
VACINAÇÃO JÁ TEM 96 MIL FALTOSOS
EM RIO PRETO

Empresário que 
se passava por 
delegado é alvo 

de operação 
da PF
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Motorista sem CNH avança 
pare e atropela jovem

Golpista finge 
ser funcionário 

de banco e 
idoso perde 
R$ 20 mil
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Olímpia colocará 
tendas nas ruas 
para incentivar 

vacinação
Segundo o cronograma defini-

do, nos próximos dois sábados, 
dias 11 e 18 de dezembro, a 
equipe de vacinação estará com 
uma tenda na Praça da Matriz, 
no centro da cidade, das 8h às 
16h. Já durante a semana, entre 
os dias 13 e 17 de dezembro, o 
atendimento continuará das 8h 
às 16h, na Avenida dos Olimpien-
ses, e se estenderá, das 16h às 
20h, também na Praça da Matriz 
de São João Batista.     Pàg.A5

Site descomplica 
e ajuda na 

leitura de bulas 
de remédios

Os alunos do curso de me-
dicina da Faceres de Rio Preto, 
junto com a professora Carolina 
Pacca, desenvolveram o site 
“Bula Descomplicada”, com 
informações em uma linguagem 
simples a respeito de diferentes 
classes de medicamentos. O 
objetivo é facilitar o entendi-
mento para quem busca infor-
mações a respeito de determi-
nado remédio e não consegue 
entender na bula.   Pág.A5

Rio Preto 
inaugura hoje 
seu primeiro 

colégio 
cívico-militar
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Acirp ganha 
pela 8ª 

vez prêmio 
de melhor 
associação
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Tenista disputa 
2ª etapa 

Circuito Aberto 
Infanto Juvenil

UTR Brasil
Pág. A7

Mirassol 
apresenta 
reforços 

para jogar o 
Paulistão 
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CERA
Olímpia inau-
gura dia 15 o 
Dreamland, 
museu com 
mais de 70 
personagens 
históricos de 
cera em ta-

manho natural 
espalhados em 

30 cenários 
numa área de 
6 mil metros 
quadrados. 
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Foram 
cumpridos 
três man-
dados de 
busca e 

apreensão 
na resi-

dência e 
empresas 
do suspei-
to, sendo 
apreendi-

dos alguns 
celulares

RURAL Secretário de Agricultura Itamar Borges destinou três viaturas para patrulhamento rural 
na região de Rio Preto; entrega foi feita ontem com a presença do prefeito Edinho Araujo em so-
lenidade que contou com autoridades de todo estado em Riberão Preto.                      Pág.A3
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Ser avó não nos 
envelhece, pelo 

contrário!
Ser avó muda nossa pers-

pectiva de mundo e de nós 
mesmas. Passamos a visua-
lizar o tempo com mais aten-
ção torcendo para ele não se 
apressar. Queremos aproveitar 
todos os segundos. Ser avó, 
ao contrário do que muitos 
pensam, não nos envelhece, 
pelo contrário, rejuvenesce!

O sentimento de acolhi-
mento e a ternura presente 
nos olhares das crianças nos 
faz sentir uma força esquecida 
em meio ao cotidiano. Este es-
tado mágico é algo que nunca 
havia vivido até ser avó e hoje 
sei que apenas as vovós sabem do que estou falando.

Ser avó, nem sempre é fácil, há de se ter sabedoria e 
cautela. Nossos netos não são nossos filhos. As respon-
sabilidades e todas as decisões sobre as crianças são dos 
pais. Este precisa ser um exercício diário das avós.

Aconselho, às vovós mais ansiosas, não sufocarem a 
nova família com conselhos exagerados na tentativa de 
suprir todas as necessidades. Não é isso que as novas 
mamães e papais precisam. Menos ainda os netos.

Algumas dicas são sempre válidas. Algumas já sabia, 
outras aprendi na prática. O momento do nascimento da 
criança é deles, esteja presente se solicitada. A vontade é 
de ficar grudadinha, mas tente se segurar.

A família necessita de uma rede de apoio, isto é certo, 
mas cuidado com as invasões. Não tire da mãe ou do pai 
o prazer de dar o primeiro banho, por exemplo. Caso eles 
estejam inseguros, apoie e transmita segurança, mas não 
os substitua.

Uma mãozinha na organização da casa e na alimenta-
ção pode ser bem-vinda quando solicitada. Nada de sair 
invadindo o espaço alheio. Ofereça ajuda para cuidar do 
bebê entre as mamadas permitindo que a nova mamãe 
possa dormir.

Pergunte sempre como proceder com as crianças. 
Quase tudo que você aprendeu e fez quando foi mãe está 
ultrapassado. As condutas médicas e relativas à introdução 
alimentar mudaram totalmente.

Nunca dê chupeta, mamadeira, chuquinha ou qualquer 
outra coisa escondida da mãe. Importante frisar também 
que NÃO EXISTE LEITE FRACO, não atormente a nova ma-
mãe com crendices.

Não tenha vergonha de nada. Sente-se no chão, cante 
cantigas, bata palmas, sorria e gargalhe com todas as for-
ças. Compre livros, leia ou invente histórias para os peque-
nos. Dê cambalhotas se conseguir. Seja criança outra vez!

Entre amadurecer e virar avó, descobri uma nova mulher 
dentro de mim, cheia de energia e planos. Renasci e fiz 
da escrita uma nova profissão. Sonho com o dia em que, 
adultos, meus netos conhecerão a mulher que fui. Estarei 
eternizada nos versos e textos que escrevi.

Ah, uma última dica... Deixe a mulher que existe em 
você fluir com todas as suas nuances. Não é porque você se 
tornou avó que virou um ser assexuado e sem vida pessoal. 
Empodere-se e viva com plenitude e alegria!

*Thelma Miguel é médica, escritora e poetisa 
carioca e acaba de lançar a coletânea de poemas O 
Silêncio e o Grito.

ARTIGO 
Colégio cívico-militar 
será inaugurado hoje

Com um total de 500 va-
gas para alunos que estiverem 
cursando o Ensino Médio do 1º 
ao terceiro ano e para o Ensino 
Fundamental II, será inaugurado 
neste sábado, 11, o primeiro co-
légio cívico-militar de Rio Preto. 
O evento acontece na própria 
escola localizada na Rua General 
Glicéio, 3350, no centro.

Fruto de uma parceria entre 
a Defenda PM e iniciativa priva-
da o colégio vai oferecer aulas 
no período integral das 7 às 18 
horas para o Ensino Médio e 
para o Ensino Fundamental II, 
também integral, das 7h30 às 
18 horas.

Das 500 vagas, 100 serão 
reservadas para bolsistas com 
100% de gratuidade nas mensa-
lidades. Estas vagas dependem 
do apoio da iniciativa privada e 
o aluno que pleitear vai passar 
por processo de seleção com 
análise da questão financeira, 
social e desempenho escolar.

Todo o projeto é desenvol-
vido para filhos dos policiais 
militares associados ao Defen-
da PM, Polícia Civil, Federal, 
Guardas-Municipais e Forças 
Armadas, mas também para o 
público em geral.

As aulas tem previsão de 
início para o dia 31 de janeiro. 
O valor das mensalidades ainda 
está em análise, mas gira em 
torno de R$ 1,5 mil e levará 
em conta o fato de que diferen-
temente de muitos colégios o 

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br
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ensino será integral.
O grande apelo do Colégio 

Cívico Militar está justamente no 
respeito a hierarquia dentro da 
sala de aula, ensino voltado as 
questões morais e cívicas, além 
dos valores patrióticos.

“Uma disciplina de liderança 
cidadã, moral e cívica, civili-
dade, patriotismo, cidadania. 
O respeito vai ser bem exigido 
no colégio”, afirma o professor 

e diretor do Colégio Marco 
Antonio.

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

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

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

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

“Os alunos que quiserem 

depois, no Ensino Médio, po-
derão fazer um preparativo. Por 
exemplo, o Barro Branco vai 
ter todo o preparo físico que é 
muito exigido para o ingresso 
na instituição. A parte física, 
tem muito peso, no período 
da tarde. Teremos monitores, 
Policiais Militares, formando os 
alunos na parte física. Vamos 
acompanhar a parte física para 
ingressar nas Academias Mili-
tares”, explica Marco Antonio.

O conteúdo pedagógico se-
guirá o que de melhor existe no 
ensino pelo país, inclusive com 
material didático interativo. 
“Temos um material didático 
excelente. Os livros tem o QR 
Code nas páginas e o aluno ao 
acionar terá como assistir as 
aulas através de vídeos com os 
professores esclarecendo vá-
rios assuntos, tudo de maneira 
digital”, diz o diretor.

De acordo com o diretor, até 
o momento há uma lista com 
cerca de 1500 alunos interes-
sados em estudar no colégio. 
Na inauguração deste sábado 
a cúpula da Polícia Militar, além 
de profissionais de segurança, 
estarão presentes.

Aulas em período integral e disciplina hierárquica são destaques do futuro Colégio

GRANDES CIDADES

Acirp vence pela 8ª vez prêmio 
Melhor Associação Comercial 
A Associação Comercial e 

Empresarial de São José do 
Rio Preto (Acirp) foi novamente 
campeã na premiação realiza-
da Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (Facesp). Por mais um 
ano, a premiação ocorreu de 
forma totalmente online.

A entidade recebeu, pela 
oitava edição consecutiva, o 
Prêmio ACmais, que reconhece 
o trabalho das associações que 
atingiram grandes resultados 
por meio de melhores práticas.  
A Acirp traz para Rio Preto o 
troféu de melhor Associação 
Comercial na categoria “De-
senvolvimento Local” em mu-
nicípio de grande porte. Esta é 
a terceira vitória da categoria, 
as outras cinco vitórias foram 
na categoria “Gestão”.

A premiação seguiu os 
mesmos moldes das edições 
anteriores, realizadas desde 
2014: por porte (Grande, 

SCPC). A entidade concorreu 
ao lado das associações co-
merciais de Santo André e São 
José dos Campos.

“Em nome de toda a di-
retoria da Acirp, Conselho 
Consultivo e Fiscal, presidentes 
de gestões anteriores, nosso vi-
ce-presidente da Facesp RA14, 
Paulo Sader, quero deixar aqui 
nosso agradecimento à Facesp 
por promover este prêmio e 
as boas práticas entre as as-
sociações comerciais. Quero, 
também, agradecer a todo o 
nosso time de colaboradores 
da entidade que, junto com 
nossa diretoria e Conselho, 
fez acontecer! Trabalhos mui-
to nesta pandemia e temos a 
honra de receber pela oitava 
vez esse prêmio. Muito obriga-
do”, comemorou o presidente 
da Acirp, Kelvin Kaiser.

Da REDAÇÃO Divulgação

EDUCAÇÃO

Temos um material didático excelente. 
Os livros tem o QR Code 

nas páginas e o aluno ao acionar terá 
como assistir as aulas a

través de vídeos com os professores 
esclarecendo vários assuntos, 

tudo de maneira digital

“

”

Média e Pequena) e catego-
ria (Desenvolvimento Local, 
Gestão, Produtos e Serviços, 
e Melhores Práticas Boa Vista 

EMPREGO

Balcão finaliza a semana 
oferecendo 958 vagas 

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta sexta-feira 
(10) está oferecendo 958 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
desossador (40), operador 
de produção (40), operador 
de caixa (38), operador de 
plataforma (30), vendedor 
(24), repositor de hortfruti 
(23), auxiliar de enfermagem 
(22), técnico de enfermagem 
(21), vendedor externo (20), 
atendente (16), promotor de 
vendas (15), operador de 
empilhadeira (13), consul-
tor comercial (10), pedreiro 
(10), entre outros.

Há também oportunida-
des de estágio. As vagas 
são para as seguintes áreas: 
atendimento (10), adminis-

tração (6), engenharia (5), 
marketing (3), ciências con-
tábeis (3), web design (2), 
química (1), direito (1) entre 
outros.

Os interessados em al-
guma das vagas podem se 
cadastrar no Balcão de Em-
pregos através do site da Pre-
feitura https://www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos/ e 
se candidatar às vagas ofere-
cidas enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 
trabalhadores interessados 
em oferecer, ou que já exer-
cem, prestação de serviços 
de entrega. A expectativa 
da Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico é que a 
demanda por novos postos 
de trabalho no setor continue 
crescendo.

Da REDAÇÃO
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CÂMARA

Assim como no fim do ano 
passado novamente o vereador 
Anderson Branco (PL) apre-
senta moção de repúdio aos 
integrantes do grupo de humor 
sarcástico Porta dos Fundos. 
Protocolada nesta quinta-fei-
ra, 9, na Câmara Municipal, 
a moção critica o lançamento 
do especial de Natal “Te prego 
lá fora” que, segundo o par-
lamentar, “trata de animação 
com Jesus em prostíbulo, pro-
duzido pela produtora de vídeos 
Porta dos Fundos”.

Vídeo promocional sobre o 
episódio já circula pela internet 
trazendo Jesus como aluno 
adolescente da Escola Muni-
cipal Eva e Adão onde tenta 
adaptar-se à vida escolar. Nas 
imagens divulgadas é possível 
ver que Jesus se esforça para 
que ninguém descubra que 
ele é o Messias, vive todos os 
problemas da fase da adoles-
cência, como sofrer bulluing 
e consumir pornografia, en-
quanto tenta ser considerado 
espécie de “bad boy”. Jesus 
chega a ir a um prostíbulo.

Branco afirma na moção 
de repúdio que “Jesus chega 
a ir a um prostíbulo, onde 
ele questiona que “não é de 
Deus”. Ao que lhe respondem: 
“Na verdade, aquela mais alta 
ali (uma prostituta) é exclusiva 
de Deus.”

O parlamentar conclui que 
“o objeto exposto não deixa 
de ter cunho pornográfico, 
malicioso e total desrespeito 
pela fé cristã, haja vista que o 
conteúdo de fatos jamais exis-
tiram, e que não tem qualquer 
caráter cultural, ou de cunho 
educativo e social, pois gera to-
tal desrespeito com as famílias 
e a população em geral.

No final do ano passado 
o grupo Porta dos Fundos 
também causou polêmica 
ao produzir especial em que 
Jesus seria gay. Na ocasião o 
vereador Branco apresentou 
moção de repúdio que acabou 
sendo aprovado pela maioria 
dos vereadores.

Branco integra a bancada 
evangélica da Câmara, se diz 
de direita e conservador. A 
moção de repúdio será votada 
na sessão de terça-feira, 14.

Branco 
apresenta moção 

de repúdio 
contra especial 

de Natal do 
Porta dos Fundos
Raphael FERRARI 

RIO PRETO

Itamar Borges destina três viaturas 
para patrulhamento na área rural 

Rio Preto foi contemplada 
com três novas viaturas que in-
tegrarão a frota municipal para 
realização de monitoramento e 
segurança na área rural, pelo 
programa Agro SP + Seguro.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB), o secretário de Agricul-
tura e Abastecimento, Pedro 
Pezzuto, e o diretor da Guarda 
Civil Municipal, Victor Cor-
nachioni, participaram nesta 
sexta-feira (10), em Ribeirão 
Preto, da cerimônia de entrega 
dos veículos.

As chaves das viaturas fo-
ram entregues em mãos pelo 
vice-governador Rodrigo Gar-
cia e pelo secretário estadual 
de Agricultura e Abastecimen-
to, Itamar Borges, que naquela 
cidade também participam das 
atividades do Retoma SP.

Os veículos são do tipo: 

S10 LS, mecânica 4x4, 2.8L, 
turbo diesel, modelo 2022, 
cabine dupla, equipada com 
guincho, reboque, quebra 
mato, faroestes, estribo e 
rádio comunicador.

Duas viaturas serão se-
diadas à subprefeitura de 
Engenheiro Schmitt e uma, 
na subprefeitura de Talhado. 
A operacionalização do moni-
toramento será realizado pela 
Guarda Civil.

Ao todo, o governo de 
São Paulo realizou a en-
trega de 72 novas viaturas 
a dezenas de municípios 
paulistas. A ação faz parte 
do Programa Cidadania no 
Campo – Rotas Rurais, cujo 
objetivo é investir em políti-
cas públicas para o desen-
volvimento rural sustentável. 
O programa ainda prevê o 
cadastramento das proprie-
dades rurais para otimização 
do monitoramento.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br
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EDUCAÇÃO

GOVERNO FEDERAL

Rede municipal recebe matrículas para escolas e vagas em creches

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Edu-
cação, está com matrículas 
abertas para crianças e ado-
lescentes entre 4 e 14 anos e 
recebe solicitações de vagas 
para as creches, que fazem o 
atendimento na faixa de 0 a 
3 anos. A inscrição pode ser 
feita a qualquer tempo para 
alunos que estão fora da rede 
municipal de ensino, como os 
que estão em transferência 
a partir de outras cidades ou 
provenientes de instituições 
particulares de ensino. Os pro-
cedimentos para a matrícula 
ou solicitação de vaga variam 
de acordo com a idade da 
criança ou o tempo de ensino.

Das etapas estabelecidas 
pela Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), o municí-
pio é responsável pela Educa-
ção Infantil (0 a 5 anos) e pelo 
ciclo que vai do 1º ao 5º ano 
do Ensino Fundamental (6 a 
10 anos). A partir dos 4 anos 

de idade, quando começa a 
fase pré-escolar, o ensino é 
obrigatório e, portanto, pais 
e responsáveis devem fazer a 
matrícula da criança em uma 
instituição regular de ensino. 
Na rede municipal, o proce-
dimento padrão é procurar a 
escola mais próxima de casa 
para obter informações, ou 
entrar em contato com o de-
partamento de demanda esco-
lar da Secretaria de Educação 
pelo telefone 3211-4000.

A obrigatoriedade do en-
sino a partir dos 4 anos foi 
determinada pela lei federal 
12.796/2013, que alterou a 
LDB. A regra se aplica a crian-
ças que completam 4 anos até 
o dia 31 de março do ano da 
matrícula. Na pré-escola (4 
a 5 anos), há a possibilidade 
de atendimento em período 
parcial ou integral.

A partir do Ensino Funda-
mental (6 anos), o atendimen-
to é feito por períodos. Assim 
como na pré-escola, pais e 
responsáveis devem procu-

rar a escola municipal mais 
próxima de casa para fazer a 
solicitação. Além de atender 
a faixa que vai até o 5º ano 
(alunos de 10 anos), o muni-
cípio tem quatro unidades com 
turmas do 6º ao 9º ano do 
Fundamental (11 a 14 anos), 
ciclo que está majoritariamen-
te sob a responsabilidade do 
Estado. Já o Ensino Médio (15 
a 17 anos) é exclusividade 
das instituições estaduais no 
ensino público.

Para crianças de 0 a 3 
anos, o procedimento é dife-
rente, a começar que não há 
a obrigatoriedade de matrícu-
la. O atendimento é feito de 
acordo com a demanda de 
cada unidade. Para o período 
parcial — manhã ou tarde —, 
a solicitação deve ser feita nas 
próprias escolas. A solicitação 
pode ser feita para crianças a 
partir dos 4 meses de idade.

Já quem precisa do aten-
dimento em período integral 
deve fazer a solicitação no 
Poupatempo ou na Prefeitura 

Regional Norte. Os pais ou 
responsáveis podem indicar 
até cinco unidades para a 
matrícula. Os critérios de clas-
sificação na espera de vagas 
seguem determinações da 
Constituição, de leis federais 
e municipais e de diretrizes da 
Educação. Crianças em situa-
ção de vulnerabilidade social, 
por exemplo, têm prioridade 
no atendimento.

Raphael FERRARI 

Supletivo  - A rede 
municipal também oferece 
Educação de Jovens e Adultos 
nas modalidades semipresen-
cial (modular) ou presencial 
(termo), equivalente aos ciclos 
que vão do 1º ao 9º ano do 
Fundamental, no período diur-
no ou noturno. O serviço é pres-
tado nas escolas Prof. Ademir 
Dib (modular diurno e noturno 
e termo noturno) e Prof. Darcy 
Ribeiro (termo noturno).

Divulgação

Caixa começa a pagar 
Auxílio Brasil com R$ 400 

A Caixa Econômica 
Federal paga nesta sex-
ta-feira (10) o Auxílio 
Brasil para beneficiários 
com Número de Inscrição 
Social (NIS) final 1.

Medida provisória pu-
blicada em edição extra 
do Diário Oficial da União, 
no último dia 7, antecipou 
o pagamento do novo 
valor do Auxílio Brasil. O 
instrumento criou um be-
nefício extraordinário que 
complementa as parcelas 
já previstas do Auxílio 
Brasil para o valor de R$ 
400. Ou seja, cada família 
receberá, no mínimo, R$ 
400.

Segundo o Ministério 

da Cidadania, do total de 
14,5 milhões de famílias 
atendidas em novembro 
pelo novo programa social 
do governo federal, 13 
milhões recebiam menos 
de R$ 400. Em novem-

bro, o valor médio do Au-
xílio Brasil foi R$ 224,41.

Calendário

As datas de pagamen-
to seguem o modelo do 
antigo Bolsa Família, que 
pagava os beneficiários 
nos dez últimos dias úteis 
do mês. Em dezembro, 
em função do feriado de 
Natal, os pagamentos vão 
até 23, com a antecipa-
ção do calendário regular 
em uma semana.

O beneficiário poderá 
consultar informações 

Da REPORTAGEM
sobre as datas de paga-
mento, o valor do benefício 
e a composição das par-
celas em dois aplicativos: 
Auxílio Brasil, desenvolvido 
para o programa social, e o 
aplicativo Caixa Tem, usa-
do para acompanhar as 
contas poupança digitais 
do banco.

Benefícios 
básicos

O novo programa social 
tem três benefícios bási-
cos e seis suplementares, 
que podem ser adiciona-
dos caso o beneficiário 
consiga um emprego ou 
tenha um filho que se 
destaque em competi-
ções esportivas ou em 
competições científicas e 
acadêmicas.

Podem receber o Auxí-
lio Brasil as famílias com 
renda per capita de até 
R$ 100, consideradas 
em situação de extrema 
pobreza, e aquelas com 
renda per capita de até 
R$ 200, consideradas em 
condição de pobreza.

O beneficiário poderá consultar infor-
mações sobre as datas de pagamento, 
o valor do benefício e a composição das 
parcelas em dois aplicativos: Auxílio 
Brasil, desenvolvido para o programa 
social, e o aplicativo Caixa Tem, usado 
para acompanhar as contas poupança 
digitais do banco.

O instrumento criou um benefício 
extraordinário que complementa as 

parcelas já previstas do Auxílio Brasil 
para o valor de R$ 400

“

”
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ROUBO ESTELIONATO

Interessada em comprar 
uma motocicleta, uma jovem 
de 26 anos caiu em golpe de 
estelionato e teve prejuízo de 
R$ 5,2 mil. O caso foi registra-
do na Central de Flagrantes, às 
17h50 da quinta-feira (9).

A vítima contou à polícia 
que estava pesquisando por 
anúncios de motos no Face-
book e acabou se interessando 
na venda de uma Biz que em 
preço de mercado custava R$ 
11 mil, porém estava sendo 
anunciada por R$ 5,2 mil.

Ela entrou em contato com 
o anunciante, que confirmou o 
valor e a orientou a comparecer 
no local onde a moto estava 
guardada.

Depois de fazer uma trans-
ferência por PIX para o golpista, 
foi informada de que ele iria li-
gar para a mulher, de 32 anos, 
que estava na posse do veículo 
para entregá-lo.

Nesse momento a verda-
deira dona do veículo recebeu 
uma mensagem no WhatsApp, 
enviada pelo estelionatário, 
avisando que tudo se tratava 
de um golpe e que o dinheiro 
já tinha sido sacado.

As mulheres procuraram o 
Plantão de Rio Preto que regis-
trou o caso como estelionato 
para ser investigado pelo 3º 
Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Jovem cai em 
‘golpe de falso 

anúncio’ e perde 
R$ 5,2 mil 

Da REDAÇÃO

Dupla de moto assalta e leva carro e objetos no Jardim Paraíso

Um homem, de 30 anos, 
procurou a Central de Flagran-
te de Rio Preto, na noite da 
última quinta-feira (9), para 
informar que na madrugada 
do mesmo dia foi assaltado 
no Jardim Paraíso, na Região 
Norte da cidade. Os marginais 
levaram seu carro e objetos 
pessoais.

Segundo a vítima, transi-
tava com um Ford Ka na rua 
Décio Marra quando foi abor-
dada por dois motociclistas.

O criminoso que estava na 

garupa apontou uma arma de 
fogo e exigiu que o motorista 
descesse do automóvel e não 
olhasse para trás.

Assim que o condutor fez 
o que lhe foi ordenado, o 
passageiro desceu da moto, 
entrou no carro e fugiu sentido 
o centro rio-pretense.

Dentro do veículo estavam 
documentos pessoais e do 
Ford Ka, um macbook e um 
celular. No Plantão, a ocorrên-
cia foi registrada como roubo 
e será investigada pelo 4º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

Dupla de moto assalta e leva carro e objetos no Jardim Paraíso

Dupla de moto 
assalta, leva 
carro e objetos 
da vítima no 
Jardim Paraíso

Arquivo D
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Falso delegado federal é alvo 
de operação da PF de Rio Preto 

A Polícia Federal de Rio Pre-
to deflagrou, na manhã desta 
sexta-feira (10), a ‘Operação 
Sicrano’ que tem o objetivo de 
investigar um empresário que 
finge ser delegado da PF na 
cidade. Foram cumpridos três 
mandados de busca e apreen-
são na residência e empresas 
do suspeito.

Segundo a corporação, as 
investigações iniciaram depois 
que dois empresários denun-
ciaram ameaças e coação 
praticadas por um suposto 
delegado federal. A falsa au-
toridade ameaçava prender as 
vítimas e seus familiares, caso 
suas demandas, relacionadas 
com negociações de imóveis 
em outro Estado, não fossem 
atendidas.

Utilizando técnicas mo-
dernas de investigação, a 
inteligência da PF conseguiu 
descobrir o verdadeiro nome 
do golpista, o qual se comuni-
cava com as vítimas por meios 

digitais.
Após a confirmação da 

identificação, a corporação 
representou à Justiça Federal 
rio-pretense que expediu três 
mandados de busca e apreen-
são para serem cumpridos na 
residência e nas empresas do 
falso policial com a finalidade 
de coletar novas provas bem 
como identificar outros possí-
veis crimes que, porventura, 
tenham sido praticados pelo 
investigado anteriormente.

Durante as buscas foram 
apreendidos quatro aparelhos 
de telefonia celular, dois no-
tebooks, dois dispositivos de 
armazenamento, um mousepad 
com o emblema da PF e um 
distintivo falso.

O empresário poderá res-
ponder pelos crimes de ex-
torsão, usurpação de função 
pública e falsa identidade.

A operação foi denominada 
‘Sicrano’ em alusão ao termo 
atribuído àquela pessoa cuja 
qualificação não se conhece 
ou que intencionalmente não 
se deseja nomear.

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

OPERAÇÃO

Divulgação

EVANETE GOMES DE SÁ, natural de 
Bodocó/PE, faleceu aos 82 anos de idade. 
Era casada com Francisco das Chagas 
Siqueira e deixou seus fi lhos Francica 
Jeane, Moacir Franco José Helio, Jeisa, 
Maurilio, Everakdi e Evani. Foi sepultada 
no dia 09/12/2021 às 13:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério São João Batista.

JOSEFINA GEMAYL ZAHR, natural 
de Libano, faleceu aos 87 anos de idade. 
Era viúva e deixou seus fi lhos Terezinha, 
Jorge, Tone e Paulo. Foi sepultada no dia 
09/12/2021 às 16:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

JAILZA DOS SANTOS SILVA, natural 
de União dos Palmares/AL, faleceu aos 
38 anos de idade. Era solteira e deixou 
sues fi lhos Beatriz, David e Samuel. Foi 
sepultada no dia 09/12/2021 às 13:00, 
saindo seu féretro do velório de Engenhei-
ro Schmidt para o cemitério Municipal de 
Engenheiro Schmidt.

  FALECIMENTOS

FOGO

Na madrugada desta sex-
ta-feira (10) a Polícia Militar e 
o Corpo de Bombeiros foram 
acionados para atender uma 
ocorrência de incêndio no 
Jardim Maria Lúcia, na Região 
Norte de Rio Preto. Um estú-
dio de tatuagem pegou fogo 
e a suspeita é de que tenha 
ocorrido uma pane elétrica.

À PM, o proprietário do 
imóvel, um homem de 35 
anos, disse que estava dor-
mindo quando por volta das 
4h sentiu o cheiro de fuma-
ça e ao procurar a origem 
acabou observando que as 
chamas estavam dentro de 
seu estúdio.

As labaredas provocaram 
danos internos, mas não 
afetaram a estrutura, segun-
do os bombeiros. O fogo foi 
controlado e apagado pela 
corporação.

O incêndio começou na 
geladeira do estabelecimen-
to, aparentando uma pane 
elétrica, na avaliação dos 
bombeiros.

O caso foi registrado como 
incêndio e será investigado 
pelo 4º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Geladeira tem 
pane elétrica 
e incendeia 
estúdio de 
tatuagem 

Da REDAÇÃO

Golpista finge ser funcionário de 
banco e idoso perde R$ 20 mil

Um idoso, de 68 anos, pro-
curou a Central de Flagrantes 
rio-pretense para denunciar 
que foi vítima de um golpe de 
estelionato no qual, às 17h 
da quarta-feira (8), teve um 
prejuízo de quase R$ 20 mil.

À Polícia Civil, o aposentado 
falou que recebeu uma ligação 
em seu telefone fixo de uma 
pessoa se identificando como 
funcionário de uma empresa 

aérea e que queria confirmar a 
compra de uma passagem no 
valor de R$ 2.375, o que foi 
negado pela vítima.

Com esta informação o 
estelionatário orientou o idoso 
a ligar para a agência bancária 
onde tem conta, através do 
número localizado na parte de 
trás do cartão.

Em nova ligação, a vítima 
conversou com um falso ban-
cário que disse para instalar 
um aplicativo no celular e, em 

seguida, digitar as compras 
que foram feitas sem a sua 
autorização.

O aposentado fez os proce-
dimentos indicados e mais tar-
de, ao olhar o extrato, descobriu 
que R$ 19.990,95 haviam sido 
retirados de sua conta.

O caso foi registrado como 
estelionato e será investigado 
pelo 3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

PREJUÍZO
Arquivo DHOJE

TRÁFICO ACIDENTE

Adolescente foge da PM, é abordado 
e indica esconderijo de maconha 

Após abordar um adoles-
cente, de 17 anos, às 17h30 
desta quinta-feira (9), no Jar-
dim Santo Antônio, na Região 
Norte de Rio Preto, uma equipe 
da Polícia Militar apreendeu 
uma sacola com porções de 
maconha.

Os pms se dirigiram para o 
atendimento de uma ocorrên-
cia quando observaram que 
ao notar a presença da viatura 
três pessoas, que estavam pró-
ximas a um veículo, correram 
para o meio de uma mata, o 
que motivou a guarnição a 
pedir reforço para localizá-las.

Mais tarde os militares 
conseguiram encontrar apenas 
o menor, que foi submetido à 
revista pessoal na qual encon-
traram R$ 20.

Questionado sobre seu 
envolvimento com drogas o 
infrator levou os policiais até o 
esconderijo dos entorpecentes, 
onde estava uma sacola com 

20 porções de maconha.
Levado para a Central de 

Flagrantes, junto com a droga, 
o adolescente foi liberado após 
a elaboração do boletim de 
ocorrência registrado como ato 

infracional análogo ao tráfico de 
entorpecentes e enviado para o 
4º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES) 

Da REDAÇÃO Arquivo DHOJE

Motorista sem CNH 
avança sinal de pare e 
atropela adolescente 

Um adolescente, de 16 
anos, foi hospitalizado após ter 
sido atropelado por um carro, 
dirigido por um homem, de 27 
anos, às 16h50 da última quin-
ta-feira (9), no Jardim América, 
em Rio Preto.

A Polícia Militar foi acionada 
e no local constatou que o mo-
torista trafegava na rua Canadá 
e ao chegar em um cruzamento 
não obedeceu a sinalização de 
pare e acabou por atropelar 
o menor que conduzia uma 

Da REDAÇÃO bicicleta.
Os policiais conversaram 

com o condutor e descobriram 
que ele não possui Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH).

Uma unidade de resgate 
compareceu para socorrer a 
vítima, que apresentou lesões 
leves, até a UPA Jaguaré. A 
mãe do estudante foi chamada 
e acompanhou o atendimento 
médico.

O caso foi registrado como 
lesão corporal culposa em di-
reção de veículo automotor e 
dirigir sem permissão, sendo 
encaminhado para o 3º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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A fisioterapia preventiva prepara o corpo  
do colaborador  para o trabalho híbrido 
que é a nova realidade das empresas

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

“Os afastamentos do trabalho estão relacionados diretamente 
em sua maioria, cerca de 90%, com a questão da postura e dos 
demais agentes agressores do próprio ambiente laboral (Alves, 
2001).”

O modelo híbrido de trabalho, com parte dos funcionários no 
escritório e parte a distância, home office , é a tendência atual. 

É fácil entender o porquê: o trabalho híbrido une a flexibilidade 
do trabalho remoto e a socialização do trabalho no escritório. Isso 
é possível graças à transformação digital, que permite conectar 
pessoas e compartilhar arquivos de qualquer parte do planeta .

Segundo a pesquisa “2021 Work Trend Index”, da Microsoft, 
que ouviu mais de 30 mil pessoas em 31 países, incluindo o 
Brasil, mais de 70% dos entrevistados desejam manter a opção 
de trabalho remoto, ao passo que 65% querem mais tempo 
interagindo presencialmente com suas equipes. Sendo assim o 
trabalho híbrido surge como solução ideal, pois agrada a maioria 
dos trabalhadores. Para se preparar, 66% dos tomadores de 
decisão nas empresas já pensam em redesenhar seus espaços 
físicos de acordo com o novo modelo.

No Brasil, há exemplos como Ambev, O Boticário, iFood e Itaú. 
Mas não são apenas as grandes empresas que se beneficiam do 
modelo. Ao contrário, pequenas e médias empresas têm muito 
a ganhar ao adotar o trabalho híbrido.

A pesquisa “Futuro do Trabalho no Brasil”, do Google Works-
pace, ouviu 900 profissionais brasileiros entre dezembro de 
2020 e janeiro de 2021. Dentre os profissionais cujas empresas 
já haviam definido um formato de trabalho pós-pandemia, 43% 
relatam que o formato escolhido foi o híbrido. Esses profissionais 
dizem ver o formato com entusiasmo (51%) e confiança (47%), 
assim como as lideranças, que demonstram ainda mais confiança 
(54%) e entusiasmo (52%).

Ainda de acordo com a pesquisa, entre os profissionais cujas 
empresas ainda não definiram um formato de trabalho pós-pan-
demia, 59% dizem preferir o trabalho híbrido. E a preferência é 
maior entre os jovens, com adesão de 76% entre profissionais 
de 18 a 21 anos.

Em contrapartida, pesquisas apontam que 80% dos traba-
lhadores home office sofreram algum tipo de desconforto e dor 
durante trabalho executado na pandemia ! 

Quando uma empresa decidir e o trabalhador optar pelo home 
office é importante colocar como prioridade o bem-estar físico, 
mental e emocional dos funcionários . Esse assunto precisa estar 
no radar da alta gestão das empresas, entendendo que as pes-
soas são os bens mais valiosos do negócio. Seja presencial ou 
de maneira remota, é muito importante entender de qual apoio 
elas precisam para performar da melhor maneira.

Afinal, nem sempre o colaborador tem em casa a ergonomia 
que um escritório proporciona.

Então, adequar os móveis e altura de tela do computador , 
orientações sobre descanso dos olhos a cada 1h de trabalho ( já 
que está sempre sozinho ) . Andar 10 min a cada 2h de trabalho 
sentado pode prevenir muitas patologias e dores associadas a 
má postura . Algumas horas na posição errada já são suficientes 
para o surgimento de problemas como torcicolo, cervicalgia, dor 
lombar, dor nos ombros, desalinhamento postural, que demora 
para passar e afeta a produtividade de forma geral. 

“Os prejuízos para as organizações decorrentes das DORT 
atingem diversas áreas, tanto no que se refere à redução da 
produtividade, quanto ao aumento de custos pelo alto absente-
ísmo médico, pela necessidade de retreinamento, pelo aumento 
de custo de produção, por altos valores despendidos no trata-
mento médico do acometido, por afastamentos prolongados, 
por despesas com processos de reintegração ao trabalho e por 
processos indenizatórios de responsabilidade civil, dentre outros 
(Couto,1998).” 

 O investimento em bem-estar corporativo, é uma estratégia 
que vem sendo adotada por empresas de sucesso, com um 
grande retorno comprovado.

Essa valorização dos colaboradores interfere diretamente na 
sua motivação e produtividade, sendo inúmeros os benefícios, 
tanto para eles, como para a empresa.

O desenvolvimento de programas de fisioterapia preventiva 
contribui muito na promoção do bem-estar.

Dentre os inúmeros benefícios da fisioterapia preventiva 
podemos destacar:

* fortalecimento do sistema osteomuscular;
* alívio de dores;
* prevenção de desconfortos ou queixas musculoesqueléticas 

decorrentes das atividades laborais;
* tratamento fisioterápicos posturais.
* melhora postural, através de uma avaliação e orientação 

condicionamento fisioterápico;
* Orientações sobre adequações posturais 
* Orientações ergonômicas para adequar móveis ao físico 

humano. 
* análise dos fatores ambientais em geral que contribuem para 

o desenvolvimento de doenças ocupacionais, como LER/DORT.

As empresas podem contactar fisioterapeutas para parcerias 
em atendimentos home care aos colaboradores home office ou 
mesmo laborais em suas empresas ! Após uma avaliação espe-
cífica e individualizada é possível melhorar muito o rendimento 
do profissional através de um corpo saudável! A neurociencia 
nos garante que corpo saudável atrairá uma mente equilibrada 
com mais disposição , menos stress e mais energia criativa !

*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

Divulgação

Rio Preto recebe doses da Janssen 
mas faltosos já passam de 96 mil 
A Secretaria de Saúde de 

Rio Preto informou que re-
cebeu nesta sexta-feira (10) 
1.765 doses da vacina Jans-
sen. Os imunizantes serão uti-
lizados na aplicação de dose 
adicional para completar o 
esquema vacinal de munícipes 
que receberam a dose única.

As vacinas da Janssen 
estarão disponíveis na segun-
da-feira (13) somente nas 
seguintes unidades de saúde: 
Central; Estoril; Jaguaré e 
Vetorazzo. A vacinação será 
feita até o fim do estoque. Nas 
demais unidades e nos outros 
dias da campanha, continua 
sendo aplicada a vacina Pfi-
zer, conforme recomendação 
do Estado. O intervalo entre 
a dose única da Janssen e a 
dose adicional é de 61 dias.

Faltosos

Segundo os dados divul-
gados pela Saúde, o número 
de faltosos da 2ª dose em Rio 
Preto está em 25.959 até a 
manhã desta sexta-feira (10). 
As faixas etárias que mais 
apresentam ausente são dos 
20 a 29 anos (7.198 faltosos, 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

COVID

o equivalente 27,7%) e meno-
res de 18 anos (6.563 faltosos, 
o equivalente a 25,2%).

Já na dose adicional (3ª 
aplicação), o número é ainda 
maior, com 70.537 pessoas 
aptas para serem vacinadas 
que ainda não retornaram. 
Nesse caso, as faixas etá-
rias com mais ausentes são 
diferentes, sendo as princi-
pais delas dos 60 a 69 anos 
(25.160 faltosos, o equiva-
lente a 35,6%) e dos 40 a 49 
anos (15.703 faltosos, o equi-
valente a 22,2%). Somando 
os faltosos de 2ª dose e dose 
adicional são 96.469 ausentes 
na cidade.

Quem precisa se vacinar 
pode procurar uma das unida-
des de saúde e demais equi-
pamentos públicos, das 7h30 
às 15h. Para receber a dose, 
o munícipe deve apresentar 
documento de identificação 
com foto e CPF, comprovante 
de vacinação e comprovante 
de residência de Rio Preto.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
862.455 doses da vacina con-
tra Covid-19, sendo 399.982 
na primeira etapa, 371.019 na 
segunda e 79.571 na terceira. 
Além disso, 11.883 foram 
imunizados com até então dose 
única da Janssen.

Divulgação

MEDICAMENTOS
Site feito por alunos descomplica e 
melhora leitura de bula de remédios

Os alunos do curso de 
medicina da Faceres de Rio 
Preto, junto com a professora 
Carolina Pacca, desenvolve-
ram o site “Bula Descompli-
cada”, com informações em 
uma linguagem simples a 
respeito de diferentes classes 
de medicamentos. O objetivo 
é facilitar o entendimento para 
busca informações a respeito 
de determinado remédio e não 
consegue entender na bula.

“É uma forma de facilitar 
o linguajar técnico científico 
para os alunos conseguirem 

levar para a comunidade esses 
mecanismos de ação, como 
entender quais são as princi-
pais reações adversas, como 
tomar o medicamento e tam-
bém oferecer uma explicação 
simples para as pessoas leigas 
de como os remédios funcio-
nam dentro do organismo e a 
importância de utilizar os me-
dicamentos de forma correta”, 
afirmou Carolina.

Segundo a professora, o 
Bula Descomplicada é um 
instrumento que transforma 
aquele emaranhado de pala-
vras em algo compreensível 
para quem tem dificuldades 

de entender a linguagem téc-
nica aplicada em uma bula 
de remédio. De acordo com a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA), a bula é 
o documento legal sanitário 
que contém informações téc-
nico-científicas e orientadoras 
sobre medicamentos. Este 
instrumento traz informações 
preciosas sobre a ação, indi-
cações, riscos, modo de uso, 
reações adversas, conduta em 
caso de superdose, cuidados 
de conservação, posologia 
e outras informações impor-
tantes.

Para a aluna Maria Eduarda 

Paes Rosa, que participou da 
criação do site, simplificar a lei-
tura da bula para a população 
foi uma grande oportunidade. 
“Muito importante desenvol-
ver esse trabalho, pois é uma 
ferramenta de acesso fácil e 
rápido, além de ser um tema 
de interesse geral e facilitar a 
vida de todos que precisam se 
medicar com informações sim-
ples e descomplicadas sobre 
medicações procuradas por 
grande parte da população”, 
comentou.

Interessados podem aces-
sar o site pelo link https://
buladescomplicada.com.br/.

Vinicius LIMA

PRÓXIMA SEMANA

Olímpia realiza ação e intensifica 
vacinação de 2ª dose e dose adicional

Com o objetivo de incen-
tivar a população a concluir 
o esquema vacinal e reforçar 
a imunização contra a Co-
vid-19, a Prefeitura de Olím-
pia, por meio da secretaria 
de Saúde, fará uma Semana 
de Mobilização.

Segundo o cronograma 
definido, nos próximos dois 
sábados, dias 11 e 18 de 
dezembro, a equipe de vaci-
nação estará com uma tenda 
na Praça da Matriz, no centro 
da cidade, das 8h às 16h. Já 
durante a semana, entre os 
dias 13 e 17 de dezembro, o 
atendimento continuará das 
8h às 16h, na Avenida dos 
Olimpienses, e se estenderá, 
das 16h às 20h, também na 
Praça da Matriz de São João 
Batista.

A ação especial leva em 
conta o horário diferenciado 
de funcionamento do comér-
cio no fim de ano, conside-
rando ainda a recomendação 
do Governo do Estado para a 
busca ativa dos municípios, 
a fim de ampliar a população 
vacinada antes das festas de 
Natal e Ano Novo.

A mobilização é destinada, 
principalmente, aos morado-
res que já estão no prazo de 
receber a segunda dose de 
qualquer um dos imunizan-
tes ou a dose adicional, mas 
quem ainda não tomou a 1ª 
dose também pode procurar 
os locais.

Em Olímpia, cerca de 

Ainda de acordo com 
a plataforma do Estado, o 
município já registra mais 
de 80% de cobertura vaci-
nal completa com relação 
à população geral e conta 
com cerca de 7.500 doses 
adicionais aplicadas, o que 
representa 18% da população 
adulta local.

Da REDAÇÃO

3.400 pessoas ainda faltam 
receber a 2ª dose, segundo 
o Vacinômetro do Governo 
do Estado. Além disso, mais 
13 mil pessoas estão aptas 
a tomar a dose adicional 
durante o mês de dezembro, 
tendo em vista a redução do 
intervalo do reforço para 4 
meses após a D2.

Divulgação 
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Diogo Nogueira faz show em Rio Preto

O cantor Diogo No-
gueira se apre-
senta em Rio Pre-
to neste sábado 

(11), no evento “Feijoada do 
Ed”, no Clube Monte Líbano, 
a partir das 13h.

Diogo conversou com o 
DHoje com exclusividade e 
afirmou: “Vai ser uma festa 
do samba”. “Por onde te-
mos passado com o show do 
‘Samba de Verão’, a galera 
tem gostado bastante. Trago 
músicas inéditas, sucessos da 
carreira e sambas que adoro 
cantar. Espero todo mundo 
lá pra gente cantar e sambar 
muito juntos. Vai ser uma festa 
do samba”, detalhou o cantor 
ao DHoje.

Não é aprimeira vez que 
Diogo Nogueira vem à Rio Pre-
to, o cantor esteve na cidade 
outras vezes e disse que a 

recepção com ele sempre foi 
muito calorosa. “É muito bom 
retornar à Rio Preto e agora 
que estamos retomando os 
shows tem um sabor duplo: é 
muito emocionante voltar aos 
palcos, rever o público, com 
minha banda toda e também 
voltar a estar pertinho das 
pessoas em Rio Preto”.

Sobre o coronavírus, Dio-
go ressaltou o cuidado com 
a doença. “Precisamos ter 
muitos cuidados ainda, distan-
ciamento, máscaras, tudo que 
a pandemia ainda pede, pois 
não podemos baixar a guarda, 
mas já é um gostinho bom e, 
depois de todos vacinados, 
vamos voltar a nos reencontrar 
e abraçar”.

Ainda sobre este retorno 
presencial pós-pandemia o 
cantor se sente emocionado 
de poder voltar aos palcos. “É 
reconfortante depois de tanto 
tempo sem estar ao vivo e a 
cores com o público. É uma 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

sensação muito boa. Voltar aos 
palcos, com público presente, 
é muito emocionante. Estava 
com muita saudade de cantar 
para as pessoas ao vivo, pre-
sentes, de sentir o calor e a 
energia do público”.

Para 2022, Diogo Nogueira 
detalha que vai continuar com 
a turnê ‘Samba de Verão’ por 
todo o Brasil e tem outros pro-
jetos. “Estou voltando a gravar 
com o Hamilton de Holanda 
para um lançamento especial 
do projeto ‘Bossa Negra’. E 
tem um novo projeto audiovi-
sual que será gravado no ano 
que vem. Por aqui o trabalho 
não para”, conclui o sambista.

Feijoada - Diogo Nogueira 
é a principal atração da 2ª 
Feijoada do Ed que, além 
dele, terá shows de Edy Carlos 
(sertanejo), Banda GPlay (rock 
clássico) e Maestria do Samba. 
Serão nove horas ininterruptas 
de evento e no cardápio terá 
feijoada completa, drinks, cer-
veja, refrigerante e água.

A festa no Monte Líbano 
seguirá todos os protocolos 
de higiene relacionados à Co-
vid-19. “Vai ser tudo de acordo 
com as normas do decreto da 
Vigilância Sanitária em vigor. 
Vamos exigir a carteira de 
vacinação também”, salienta 

Estava com muita saudade de cantar 
para as pessoas ao vivo, presentes, de 

sentir o calor e a energia do público

“
”

o empresário Ed Carlos, orga-
nizador do evento.

Quem comparecer à 2ª 
Feijoada do Ed terá direito a 
estacionamento gratuito, não 
importa o setor para o qual 
tenha comprado ingresso. O 
ambiente será todo climatizado 
e contará com equipe especia-
lizada em segurança.

Para 2022, Diogo Nogueira detalha que vai con-
tinuar com a turnê ‘Samba de Verão’ por todo o 
Brasil e tem outros projetos. “Estou voltando a 
gravar com o Hamilton de Holanda para um lan-
çamento especial do projeto ‘Bossa Negra’. E tem 
um novo projeto audiovisual que será gravado 
no ano que vem. Por aqui o trabalho não para”, 
conclui o sambista

PROJETO
Região recebe 

Natal nos Trilhos 

Rio Preto, Engenhei-
ro Schmitt, Cedral 
e Uchoa recebe-

ram nesta sexta-feira, 10, 
um trem totalmente ilumi-
nado para celebrar o Natal. 
O projeto Natal nos Trilhos 
é uma promoção da Rumo 
Logística em parceria com 
a Associação Brasileira de 
Preservação Ferroviária 
(ABPF), Companhia Paulis-
ta de Trens Metropolitanos 
(CPTM) e MRS Logística. Ao 
todo, serão 11 cidades da 
região contempladas com 
a ação, totalizando 680 
quilômetros percorridos 
pela malha paulista.

“Por conta da pande-
mia, a ação foi interrom-
pida no ano de 2020 e só 
retomada agora. O Natal 
nos Trilhos atrai a popu-
lação, une as famílias, 
ainda mais nesse momen-
to em que para a crença 
ser mantida necessitamos 
“acreditar”. Sim, acreditar 
em dias melhores e que 
logo possamos estar juntos 
celebrando as relações e 
afetividades”, destacou o 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico Jorge 
Luis de Souza.

Neste ano, a composi-

ção será formada por duas 
locomotivas, uma da Rumo 
e outra da ABPF, além de 
mais três vagões de passa-
geiros, todos iluminados. 
O Natal Luz chegará a Rio 
Preto na noite de sexta-fei-
ra, 10, mas irá direto para 
o pátio da concessionária.

A saída do pátio está 
programada para sábado, 
11, às 18h30, sendo que 
a primeira parada aconte-
ce na Estação Ferroviária 
de Rio Preto e depois na 
Represa Municipal, en-
tre 18h40 e 19h. Depois 
disso, o trem segue para 
o distrito de Engenheiro 
Schmitt, Cedral, Uchoa, 
Catiguá, Catanduva, Pin-
dorama, parando em San-
ta Adélia. A composição 
volta a rodar no domingo, 
12, às 19h, saindo de 
Santa Adélia e seguindo 
a rota, que inclui Cândido 
Rodrigues, Taquaritinga, 
Santa Ernestina, Dobrada, 
Matão, Silvânia (distrito de 
Matão), Bueno de Andrada 
(distrito de Araraquara) e 
Araraquara.

Além do distanciamen-
to social e das medidas 
sanitárias vigentes contra 
a covid-19, é importante 
praticar a segurança ferro-
viária, mantendo distância 
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Dreamland Museu de Cera 
será inaugurado dia 15 

OLÍMPIA

No próximo dia 15 
será inaugurado em 
Olímpia o Dreamland 

Museu de Cera de Olímpia, a 
mais nova atração do destino 
turístico do interior paulista. 
O Museu ocupa uma área de 
mais de 6 mil m² em uma 
das principais avenidas da 
cidade. São 70 personagens 
em mais de 30 cenários que 
promovem uma experiência 
bastante imersiva e sensorial 
para crianças e adultos.

Gisele Bündchen; Pablo 
Picasso; Bruce Lee; Cristiano 
Ronaldo; Messi; Usain Bolt; 
Neymar; Steve Jobs; Papa 
Francisco; Madre Teresa; os 
ex-presidentes Barack Obama 
e Donald Trump são algumas 
das personalidades retratadas 
no local.

Os personagens são con-
feccionados em tamanho real 
(as medidas são tiradas com 
um aparelho chamado esca-
límetro, para ficarem mais 
próximas possíveis do real). 
Os bonecos são produzidos na 
Inglaterra e levam de 8 a 12 
meses para ficarem prontos. 
Uma equipe de até 25 arte-
sãos é envolvida no processo. 
A escolha das atrações é feita 
por votação popular.

O Dreamland Museu de 
Cera de Olímpia é o terceiro 
do Grupo Dreams no Brasil. 
Os outros dois ficam em 
Gramado e Foz do Iguaçu. É 
também a segunda grande 
atração do grupo na cidade 
do interior paulista, onde 
o grupo inaugurou há dois 
anos o Vale dos Dinossauros, 
parque temático que abriu 
caminho para a chegada das 
atrações “secas”, para além 
dos parques aquáticos pelos 
quais Olímpia é nacionalmen-
te conhecida.

“É mais uma atração im-
perdível em Olímpia para 
quem viaja com crianças, 
quem gosta de fazer um 
passeio diferente ou quem 
é fã de famosos e quer viver 
a sensação de estar frente 
a frente com seu ídolo. Um 
programa tranquilo, e que 
certamente vai render óti-
mas fotos e momentos de 
recordação”, avisou Gabriela 
Barbalho, gerente da atração.

O museu funcionará todos 
os dias, das 9h às 21h. O 
valor do ingresso custa R$ 80 
a inteira e R$ 40 a meia. A 
expectativa é receber até 50 
mil passantes na temporada 
de férias, entre dezembro e 
janeiro, período de maior fluxo 
de turistas na cidade.

Bar de Gelo 
a caminho

A próxima atração do Grupo Dreams para Olímpia, o Ice Bar 
Mundo Gelado, será inaugurada em 2022. Numa das regiões 
mais quentes do interior paulista, a região noroeste, onde fica 
Olímpia, os turistas terão a oportunidade de viver uma experi-
ência única (e bem gelada) para se refrescar, com toneladas 
de gelo e uma temperatura que pode chegar até a -25 graus.

Da REDAÇÃO



Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
GUAPIAÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL. A Prefeitura Municipal de Guapiaçu torna público aos 
interessados a realização de Pregão Presencial nº 0100/2021, objeto do Processo nº 0157/2021.TIPO: Menor 
preço global. OBJETO: O objeto da presente licitação é a implantação e operação de um conjunto de serviços 
relativos à limpeza de áreas públicas e serviços correlatos à manutenção urbana do MUNICÍPIO, compreendendo 
o fornecimento de equipe padrão para execução de serviços diversos relacionados a limpeza urbana de 
execução continuada, conforme termo de referência (anexo 1) e memorial descritivo (anexo 2).DATA, HORÁRIO 
E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 28 de dezembro de 2021, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 13/dezembro/2021, das 08:30 horas às 16:30 horas, no Setor de Licitações 
da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito na Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu – SP, 
Cep: 15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 09/dezembro/2021. PRESIDENTE DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO: Leandro Mariano da Silva

AVISO DE REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO 

A Prefeitura Municipal de Potirendaba, Comunica aos interessados, que o Pregão nº: 109/2021, 
Processo nº:  175/2021, que tem como objeto aquisição de insumos sanitizantes para uso nas 
coordenadorias municipais da educação e saúde/vigilância sanitária, com entrega parcelada, pelo 
período de 12 (doze) meses, teve a data de entrega dos envelopes redesignada para o dia 03/01/2022, 
às 08h30min. As demais disposição do edital ficam ratificadas. Informações 17- 3827-9206. 

Potirendaba 09 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. JEFFERSON EUGENIO DOS SANTOS e JAN-
NYPHER REBECA PEREZ ZACARO, sendo ELE fi lho de 
MICHELE EUGENIO DOS SANTOS e ELA fi lha de JOSÉ 
WILSON ZACARO e de ROSYMEIRE DE SOUZA PEREZ;
2. HERCULES DIAS DE SOUZA e LETICIA AYUMI 
SAZAKI, sendo ELE fi lho de ZAQUEU JERONIMO DE SOU-
ZA e de NICILENE DIAS FONSECA e ELA fi lha de MARCE-
LO NISSAO SAZAKI e de PAULA BIANCA SAZAKI; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 10/12/2021.
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UTR
Tenista mirassolense 
encara 2ª etapa do 

Circuito Aberto

A tenista mirassolense 
Rayssa Vitória Do-
mingues, 16 anos, 

encara a 2ª etapa do Circuito 
Aberto de Tênis Juvenil UTR 
Brasil, neste sábado (11), nas 
quadras de saibro da Casa de 
Portugal, em Fernandópolis. 
Rayssa, que foi campeã na 1ª 
etapa disputada mês passado 
no Clube Monte Líbano de Rio 
Preto, enfrenta a rio-pretense 
Raquel Barbosa, às 9h30, 
na categoria 18 anos. Mais 
tarde, às 11 horas, Rayssa 
duela com Bianca Venturini, 
de Votuporanga.

A competição é super-
visionada pela Federação 
Paulista de Tênis, sendo que 
o Circuito vale pontos no 
ranking paulista. Os atletas 
também somam pontos no 
ranking da Universal Tennis 
Ratings (UTR) - desenvolvida 
com o objetivo de fornecer 
um único sistema universal 

para todos os jogadores 
(homens, mulheres, crian-
ças e adultos), de qualquer 
lugar do mundo e de todos 
os níveis de jogo, de uma 
maneira consistente, objetiva 
e confiável, para identificar o 
verdadeiro nível de jogo de 
cada jogador

O Circuito Aberto de Tênis 
Juvenil UTR Brasil – conta 
com a realização da Associa-
ção Desportiva Ateneu Man-
sor e apoios do Clube Monte 
Líbano, Casa de Portugal, 
Lins Country Clube, Grêmio 
Recreativo de Barretos, Nova 
República do Tênis, Cozimax 
e da Federação Paulista de 
Tênis, através de viabilização 
da Lei de Incentivo ao Espor-
te, da Secretaria Especial do 
Esporte - Ministério da Cida-
dania. Patrocínio da Colombo 
Agroindústria.

A equipe de tênis de Mi-
rassol conta com o apoio do 
Departamento Municipal de 
Esportes e Lazer.

Vinicius LIMA

Divulgação

PAULISTÃO

Mirassol anuncia reforços

Depois de anunciar 
o retorno do meia 
Camilo e confirmar 
a manutenção de 

outros atletas que disputaram 
a Série C, o Mirassol anunciou 
mais três reforços para o Pau-
listão 2022.

O primeiro foi o lateral direito 
de 26 anos Rodrigo Ferreira. 
Com passagens por Taboão da 
Serra, Mogi Mirim, Cuiabá e 
Ituano, o jogador vestiu a ca-
misa do Botafogo de Ribeirão 
Preto na Série C do Campe-
onato Brasileiro. Outro atleta 
confirmado é o atacante de 22 
anos Negueba. Ele já atuou pelo 
Globo FC, Vitória, Santa Cruz e 
ABC de Natal.

O Leão também trouxe o vo-
lante de 25 anos Erick Varão. O 
jogador já jogou pelo Globo FC, 
Água Santa, Uberlândia, Pouso 
Alegre e estava no América-RN. 
Além disso, o jogador já atuou 
em Portugal pelo Portimonense.

O clube também anunciou 
nas redes sociais nesta sexta-
-feira (10) que iniciou as vendas 
do Passaporte do Leão para os 
torcedores que desejam acom-
panhar os seis jogos em casa 

do Mirassol neste Paulistão. O 
passaporte para arquibancada 
coberta é de R$ 300 e para a 
descoberta é de R$ 100 (va-
lores válidos até 31/12), com 
pagamento em até quatro vezes 
no cartão.

Na última semana, o Mi-
rassol divulgou o preço dos 
ingressos individuais, com os 
jogos contra Santos e São Paulo 
tendo um custo mais elevado. 
Interessados em adquirir o 
passaporte podem comprar nas 
lojas Fanáticos Esportes (Rua 
Santo Antônio, Nº 2326, em 
Mirassol) ou na Class Men (Rua 
Antônio de Godoy, Nº 4242, em 
Rio Preto). Estão disponíveis 
1.600 passaportes para arqui-
bancada coberta e 2.500 para 
descoberta.

Sub-20
O Mirassol viaja para Osasco 

para enfrentar o Audax neste 
domingo (12) pelo jogo de ida 
da semifinal do Campeonato 
Paulista Sub-20. O Leão passou 
na última fase pelo Capivariano, 
mas vem de derrota em casa 
por um a zero. Já o Audax elimi-
nou o Corinthians nas quartas 
de final. Quem se classificar 
enfrenta o vencedor do duelo 
entre Palmeiras e Ferroviária 
na final.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

Erick Varão 

AUDAX X MIRASSOL
CAMPEONATO PAULISTA SUB-20
DIA: 12/12
HORÁRIO: 15H
LOCAL: ESTÁDIO PREFEITO JOSÉ LIBERATTI (OSASCO)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO PLAY E ELEVEN
ATACANTE NEGUEBA. FOTO: LEO ROVERONI/AGÊNCIA MIRASSOL
O LATERAL RODRIGO FERREIRA. FOTO: LEO ROVERONI

Ficha técnica

 Leo ROVERONI

Negueba Rodrigo Ferreira 
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de 2021

Roberto
 Toledo

PAULO GIRARDI, ao lado 
de sua morena Aline, assume 
idade nova neste domingo, no 
aconchego de sua cinemato-
gráfi ca casa em sua Fazenda 
Amazonas. Aquele abraço!

FREDERICO (FRED) Tebar 
ilumina seu bonito aparta-
mento no Edifício Antares, 
para Ceia de Natal com uma 
galera de amigos de Rio Preto 
e de São Paulo.

JÁ O RÉVEILLON, do ami-
go Frederico (Fred) Tebar e 
seu irmão Tico Tebar será 
comemorado em Dubai. Eles, 
aproveitam para passar as 
férias de janeiro curtindo a 
maravilhosa cidade de Dubai.

JOÃO JOSÉ Hernandes, 
pecuarista, ao lado de Dora-
márcia Cabrera Hernandes, e 
dos fi lhos e dos netos, come-
morou mais um aniversário no 
último dia 28 de novembro, 
em sua bonita casa no Con-
dominio Débora Cristina.

CARLINHA KAISER Ran-
dig, mais os fi lhos, que atu-
almente residem em Dubai, 
aterrissam em Rio Preto, 
para as festas de Natal e 
Ano Novo, na residência de 
sua mãe, a empresária Sueli 
Noronha Kaiser.

MEU PATRÃO e querido 
amigo, apresentador, radia-
lista, jornalista, Roberto Tole-
do, ganha idade nova neste 
domingo, dia 12. O domingo, 
vai ser um dia de muitos 
cumprimentos de sua imensa 
legião de amigos.

 KARABET E MÁRCIA 
Affi ni Bagdassaryan, o cirur-
gião plástico, Luis Fernando 
Caldeira e Liliana Bardella 
Caldeira, o empresário, Pedro 
Santos e Lourdes Santos par-
ticipam da maravilhosa Fei-
joada do Ed Buffet, curtindo 
showzaço do cantor carioca 
e sambista Diogo Nogueira, 
na tarde deste sábado, dia 
11, no Clube de Campo do 
Monte Líbano.

VALENTINA Leite Soares, 
assume seus 3 aninhos com 
almoço e festinha, preparada 
pelos pais, Fernando Henri-
que Soares e Jaqueline Leite 
Soares, que está arrasando 
nas lembrancinhas, neste do-
mingo, dia 12 de dezembro. 
Parabéns, Valentina.

 COMEMORANDO o su-
cesso de vendas do empre-
endimento Hype 017, com 
80% das unidades comercia-
lizadas, a Garetti Desenvol-
vimento Imobiliário realizou 
o Hype Chat, um talk show 
em parceria com a Housi que 
marcou o encerramento do 
plantão de vendas e o anún-
cio da antecipação das obras 
para janeiro.

ALÉM DISSO, Danilo Ma-
chado, CEO da Garetti, e 
Ale Frankel, CEO da Housi 
e fundador da VITACON SA, 
discutiram o futuro do merca-
do imobiliário, as tendências, 
inovação e a chegada da 
Housi em São José do Rio 
Preto.

 

Detalhes
não tão pequenos...

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Está defi nido
O Clube Monte Líbano não vai 
realizar na passagem deste 
ano o seu réveillon tradicional 
REVEILLON. Ato pensado e 
conclusivo:- não da pra arriscar 
e o presidente Nadim Cury agiu 
como médico e cumpridor dos 
protocolos.  

Almoço com Jorge & Matheus
Neste domingo, a partir das 13h até às 19 horas, no Villa Conte 
Buffet, o empresário e promoter Fred Tonelli, da Alianza Eventos, 
Victor Miranda, Hugo Pastel realizam um big almoço (no formato 
mesas para 6 pessoas), com showzaço da famosa dupla Jorge & 
Matheus. Todas as mesas foram vendidas. 

Decidido está 
A dec isão va i  a judar  na 
contratação de temporários, 
na ampliação de turnos, no 
fomento de nossa economia e 
na geração de emprego e renda 
para nossa população. Tudo 
isso, independente de datas 
específicas: vai poder acontecer 
sempre que o empresário sentir 
necessidade. E o melhor: a 
Liminar prestigia não somente os 
médios e grandes empresários, 
mas aqueles pequenos, que 
também terão a sua liberdade 
de empreender funcionando 
no melhor horário para seu 
estabelecimento!

Bula descomplicada 
Quem nunca teve dificuldades 
em ler a bula de alguma 
medicação? Para ajudar nessa 
missão, que às vezes parece 
impossível, os alunos da Turma 
16, do curso de medicina 
da FACERES, com orientação 
da Professora Dra. Carol 
Pacca, desenvolveram o Bula 
Descomplicada, um site com 
informações em uma linguagem 
simples a respeito de diferentes 
classes de medicamentos. 
Acesse lá!

Bar de Gelo em 2022
O museu foi trazido pelo Grupo Dreams, de Gramado, em parceria 
com investidores da cidade, os mesmos que inauguraram há 
dois anos o Vale dos Dinossauros. Aliás, depois do Vale e do 
Museu, a próxima atração do grupo para Olímpia será o Ice Bar 
Mundo Gelado, o famoso bar de gelo, em 2022.

DiáriodoBob
Chegou dezembro. Ainda anteontem o ano começava 

auspicioso e já badalam os sinos precursores do Réveillon. 
O tempo é mesmo escorregadio, frenético e irrefreável a nos 
precipitar indefesos para o fim! Só a memória é capaz de con-
ter tua marcha irrevogável e, é esta saudade que nos tornam 
eternos. Amanhã será o dia da graça! Obrigado SENHOR por 
eu estar aqui! Hoje é dia de feijoada, mas, a do ED Bufê vira 
com tudo e muito mais, destacando show do cantor Diogo No-
gueira que, provavelmente trará sua musa Paola de Oliveira, a 
dona do pedaço (Novela da Globo onde foi sua maior estrela). 
O negócio é chegar cedo pra ocupar espaço confortável, pós 
blindagem pandêmica e também para quebrar o jejum de muita 
gente sequiosa de voltar ao velho normal. Vale ponderar que, 
sendo dia de feijoada, o bom é comer uma, mas sem remorso, 
porque ninguém é perfeito. O problema é a consciência --- há 
quem ainda tenha. A mesa será farta, mas quando seu olhar 
bater num torresmo, deixa pra lá qualquer tipo de sacrifício. 
Insisto, muito cuidado e boa apetite! A gente se encontra no 
Clube Monte Líbano. Tira-gosto. Gusttavo Lima, durante o show 
em Rio Preto, quando cantou por mais de quatro horas no seu 
“BUTECO”, doou um violão autografado para a Associação de 
Reabilitação da Criança Deficiente, a ARCD, de Rio Preto. O 
mesmo foi feito pela dupla sertaneja Cesar Menotti e Fabiano. 
Jornada da estrela. A atleta Carol Gattaz, jogadora rio-pretense 
que integra a Seleção Brasileira de Vôlei, foi outra que entrou 
na onda do bem e também doou uma camisa autografada para 
a instituição, a pedido da organização do “BUTECO”. Leiloados 
e rifados. Os objetos presenteados serão leiloados ou rifados 
com renda revertida para a ARCD. Os violões e a camisa foram 
entregues pessoalmente pelo empresário Marcos Zanovelo, 
parceiro local do Buteco do Gusttavo Lima, à presidente da 
ARCD, Lícia Nagão. A entidade sem fins lucrativos, tem como 
foco a reabilitação física, habilitação e inclusão social de crian-
ças, jovens e adultos com deficiência. Acredite se quiser. O 
nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS) é o mais cotado 
para formar na vice da chapa de João Doria no ano que vem. O 
martelo ainda não está batido. Vice é vice. Para a Presidência 
da República os dois nomes mais cotados para ser vice de Jair 
Bolsonaro são o general Braga Neto (Defesa) e o ministro Fábio 
Faria (PSD-RN), das Comunicações, que caiu nas graças de 
Bolsonaro. Ponto e basta!

Está decidido  
Em uma decisão histórica, a 
partir de agora, os empresários 
rio-pretenses passam a ter 
a sua tão sonhada liberdade 
de empreender! Obviamente, 
seguindo todas as normas da 
CLT, mas, sem restrição de 
horários e de acordo com a livre 
demanda de consumidores. 
Uma vitória gigante da ACIRP, 
numa bandeira que há mais de 
uma década batalhava para isso 
acontecer. 

Camarote La 
Musique 
O grupo de empresár ios 
votuporanguenses prepara a 
folia para uma estrutura de 80 
mil m² com mega palco, trio 
elétrico, 48 horas de música, 
food park, área de descanso 
e festa 100% open bar, em 
três opções de espaços: Pista, 
Camarote Oba e o Camarote 
Premium by Café de La Musique. 

Todas as mulheres
Uma grande novidade, Diego e Arnaldo se juntam com Israel & 
Rodolffo e emocionam o Brasil com o lançamento de “A Mulher 
Mais Bonita do Mundo”, música que homenageia de forma 
simplória todas as mulheres do Brasil. Não se trata de mais uma 
canção romântica, com o nome da amada. Ela é diferenciada!  A 
música chegou a todas as plataformas digitais na última quinta-
feira, e está disponível no canal da dupla no YouTube.

Neste domingo
A ‘Corrida WA Ecológica’, que será realizada neste domingo, dia 
12, às 7h, em Rio Preto, será a quinta etapa da da Alcer Cup, 
organizada pela Alcer (Associação de Lazer, Cultural e Esportiva Rio-
pretense), com patrocínio do WA Sports Center, maior complexo 
esportivo da região. Os mil atletas que irão correr serão premiados 
por categorias e todos receberão medalhas de participação. Mas 
as disputas não serão apenas presenciais. Haverá ainda, de forma 
simultânea, a Corrida Virtual, com trajetos de 3k, 5k, 10k e 16k. 
Para a saúde de todos os participantes, o evento vai seguir todos 
os protocolos sanitários contra a Covid-19.

Museu de Cera
Será inaugurado na próxima quarta-feira, dia 15, em evento para 
convidados, o Dreamland Museu de Cera, mais nova atração 
turística de Olímpia. São 70 personagens e celebridades em 
tamanho real, em mais de 30 ambientações. A expectativa é atrair 
até 50 mil visitantes entre dezembro e janeiro. Para o público, a 
atração abre no dia 16.

Fique por Dentro
Foi na noite da última quarta-feira, que o Secretário Estadual de 
Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges, que 
tem escritório em Rio Preto, participou da confraternização de 
final de ano da Apeti, associação criada há cerca 20 anos que 
reúne empresas e profissionais de tecnologia da informação de 
Rio Preto. Após o dia de trabalho na Secretaria, veio prestigiar 
os amigos e anunciar uma novidade: verba de R$ 500 mil para 
Apeti, instituição que tanto contribui para desenvolvimento 
tecnológico da região.

Mesas reservadas
Geninho Zuliani, deputado federal, e esposa Ana Cláudia Casseb 
Zuliani, mais os amigos, e seu irmão, os engenheiros, Carlos 
César Zuliani e esposa Renata Castro Zuliani, Arthur Passos Correa 
e esposa Maria Izabel Correa, Wandir João Forte Jr., diretor da 
Condumax na cidade de Olímpia, e sua esposa Cristiane Faria Forte, 
reservaram duas mesas para o big almoço e show da dupla Jorge 
& Matheus neste domingo, dia 12, no Villa Conte Buffet.

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)

Pedra fundamental
O Grão-Mestre da Grande 
Loja Maçônica do Estado de 
São Paulo, João José Xavier, 
declarado pelo prefeito Edinho 
Araújo como hóspede oficial do 
município, passa o final pela 
região. Vem para o lançamento 
da pedra fundamental de uma 
loja maçônica em CEDRAL, 
participar de um evento em 
Mirassol, outro em Potirendaba 
e sagrar dois templos maçônicos 
em São José do Rio Preto. 
Um deles é o templo da Loja 
Maçônica Aprendizes do III 
Milênio, que tem como um 
dos seus fundadores o médico 
Moacir Alves Borges.

Sorteios
O Plaza Avenida Shopping acaba de sortear mais uma moto 
elétrica da campanha de fim de ano. A ganhadora foi Aline Vianna 
Teixeira, de Rio Preto.O próximo sorteio será no dia 15 pela 
Loteria Federal. Ao todo, serão sorteadas quatro motos Elétricas 
Gloov P2-r 1500w, e um pacote de viagem all inclusive para o 
Pratagy Beach Resort Maceió com ingressos para o Acqua Park. 
Para participar, basta juntar R$ 300 em notas ou cupons fiscais 
de lojas ou restaurantes do Plaza e trocar por um cupom. Para 
facilitar ainda mais este processo, a troca pode ser feita por meio 
do site https://luzdonatalplaza.qrsorteios.com.br/. Dessa forma 
não será preciso ir até o Plaza para cadastrar as notas. Mas os 
clientes que preferirem poderão utilizar o sistema disponível em 
um ponto de apoio na Praça de Eventos, primeiro piso, e ainda 
contar com ajuda de monitores.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
SE NÃO PUDER VOAR, CORRA. SE NÃO PUDER CORRER, ANDE. SE NÃO 
PUDER ANDAR, RASTEJE, MAS CONTINUE EM FRENTE DE QUALQUER 
JEITO. SORRIA, BEBA MUITA ÁGUA E SEJA FELIZ!

SPOTlight

 A consagrada cantora Bruna Viola, entre Marcus 
Vinicius e Marcos Apóstolo, pai e fi lho, durante visita 

a diretoria do Itamaraty Contabilidade & Auditoria

Feijô do Ed com Diogo Nogueira
O melhor do sambista Diogo Nogueira. É o que o fã rio-pretense 
e da região que comparecer à 2ª Feijoada do Ed Buffet, na tarde 
deste sábado, dia 11, pode esperar. No repertório do show há 
espaço para músicas novas que já se tornaram hits como “Bota 
Pra Tocar Tim Maia”, “Ouro da Mina”, “Cadê?”, “Andança” 
(homenagem a Beth Carvalho) e “Espelho”, do pai João Nogueira. 
Não ficarão de fora sucessos como “Pé na Areia”, “Clareou” e 
“Sou Eu” e o recém-lançado single “Flor de Caña”, dedicado à 
namorada Paolla Oliveira. A Feijoada do Ed Buffet começa às 
13h, no Clube de Campo do Monte Líbano, e vai contar ainda 
com apresentações do cantor Edy Carlos e das bandas Maestria 
do Samba e Gplay. Serão nove horas ininterruptas de evento.


