Diretoria do Rio Preto
Automóvel Clube homenageia
amanhã, 11 de dezembro,
às 10 horas, a advogada e
conselheira Nadalete Amorim
Dias, que empresta seu nome
à sala de jogos de carteado.
Nadalete aproveita a família
reunida- o filho Waltinho Dias,
a nora Gisele Falavina Dias e os
netos Gabriel e Olavo vêm de
Curitiba- e recebe familiares e
plus intimes para um almoço
na Sala Azul, em comemoração
ao seu aniversário,animada pela
dupla M&M.

As obras do restaurante
Panorâmico estão atrasadas
o que faz com que a Diretoria
Jesus Martin Neto e os
parceiros, proprietários do Don
León, programem a data da
inauguração nas proximidades
do Natal.

REFERÊNCIA
Até junho de 2022, nossa
cidade terá mais uma forte
referência, assim como Buenos
Aires tem em sua Avenida 9
de julho. A Plaza de Espanã,
projeto do arquiteto Romeu
Patriani, com seu obelisco de
46,5 m de altura, imperará
poderoso e bonito, na Avenida
José Munia em frente ao Plaza
Avenida Shopping.

RESTAURANTES
CARIOCAS
Minha amiga e leitora Vera
Araújo, me forneceu uma
lista de nomes dos melhores
restaurantes cariocas,
fornecida por seu irmão que
reside no Rio. Anotem para
quando forem ao Rio: Oro,
Oteque, Gurumê (japonês),
Malta (carne), Posi (italiano +
contemporâneo), Pici (italiano),
Sult (contemporâneo), Ella
(pizzaria). E o café da manhã
no Hotel Janeiro-Arpoador
(chegar bem cedo) O Grado,
no Jardim Botânico é top
também. Acrescente nos caros
imperdíveis.

Se você quiser receber esta coluna em
pdf, pelo celular, envie o número de seu
* whatsApp para: (17) 99772-1730

CONDOMÍNIO

Esses, os aniversariantes da
semana: 10, sexta-feira: Dia
Declaração Universal Direitos do
Homem, Júlio César Gonçalves,
Renata Andrea Zardini Abritta, exprefeito Roberto Lopes de Souza,
Matheus Jalles Guimarães, 11,
sábado: Dia do Arquiteto, Dia
do Engenheiro, Dia do Agrônomo,
Dia do Tango,1890-nasceu
Carlos Gardel em Toulouse,
França; 1910;nasceu no Rio
(1910-1937) Noel Rosa, Enzo
Olavo Amorim Ciantelli, Nadalete
Amorim Dias Erica Osti Salomão,
ator Éverton de Castro.12,
domingo: 915-nasceu Frank
Sinatra, Paulo Renato Atayde
Girardi, imortal Wilson Daher,
Sérgio Cipovicci, Emerson
Fittipaldi, Gabriela Cabrera,
José Rodrigues Simões Neto,
Luiz Tavares, Maria Cristina
Noceti Lopes, Maria de Fátima
Mimessi, Sílvio Santos(91 aos)
Wagner Tiso. 13, segundafeira: Dia de Santa Luzia, Dia
do Marinheiro, Dia da Marinha,
Dia do Ótico, Elias Kassis, Lígia
Maura Garcia da Costa,Martha
Lúcia Patriani D’Andrea, Flávio
Aliende, Flora Maria de Noronha
Lemos, Gilberto Scandiuzzi, Maria
Helena Cocenza Fava, Maria Luiza
Spotti Varella, Andreia Caroline
Galeano, Ricardo Acayaba De
Toledo. 14, terça-feira: Luiz
Bonfá Júnior,Maria Cristina
Iunes Cêntola, Sandra Maria
Corrêa de Mello Gomes,Sérgio
Gomes, Heloisa Helena Cherubini
Trindade, João Henrique dos
Reis, Cássia Ismael Pirillo, João
Kouyoumdjian, Nathalia Romani,
João Kouyomdjian, Heloisa
Cherubini.15, quarta-feira:
Carmen Lúcia Bassitt, Gisela Verdi
Haddad, Ítalo Bozola, Izameire
Sanitá de Azevedo, Maria Cecília
Braga Braile, Mário Abbud Filho,
Mariza Amorim, Patrícia Bonfá
Martucci Dallemule, Sônia Maria
Anacleto,Tasso Jereisatti, Jorge
Salem Haddad Filho, Adriana
Esteves. Nasceu Oscar Niemeyer,
16, quinta-feira: 1770-nasceu
o compositor alemão Ludwing
Van Beethoven, Adalberto Afini,
Graziela Calil Costantini, Marcelo
Thiago Parise, Dora Márcia
Cabrera Hernandes, governador
João Dória Júnior, José Roberto
Campanelli Lima, Maria Olímpia
Thiago Parise, Zezé Amorim,
Nathália Villanova.

