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Comitê aprova projeto ambiental do 
contorno ferroviário de Rio Preto

BACIA HIDROGRÁFICA

TELONA Estreia nesta se-
mana um dos filmes mais 
aguardados do ano: “Ho-
mem-Aranha: Sem Volta Para 
Casa”..             Pág.A8

Comitê da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Turvo e Grande apro-
vou em reunião extraordinária 
ontem o Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e respectivos 
Relatórios de Impacto Ambien-
tal – RIMA para a implantação 
do Contorno Ferroviário de São 
José do Rio Preto. “O estudo de 
impacto ambiental passou pela 
análise e pareceres das câma-
ras técnicas dos comitês para 
ser aprovado”, destacou o pre-
feito Edinho.                    Pág.A2

Acidente mata 
motociclista 
e deixa duas 

mulheres feridas
Uma mulher de 31 anos 

morreu na tarde da terça-feira 
(14) após se envolver em um 
acidente de trânsito, às 9h30, 
quando no Jardim Atlântica 
um Uno colidiu na sua Biz. 
Segundo o boletim de ocorrên-
cia, na moto estavam a piloto 
e sua mãe, de 58 anos, que 
transitavam na Avenida Na-
metellah Yossef Tarraf, sentido 
centro/bairro. A mãe e uma 
passageira do carro também 
ficaram feridas.       Pág.A4

Homem acusa 
ex e travesti de 
agressão e furto 
de R$ 140 mil
Na manhã da última terça-

-feira (14), um homem, de 42 
anos, foi hospitalizado após 
ter sido agredido, às 6h35, 
pela ex-esposa e uma travesti, 
que juntas tiraram o homem 
da casa em que mora, no 
Jardim Manoel Del Arco, e o 
agrediram com uma chave de 
roda. A vítima acusa ainda as 
duas de terem furtado R$ 140 
mil de sua residência após as 
agressões.                Pág.A4

Mirassol sem 
casos de Covid 
zera pacientes 
em quarentena
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Motta quer 
produção em 

linha de carros 
para PCDs
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Cotado para vice 
de Lula, Alckmin 

deixa PSDB 
após 33 anos
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Doria promete 
reajuste de 

até 73% para 
professores
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Amor na medida certa
Nos últimos anos o mundo 

vem passando por transforma-
ções e isso também inclui a re-
lação entre pessoas e animais. 
Atualmente, eles estão vindo 
cada vez mais para dentro de 
casa e são considerados por 
muitos como “integrantes da fa-
mília”. Foi a partir desse estrei-
tamento da relação entre pets 
e seus donos que a medicina 
veterinária começou a crescer.

Segundo um estudo do Fun-
do de População das Nações 
Unidas (UNFPA), na década 
de 1960 as famílias brasileiras 
tinham, em média, seis filhos. 
Atualmente, esse número caiu para 1,7. Em contrapartida a 
essa redução das pessoas, temos um aumento no número 
de animais por família. Segundo levantamento da Associação 
Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação 
(Abinpet), o Brasil tem a quarta maior população de pets do 
mundo.

A humanização dos pets tem uma explicação: os animais 
ocupam um lugar especial nas famílias hoje em dia. Passaram 
do quintal para dentro de casa e em vez de restos de comi-
da, recebem tratamento com uma alimentação balanceada. 
Passaram a ser muito mais que um bicho de estimação e são 
considerados como filhos por muitas pessoas.

Limite é uma linha tênue
O termo humanização também pode ser classificado como 

antropomorfismo, que é o ato de atribuir aos animais caracte-
rísticas e sentimentos humanos. O problema é que idealizar isso 
nos bichinhos pode provocar muitas vezes a perda do instinto 
do animal e das suas necessidades básicas.

Nesses casos notamos mudanças de comportamento, 
como agressividade, ansiedade de separação, medos, manias 
de fazer as necessidades em lugares impróprios, excesso de 
latidos, lambeduras psicogênicas, dificuldade de socialização 
com outros pets e perda de hábitos da espécie.

Por tudo isso, é preciso amar seu pet de forma saudável, 
sem permitir que ele esqueça da sua essência. O tutor precisa 
liderar, educar e saber dizer não. Hoje notamos que muitas 
vezes quem domina a relação é o animal.

É importante salientar que alguns “comportamentos hu-
manos” são saudáveis e não provocam danos à rotina do pet. 
Nesses casos, podemos citar o uso de roupinhas, ir ao pet shop 
para realização de tratamentos, dormir na cama, subir no sofá, 
usar perfumes, fazer festa de aniversário, sair com dog walker 
(passeador de cães) e participar das atividades da família em 
locais pet friendly.

O que não fazer
O que o tutor deve evitar é forçar comportamentos que, ao 

longo do tempo, podem causar danos psicológicos e físicos ao 
animal. Nesses excessos se enquadram, por exemplo, as pes-
soas que colocam seus cães para fazer as refeições sentados 
à mesa, numa cadeira. Isso não é saudável, pois a anatomia 
do cão não foi feita para que ele se alimente dessa forma. 
Com o passar dos anos, o animal pode ter sérios problemas 
ortopédicos por conta desse hábito.

Também não é recomendável que famílias vegetarianas ou 
veganas tentem impor que seu pet também seja. Cães e gatos 
são carnívoros, totalmente dependentes do metabolismo da 
proteína animal. A longo prazo, isso vai acarretar várias doenças 
metabólicas que reduzirão a longevidade dos animais.

Outro hábito nocivo são os exageros com a alimentação, 
com uso exagerado de petiscos ou da própria ração ou comida 
natural. A consequência é o sobrepeso e todos os problemas 
associados à obesidade.

Temos também outra questão polêmica em relação à hu-
manização: uso de fantasias, tinturas de pelo e unhas. Antes 
de mais nada, é preciso verificar se os materiais não causam 
danos à saúde do animal. Depois, é importante notar se o 
animal está confortável com aquilo. Tudo tem limite e o dono 
deve ficar atento para perceber se o animal não está bem com 
aquela situação.

Uma consequência grave da humanização excessiva é que 
muitos cães passam a não se enxergar mais como tal. Desta 
forma, não farejam, não se sujam, não saem de casa e nem 
interagem com outros cachorros. Tendem, inclusive, a ficar 
mais reativos a outros animais da mesma espécie. Já atendi 
pacientes que não aceitam ficar na coleira, não querem ir para 
o chão e preferem ficar no colo do tutor ou dentro de bolsas. 
E isso não é saudável.

Felinos
Por outro lado, os gatos sofrem menos com a humanização 

devido ao seu comportamento. Os gatos foram domesticados, 
mas não no mesmo nível que os cães. Ou seja, conseguiram 
manter a essência felina. Mas isso não quer dizer que eles não 
sejam apegados aos seus donos. Pelo contrário, são muito 
carinhosos e gostam de atenção. A diferença é que, por serem 
mais independentes, sofrem menos ao ficar sozinhos, mas 
precisam de estímulo para não ter, por exemplo, problemas 
com obesidade.

A humanização acontece por excesso de amor e pela ne-
cessidade que nós humanos temos de nos sentirmos amados. 
Nós queremos proteger e estar por perto e isso, em doses 
exageradas, pode provocar reflexos negativos para os animais.

Por Beatriz Ferlin, clínica geral veterinária do Hospital 
Veterinário Taquaral, em Campinas

ARTIGO Comitê Turvo-Grande aprova 
contorno ferroviário de Rio Preto

Comitê da Bacia Hidrográ-
fica dos Rios Turvo e Grande 
aprovou em reunião extraor-
dinária na tarde desta quarta-
-feira, 14, o Estudo de Impacto 
Ambiental – EIA e respectivos 
Relatórios de Impacto Ambien-
tal – RIMA para a implantação 
do Contorno Ferroviário de São 
José do Rio Preto.

De acordo com o prefeito 
Edinho Araújo, que é presi-
dente do Comitê Turvo/Grande 
e coordenou a reunião, essa é 
mais uma etapa do processo 
para a construção do contorno, 
que é muito esperado pela po-
pulação de Rio Preto e região.

“É uma obra necessária 
que virá em boa hora e deve 
ser comemorada. O estudo 
de impacto ambiental passou 
pela análise e pareceres das 
câmaras técnicas dos comitês 
para ser aprovado”, destacou o 
prefeito Edinho. A Secretária do 
Meio Ambiente e Urbanismo, 
Kátia Penteado, que também 
é membro do Comitê também 
participou da reunião.

Projeto -  O empreen-
dimento foi apresentado pela 
Rumo Malha Paulista S.A., 
responsável pelo processo de 
renovação da concessão da 
Malha Ferroviária Paulista, em 
novembro último e indica como 
alternativa o deslocamento 
do fluxo ferroviário das áreas 
urbanas dos municípios de Ce-
dral, Bady Bassitt, Rio Preto e 
Mirassol; que atualmente gera 
riscos à população do entorno 
da linha férrea, além de limitar 
a sua capacidade de transporte 
de carga.

O projeto foi elaborado 
com vistas à redução das 
interferências em áreas urba-
nas, minimização de impactos 
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ambientais e aumento da efi-
ciência energética. O traçado, 
que é uma antiga reivindicação 
de toda a população de Rio 
Preto, terá extensão de 51,92 
km, com um total de 22 obras 
de artes para eliminação de 
conflitos urbanos. Tem inves-
timentos previstos atualmente 
da ordem de R$ 694 milhões, 
com implantação num prazo 
de 38 meses, gerando ainda 
1.330 empregos durante a sua 
execução.

Atualmente, o trecho urbano 
da ferrovia em Rio Preto encon-
tra-se próximo da saturação da 
sua capacidade operacional. 
Tendo em vista as perspectivas 
de aumento da população ur-
bana e demandas econômicas, 
sociais e ambientais, de acordo 

com a Rumo, a manutenção 
do atual traçado implicaria no 
agravamento das condições de 
pressão urbana já existentes. 
Limitando, também, o poten-
cial desenvolvimento social e 
econômico do município e da 
ferrovia.

Impactos - O traçado, 
conforme esclareceram os téc-
nicos, passa majoritariamente 
por áreas rurais e com menor 
densidade demográfica. Nos 
pontos de cruzamento com 
vias de acesso, são projetadas 
estruturas para passagem in-
ferior ou superior de veículos. 
Soma-se a isto, a otimização do 
traçado, com rampas e raios de 
curvaturas suavizadas.

As características, como 

indica o projeto, favorecerão a 
livre circulação entre a ferrovia 
e as estradas, bem como a 
elevação da velocidade média 
operacional. O novo contorno 
contribuirá para aumento da 
capacidade de transporte e 
eficiência energética, com re-
dução no consumo de diesel 
e a diminuição de aproximada-
mente 2.800 toneladas de CO2 
na atmosfera. A desativação 
do transporte de cargas em 
trechos urbanos, representa 
uma oportunidade de novos 
negócios e atividades para o 
município e a população, uma 
vez que podem ser criados 
parques lineares, áreas de lazer 
e comércio. Os trilhos atuais 
poderão ser utilizados para o 
transporte de passageiros.

Comitê Turvo-Grande aprova contorno ferroviário de Rio Preto

A empresa Noromix Con-
creto S/A foi declarada ven-
cedora do processo licitatório 
para fornecimento de mão de 
obra, materiais e equipamen-
tos para serviços de recape 
no bairro Mansour Daud, 
em Rio Preto. Publicação 
do Diário Oficial do Muníci-
pio, desta quarta-feira, 15, 
informa que a Comissão de 
Licitações da Prefeitura de-
clarou a empresa vencedora 
do processo ao ofertar lance 
de R$ 285.236,00 para a 
execução do serviço. O valor 
estimado pelo governo era de 
R$ 294 mil.

Após a homologação e as-
sinatura da ordem de serviço 
por parte do prefeito Edinho 
Araújo a empresa terá 135 
dias para entregar a obra, 
sendo 30 dias referentes ao 
prazo de execução e 105 dias 
referentes ao recebimento 
provisório, podendo ser pror-
rogado por termo aditivo.

Outras - Conforma 
divulgado pelo jornal DHoje 

Interior a Prefeitura ainda 
pretende recapear vias de 
outras três regiões da cidade. 
Somados os valores estima-
dos, serão gastos cerca de 
R$ 1,2 milhão com o serviço.

O governo já anunciou os 
nomes das empresas habilita-
das nos processos licitatórios, 
em andamento, com previsão 
de fornecimento do chamado 
“C.B.U.Q” (concreto betumi-
noso usinado a quente) um 
dos tipos de revestimentos 

Industrial. O valor chega a R$ 
232,3 mil.

As despesas ficarão a car-
go dos recursos em caixa da 
própria Prefeitura, previstas 
em orçamento municipal. A 
Prefeitura não informou a 
localização das ruas e ave-
nidas que deverão receber o 
recapeamento.

Como ainda não foram 
concluídos os processos 
licitatórios, não existe prazo 
para iniciar as obras.

Raphael FERRARI 

asfálticos mais utilizados 
nas vias urbanas e rodovias 
brasileiras.

Serão recapeadas ruas 
e avenidas do bairro Jardim 
Tangará, com valor estimado 
em contrato de R$ 404,1 mil. 
Outros serviços vão ocorrer 
em ruas e avenidas do bairro 
Jardim Primavera, com valor 
previsto de gastos de R$ 
283,2 mil.

A última região a receber 
recape é a do bairro Parque 

ASFALTO

Divulgação

Definida empresa que fará recape 
de ruas no bairro Mansour Daud
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MOTTA

Projeto de lei do de-
putado federal Luis 
Carlos Motta

CÂMARA BARROU 

Prefeito Edinho: derrota com votos da base de apoio ao governo

Divulgação

Executivo silencia e não comenta 
rejeição do projeto de reajuste do IPTU

Menos de 24 horas após 
derrota na Câmara de Rio Preto 
com rejeição do projeto que 
pretendia reajustar em 12% 
o IPTU para o próximo ano e 
atualizar valores da planta ge-
nérica o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) preferiu o silêncio.

Questionado pelo DHoje 
Interior quais seriam os pró-
ximos passos sobre a possibi-
lidade de aumento do imposto 
através de decreto, Edinho 
limitou a dizer, por meio da as-
sessoria de Comunicação, que 
não irá comentar o assunto.

Questionamos o prefeito 
sobre sua posição ao ter re-
jeitado projeto com votos da 
maioria dos vereadores da 
base de apoio ao seu governo, 
sobre os motivos que teriam 
faltado para convencer a Câ-
mara sobre a importância do 
reajuste, como ele recebeu as 
duras críticas dos parlamenta-
res, além, é claro, se agora irá 
reajustar o IPTU por meio de 
decreto municipal, já que isso 
é previsto em lei.

Vereadores consultados 
afirmam agora que irão tentar 

convencer o prefeito a não 
reajustar o imposto no mesmo 
valor de 12% como pretendido 
anteriormente. O presidente 
da Câmara Municipal Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) é 
um deles. “Fizemos debates, 
fizemos um movimento e deu 
resultado. Uma vitória da po-
pulação. Já aproveito e peço 
ao prefeito para não dar este 
aumento por decreto. A popu-
lação não aguenta mais estes 
aumentos todos que estão 
tendo”, disse.

Até o início da votação a ex-
pectativa do governo era de que 
o projeto seria aprovado, mas a 
mudança de voto da vereadora 
Karina Caroline (Republicanos) 
que havia votado pela aprova-
ção quanto a legalidade acabou 
sendo fundamental para rejeitar 
a proposta.

O presidente municipal do 
Republicanos, Diego Polachini, 
afirmou que o prefeito Edinho 
poderia ter editado um decreto 
elevando o valor do IPTU, mas 
preferiu compartilhar com os 
vereadores o desgaste para 
a Câmara. “Não deu certo. O 
voto contra da vereadora Karina 
Caroline foi decisivo para impor 
a derrota ao governo. A verdade 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

é que ela não fez mais que a 
obrigação que é ficar ao lado do 
povo e do partido que a elegeu”, 
afirmou Polachini.

Dos vereadores da base 
de apoio apenas Jean Charles 
(MDB) e Rossini Diniz (PL) se 
mantiveram fiel ao governo e 
foram favoráveis. O vereador 
Júlio Donizete (PSD) estava 
ausente e não votou alegando 
problemas de saúde.

Nesta quarta-feira, 15, ne-
nhum outro integrante da alta 
cúpula do governo quis co-
mentar o assunto. Segundo 
informações colhidas o prefeito 
Edinho deverá aguardar alguns 
dias para elaborar o decreto 
reajustando o IPTU para 2022. 
Um vereador que preferiu não 
se identificar garantiu que o 
índice de reajuste não deverá 
sofrer mudança e permanecer 
na casa de 12% pretendido 
anteriormente. A previsão é 
arrecadar até R$ 263 milhões 
com o imposto no ano que 
vem. Mais de 246 mil imóveis 
recolhem o tributo a Prefeitura e 
a expectativa era de que com o 
projeto aprovado, a cobrança do 
imposto em áreas até então não 
tributáveis geraria incremento 
de R$ 10 milhões.

ELEIÇÕES 2022
Professor estadual terá 
até 73% de aumento e 

salário inicial de R$ 5 mil

O governador João Doria 
anunciou nesta terça-feira (14), 
no Palácio dos Bandeirantes, 
aumento de até 73% para os 
professores da rede estadual 
de ensino. A proposta que será 
enviada à Assembleia Legisla-
tiva define o salário inicial da 
categoria em R$ 5 mil para 
professores em jornada de 40 
horas semanais.

“Os professores do Estado 
terão até 73% de aumento no 
salário inicial, isto é um fato 
histórico e inédito”, afirmou 
Doria. “Os que estão no topo 
da carreira também serão va-
lorizados com aumento salarial 
e promoção por mérito. A va-
lorização vai tornar a profissão 
mais atraente, melhorando o 
desempenho do quadro docente 
e a qualidade do ensino, em 
benefício de todos os alunos da 
rede pública”, reforçou.

A expectativa é que a pro-
posta seja aprovada pelos De-
putados Estaduais e entre em 
vigor em janeiro de 2022. O 
plano de modernização de car-
reira dos professores estaduais 
receberá investimentos de R$ 
3,7 bilhões, segundo estimativa 
da Secretaria da Educação do 
Estado.

O Governo de São Paulo 
propõe que o desempenho e 
o desenvolvimento de com-
petências serão combinados 
para definir aumentos salariais 
e avanços na carreira de cada 
professor. A adesão dos atuais 
quadros docentes ao novo plano 
de carreira será opcional.

“A melhoria da educação en-
volve cada vez mais atrair novos 
talentos e valorizar os nossos 
profissionais, isto é fundamen-
tal. A melhoria na aprendizagem 
tem que ter a valorização do 

professor”, declarou o Secretá-
rio da Educação Rossieli Soares

Para tornar a carreira mais 
atraente e atrair profissionais 
mais jovens, a Secretaria da 
Educação decidiu reformular 
os critérios de reajuste salarial 
e de desenvolvimento profissio-
nal após uma pesquisa com os 
próprios professores.

Atualmente, o piso da ca-
tegoria equivale ao salário de 
professor com jornada semanal 
de 40 horas com vencimentos 
de R$ 2.886,24. Pela nova 
proposta, um profissional com 
a mesma jornada passa a ga-
nhar R$ 5 mil. Se o texto for 
aprovado pela Alesp, 89% dos 
docentes terão aumento sa-
larial imediato caso escolham 
aderir à nova carreira.

Profissionais em topo da 
carreira também serão valoriza-
dos pelo Estado. Com as pro-
moções por desenvolvimento e 
desempenho da nova proposta, 
o salário de um professor na 
referência L15, a mais alta da 
carreira, poderá chegar a R$ 
13 mil.

A adesão à nova carreira 
será voluntária para profes-
sores que já integram a rede 
pública estadual. Para facilitar 
a decisão de cada profissional, 
a Secretaria da Educação pre-
para um simulador online para 
comparação de salários na 
antiga e na nova modalidade 
de remuneração.

Profissionais com mestrado 
e doutorado terão acréscimo 
de 3% a 5% sobre aqueles que 
têm apenas a licenciatura. A 
avaliação de mérito também 
prevê um sistema de pontua-
ção por desempenho em sala 
de aula. O detalhamento dos 
critérios de avaliação ainda 
será elaborado com a partici-
pação da categoria.

Da REDAÇÃO
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O ex-governador de São 
Paulo Geraldo Alckmin (PSDB) 
se desfiliou do PSDB nesta 
quarta-feira (15) após mais de 
33 anos no partido. Ele entre-
gou a carta de desfiliação ao 
diretório municipal do partido 
que ajudou a fundar.

Em sua conta no Twitter, 
Alckmin anunciou a despedida 
e o “novo tempo”.

“É um novo tempo! É tem-
po de mudança! Nesses mais 
de 33 anos e meio de traje-
tória no PSDB procurei dar o 
melhor de mim. Um soldado 
sempre pronto para combater 
o bom combate com entusias-
mo e lealdade. Agora, chegou 
a hora da despedida. Hora 
de traçar um novo caminho”, 
afirmou.

“Jamais esqueci a lição do 
meu pai. Respeito às pessoas, 
lealdade aos princípios e fir-
meza de caráter. Só com esses 

valores é possível construir uma 
vida pública decente. Quero 
agradecer aos meus com-
panheiros de jornada. Vocês 
foram muito importantes nessa 
travessia. Valeu cada obstáculo 

para a Presidência da Repúbli-
ca de Alckmin com o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) .

Em conversa reservada 
com dirigentes da Força Sindi-
cal, Lula deu sinal verde para 
uma mobilização de sindicalis-
tas em defesa de uma chapa 
com ele como candidato a 
presidente e, como vice, o ex-
-governador Geraldo Alckmin, 
de saída do PSDB.

Perguntado por sindica-
listas do que achava dessa 
conversa com Alckmin, Lula 
foi direto: “Continuem incen-
tivando”.

No 9° Congresso da Força 
Sindical, o petista deu uma 
sinalização de que gostaria de 
fechar a chapa com Alckmin 
para a disputa de 2022.

“É uma pessoa que respeito 
muito, gosto muito. Sempre 
tive grande relação, sempre 
foi um bom governador. É um 
bom nome”, disse Lula.
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vencido, cada momento vivido, 
cada conquista feita. Em breve, 
anunciarei meus próximos pas-
sos”, completou.

Nos últimos dias, tem se 
aventado uma possível chapa 

Divulgação 

Cotado a vice de Lula, Alckmin 
deixa o PSDB após 33 anos

tem que ter a valorização do pação da categoria.
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conversa com Alckmin, Lula 
foi direto: “Continuem incen-
tivando”.

No 9° Congresso da Força 
Sindical, o petista deu uma 
sinalização de que gostaria de 
fechar a chapa com Alckmin 

Divulgação 

Projeto obriga montadora ter cota de 
veículos para pessoas com deficiências

Montadoras deverão produ-
zir carros adaptados para PcD, 
segundo projeto de lei do depu-
tado federal Luis Carlos Motta, 
o veículo adaptado deverá ter 
câmbio automático, direção 
hidráulica, vidros elétricos e 
comandos manuais de freio e 
de embreagem.

O projeto de lei que obriga 
as montadoras de automóveis 
a produzir carros adaptados 
para o uso por pessoa com 
deficiência a cada cem carros 
sem adaptação foi aprovado na 
Comissão de Defesa dos Direi-
tos da Pessoa com Deficiência 

da Câmara dos Deputados.
O texto diz que o veículo 

adaptado deverá ter, no míni-
mo, câmbio automático, dire-
ção hidráulica, vidros elétricos 
e comandos manuais de freio 
e de embreagem, além de ou-
tras adaptações previstas em 
legislação específica.

“Essa proposta surgiu du-
rante as observações que fiz 
durante minhas viagens de 
trabalho pelo Brasil. Constatei 
que as pessoas com deficiên-
cia física, encontram muitas 
dificuldades para fazer as alte-
rações e adaptações no veícu-
lo, para que ele possa ser apto 
a ser utilizado por elas. Além de 
dar uma grande dor de cabeça 
para o usuário, tem ainda, o 
alto preço que é pago para as 
empresas especializadas nesse 
tipo de serviço”, afirmou Luiz 
Carlos Motta.
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veículos para pessoas com deficiências
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PF

Rio Preto e José Bonifácio 
foram alvos de mandados 
durante a deflagração da 
‘Operação Aqueus’, na ter-
ça-feira (14), pela Polícia 
Federal de Três Lagoas (MS). 
A ação busca desarticular 
uma grande organização 
criminosa especializada em 
tráfico de drogas e lavagem 
de dinheiro.

Ao todo, foram presas 
oito pessoas em flagrante 
e apreendidos aproximada-
mente 500 kg de drogas, 
além da identificação de 
outros carregamentos apre-
endidos pertencentes aos 
investigados. Em Rio Preto, 
foi cumprido o mandado de 
busca e apreensão e, em 
José Bonifácio, presa inte-
grante da organização.

A PF iniciou as investiga-
ções em março de 2020, 
quando verificou a existên-
cia da organização que era 
liderada por dois moradores 
de Três Lagoas, sendo que 
a dupla adquiria o carrega-
mento de droga em Ponta 
Porã (MS) e, em seguida, 
coordenava o transporte e 
o armazenamento do ilícito.

Para a movimentação 
dos valores envolvidos nas 
negociações, a organização 
indicava contas bancárias de 
empresas de fachada para os 
compradores, fazendo com 
que o pagamento da droga 
chegasse diretamente ao 
fornecedor na região fron-
teiriça. Estas contas eram 
administradas por um núcleo 
especializado em lavagem de 
dinheiro, que prestava este 
tipo de serviço ilícito a diver-
sas organizações criminosas. 
Foi constatado que este 
núcleo movimentou, em um 
período de 14 meses, mais 
de R$ 155 milhões.

O lucro dos líderes três-
-lagoenses era recebido por 
meio de veículos, dinheiro 
em espécie e contas bancá-
rias de parentes próximos, 
que integravam a organiza-
ção criminosa. Para ocultar 
o patrimônio oriundo da 
infração penal, investiam, 
principalmente, em imóveis, 
que eram registrados em 
nome de terceiros.

Em um período apro-
ximado de um ano (entre 
2020 e 2021), os líderes 
da organização criminosa 
teriam recebido, somente em 
valores creditados em conta 
correntes de seus ‘laranjas’, 
mais de R$ 3,5 milhões. 
Estima-se que o lucro obti-
do com o tráfico tenha sido 
muito superior, haja vista os 
valores recebidos em espécie 
e bens não contabilizados.

Foram cumpridos 63 
mandados de busca e apre-
ensão, 23 mandados de 
prisão preventiva, sete man-
dados de prisão temporária, 
além do sequestro de 13 
imóveis e do bloqueio judicial 
de contas bancárias de 33 
pessoas físicas e jurídicas. 
Entre os imóveis seques-
trados estão uma Fazenda 
no município de Água Clara 
(MS) e uma casa de veraneio 
a beira-rio em Três Lagoas, 
propriedades com valores 
estimados em mais de R$ 4 
milhões.

As medidas judiciais fo-
ram cumpridas nos municí-
pios de Três Lagoas, Água 
Clara, Campo Grande (MS), 
Ponta Porã, Ribeirão Preto 
(SP), Guatapará (SP), Apa-
recida (SP), Guaratinguetá 
(SP), Potim (SP), Paulínia 
(SP), São José do Rio Preto, 
São José dos Campos (SP), 
Guarujá (SP), José Bonifácio, 
São Paulo (SP), Douradina 
(PR), Sarandi (PR), Maringá 
(PR), Maria Helena (PR), 
Colombo (PR), Laranjeiras do 
Sul (PR) e Baependi (MG).

Quadrilha tem 
integrante 

presa em José 
Bonifácio
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RELACIONAMENTO
Homem acusa ex e travesti de invasão, 

agressão e furto de R$ 140 mil

Na manhã da última ter-
ça-feira (14), um homem, 
de 42 anos, foi hospitalizado 
após ter sido agredido, às 
6h35, pela ex-esposa e uma 
travesti, que juntas tiraram o 
homem da casa em que mora, 
no Jardim Manoel Del Arco, e 
o agrediram com uma chave 
de roda.

Uma equipe da Polícia Mili-
tar foi acionada e no local en-
controu a vítima já recebendo 
atendimento médico por uma 
equipe do Samu.

À guarnição, o paciente 
disse que, por volta das 2h 
da terça-feira, sua casa foi 
invadida e do local furtaram R$ 
50 mil e mais tarde R$ 90 mil. 
Ele foi socorrido até a UPA do 
Santo Antônio.

Um vizinho informou que a 
vítima foi atacada após bater 
em uma travesti, de 16 anos. 
Essa versão é negada pelo 
homem agredido.

Na Central de Flagrantes, o 
caso foi registrado como lesão 
corporal e encaminhado para 
o 4º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Acidente no Jardim Atlântica mata 
motociclista e deixa mulheres feridas

Uma mulher de 31 anos 
morreu na tarde da terça-feira 
(14) após se envolver em um 
acidente de trânsito, às 9h30, 
quando no Jardim Atlântica 
um Uno colidiu na sua Biz.

Policiais militares foram 
chamados e encontraram os 
quatro envolvidos recebendo 
atendimento médico por equi-
pes do Samu.

Segundo o boletim de 
ocorrência, na moto estavam 
a piloto e sua mãe, de 58 
anos, que transitavam na Ave-
nida Nametellah Yossef Tarraf, 
sentido centro/bairro.

Ao se aproximar do cru-
zamento com a Avenida José 
Rodrigues Lisboa, onde o Uno 
era conduzido por um homem, 
de 55 anos, no sentido Solo 
Sagrado, e tinha como pas-

sageira a esposa, de 44 anos, 
ocorreu a colisão.

Com o impacto da batida, 
o automóvel subiu no canteiro 
central da Avenida José Rodri-
gues Lisboa.

A motociclista e a esposa 
do motorista foram levadas 
para o Hospital de Base. A 
mulher mais velha foi socorrida 
para a Santa Casa.

Já às 16h05 da terça-feira, 
a Polícia Civil foi informada 
por funcionários do HB que a 
motociclista não resistiu aos 
ferimentos e veio a óbito.

O caso foi registrado em 
dois boletins de ocorrência, 
o primeiro de lesão corporal 
culposa em direção de veículo 
automotor, que foi encaminha-
do para o 6º Distrito Policial, e 
o segundo como comunicação 
de óbito, enviado para o 5º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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A mulher mais velha foi socorrida para a Santa Casa

COLISÃO PERDEU R$ 5,5 MIL

Homem cai em golpe 
do falso anúncio

Na manhã da última ter-
ça-feira (14), um homem, de 
43 anos, perdeu R$ 5,5 mil 
ao acreditar que estava com-
prando um compressor que 
teve o anúncio duplicado por 
um golpista na internet.

A vítima e o verdadeiro 
proprietário do equipamen-
to, um homem de 43 anos, 
compareceram na Central de 
Flagrantes, onde primeiro os 
policiais civis foram informados 
de que o verdadeiro anúncio foi 
feito no site OLX pelo valor de 
R$ 13 mil.

Um estelionatário duplicou 
o anúncio original, alterando 
o preço para R$ 6 mil e pu-
blicando em outro site, onde 
a vítima fazia sua pesquisa e 
acabou se interessando pelo 

equipamento.
O homem informou que 

conversou com o golpista, que 
disse que o compressor era de 
sua propriedade, mas estava 
na casa de um conhecido em 
Rio Preto e que a vítima poderia 
ir até o endereço para conferir 
o equipamento, mas não de-
veria falar sobre valores com o 
conhecido.

Assim a vítima foi até o local 
e após averiguar o compressor 
fez o pagamento por PIX, sendo 
que enquanto aguardava a li-
beração do dinheiro foi avisada 
que o conhecido do golpista na 
verdade era o dono do equipa-
mento e que havia caído em 
um golpe.

O caso foi registrado como 
estelionato e encaminhado 
para o 3º Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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ARISTIDES BAILOS DE LIMA, natural 
de Votuporanga/SP, faleceu aos 75 anos 
de idade. Era divorciado e deixou seus 
fi lhos Fabricio Fernando, Jefferson Her-
nandes e Vanessa. Foi sepultado no dia 
15/12/2021 às 17:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

ANTONIO MARQUES MENDONÇA, 
natural de Bady Bassitt/SP, faleceu aos 
87 anos de idade. Era casado com Gui-
lhermina Bonifacio Mendonça e deixou 
seus fi lhos Maria Goretti, José Antonio 
e Elcio. Foi sepultado no dia 15/12/2021 
às 11:00, saindo seu féretro do velório de 
Engenheiro Schmidt para o cemitério de 
Engenheiro Schmidt.

WILSON MARQUES DA SILVA, natural 
de Palestina/SP, faleceu aos 78 anos de 
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idade. Era casado com Terezinha Biten-
court da Silva e deixou suas fi lhas Andreia, 
Elaine, Simone e Elisangela. Foi sepultado 
no dia 15/12/2021 às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Ressurreição.

LUCIANA TORRES DA SILVA, natural 
de Ouro Preto do Oeste/SP, faleceu aos 43 
anos de idade. Era solteira. Foi sepultada 
no dia 15/12/2021 às 11:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o cemitério Parque Jardim da Paz.

LUZIA MASTROCOLLO DAMIANI, 
natural de Pindorama/SP, faleceu aos 79 
anos de idade. Era viúva e deixou seus 
fi lhos João e Paulo. Foi sepultado no dia 
15/12/2021 às 08:00, saindo seu féretro 
do velório direto para o cemitério São 
João Batista.

Motorista avança sinal de pare, bate 
em moto e foge sem prestar socorro

Na noite da terça-feira 
(14), uma mulher, de 32 
anos, esteve na Central de 
Flagrantes para comunicar 
que, por volta das 17h30 do 
mesmo dia, sua Honda Biz 
foi atingida por um HB20 que 
não obedeceu a sinalização 
de pare, no Parque Industrial, 
em Rio Preto. A vítima sofreu 
lesões leves.

Ela disse que transitava 
pela Rua Silva Jardim, sentido 
centro/bairro, quando ao se 
aproximar do cruzamento com 
a Rua Luís Antônio da Silveira 

o automóvel bateu em sua 
motocicleta.

Com o impacto, a mulher 
foi jogada primeiro no capô do 
carro e, em seguida, no chão, 
momento em que o motoris-
ta saiu do local sem prestar 
socorro.

Para os policiais, a moto-
ciclista conseguiu informar os 
números da placa do HB20 
que foram anotadas por um 
popular que presenciou o 
acidente.

A vítima acionou a Polícia 
Militar, mas pelo fato de que 
apenas apresentou “ralados” 
nas pernas, corpo e braços 

ela negou o socorro médico, 
mas passou a sentir dores nas 
regiões mais tarde.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, há câmeras 
de monitoramento em esta-
belecimentos comerciais nas 
imediações que podem ter 
flagrado a colisão e ajudar na 
identificação do condutor.=

O caso foi registrado como 
fuga de local de acidente e 
lesão corporal culposa em 
direção de veículo automotor 
e encaminhado para investi-
gação no 1º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

RESIDENCIAL COLORADO

Vítimas são roubadas enquanto 
trocavam pneus do carro

Um homem, de 39 anos, 
compareceu na Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
madrugada desta quarta-feira 
(15), para denunciar que após 
o carro de sua esposa dar pro-
blema às 22h30 da terça-feira 
(14), ele e um amigo foram 
até o local, no Residencial 
Colorado, e acabaram sendo 
assaltados.

Segundo a vítima, sua mu-
lher estava em uma academia 
e após o treino enquanto diri-
gia de volta para casa quando 
notou que os dois pneus dian-
teiros estavam murchos e por 
isso ligou pedindo ajuda.

Enquanto os dois homens 
ficaram mexendo no automó-
vel, a mulher foi embora para 
sua residência. Pouco depois, 
parou um Santana, com dois 
ocupantes. O passageiro es-
tava armado com revólver e 
anunciou o roubo, mandando 
que as vítimas deitassem no 
chão.

Os marginais fugiram le-
vando celulares, carteira com 
cartões bancários, R$ 80 e a 
chave de um carro.

De acordo com o denun-
ciante, antes do assalto um 
motociclista passou pergun-
tando se estava tudo bem e 
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logo após o crime o mesmo 
motociclista voltou a passar e 
fez a mesma pergunta. O caso 
será investigado pelo 4º Distrito 
Policial.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Arquivo DHOJE
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A segunda loja foi 
inaugurada em Ara-
çatuba, há um ano 
e agora Rio Preto 
foi presenteada com 
mais uma unidade

Calçados 'flats' 
conquistam pés 
femininos e Rio 

Preto ganha loja de 
grife na Redentora

A Anova sensação do 
mercado calçadis-
ta são os flats, cal-
çados sem salto ou 

com até 3,5 cm, com foco em 
conforto e DNA em pedrarias. 
Especializada em transformar 
esse conceito em modelos 
que aliam conforto e beleza, 
a marca La Femme inaugu-
rou em Rio Preto, na última 
quinta-feira (25), um espaço 
charmoso no bairro Redentora.
A diretora da empresa, Silvia 
Barboza, explica ao DHoje que 
esse tipo de calçado já vinha 
ganhando espaço no gosto das 
mulheres e a pandemia acele-
rou esse processo. “A mulher 
não só fica elegante com um 
salto de 8 cm, sofrendo. A 
mulher pode ficar elegante e 
confortável em um salto de 
3,5 cm. A ideia da moderni-
dade, conforto e bem-estar 
é o que está em alta”. Silvia 

é sócia na empresa com a 
empreendedora Lizzi Ruiz.
Falta pouco para a chegada do 
verão no Brasil, e a verdade 
é que mesmo na primavera, 
não faltam dias quentes e en-
solarados. Para acompanhar 
esse momento e atravessar 
toda a temporada em grande 
estilo, a grife acaba de lan-
çar sua mais nova coleção.
A linha Sensación traz uma 
proposta diferente de todas 
as anteriores, e terá seu lan-
çamento dividido em duas 
partes, ou melhor, dois moods. 
Contando com peças flats, 
a coleção traz versatilidade 
e elegância a cada passo. 
O primeiro mood é o Vibraci-
ón, que abre a coleção com 
uma paleta repleta de cores 
que serão sensação neste 
verão: do laranja ao verde 
metalizado, as novas tonalida-
des transformam os looks de 
quem deseja fugir do básico. 
A linha mistura trend e deta-
lhes atemporais e, definitiva-
mente, possui personalidade. 
O segundo mood é o Atracci-
ón, que marca uma nova fase, 
na qual tons neutros surgem 

Andressa ZAFALON
redacao@dhoje.com.br

em calçados confortáveis com 
tendências que caíram no 
gosto das apaixonadas por 
moda: puffy, amarração, bico 
quadrado, salto baixo e, claro, 
o brilho marcante dos cristais.  
“Nosso objetivo com a nova 
coleção é trazer à tona essa 
descoberta de sentimentos 
através do look. Por isso, op-
tamos também pelo mood 1 e 
mood 2, pois os sentimentos 
são isso, eles não afloram em 
sua totalidade simultaneamen-
te. Após um período repleto de 
desafios, nos propomos a sair 
novamente. Sentir as águas, 
que lavam a alma e dão espe-
rança. Sentir os raios solares 
e sentir os ventos”, menciona 
a idealizadora da coleção Sen-
sación, a estilista Bruna Grein. 
A Coleção Sensación resgata 
modelos confortáveis e versá-
teis que encantam as brasi-
leiras. O valor das peças varia 
de R$ 139,90 a R$ 209,90.
“Vendemos para todo o Brasil, 
e também para fora do Brasil. 
Quando pensam nas ‘flats’ com 
pedraria, lembram diretamente 
da La Femme”, destaca Silvia.
A linha Sensación traz uma 

proposta diferente de todas 
as anteriores, e terá seu lan-
çamento dividido em duas 
partes, ou melhor, dois moods. 
Contando com peças flats, 
a coleção traz versatilidade 
e elegância a cada passo. 
O primeiro mood é o Vibraci-
ón, que abre a coleção com 
uma paleta repleta de cores 
que serão sensação neste 
verão: do laranja ao verde 
metalizado, as novas tonalida-
des transformam os looks de 
quem deseja fugir do básico. 
A linha mistura trend e deta-
lhes atemporais e, definitiva-
mente, possui personalidade. 
O  segundo mood é o Atracci-
ón, que marca uma nova fase, 
na qual tons neutros surgem 
em calçados confortáveis com 
tendências que caíram no 
gosto das apaixonadas por 
moda: puffy, amarração, bico 
quadrado, salto baixo e, claro, 
o brilho marcante dos cristais.  
“Nosso objetivo com a nova 
coleção é trazer à tona essa 
descoberta de sentimentos 
através do look. Por isso, op-
tamos também pelo mood 1 e 
mood 2, pois os sentimentos 
são isso, eles não afloram em 
sua totalidade simultaneamen-
te. Após um período repleto de 
desafios, nos propomos a sair 
novamente. Sentir as águas, 
que lavam a alma e dão espe-
rança. Sentir os raios solares 
e sentir os ventos”, menciona 
a idealizadora da coleção Sen-
sación, a estilista Bruna Grein.

Segundo a executiva, Rio Preto 
foi escolhida para sediar a loja 
pensando no poder de compra 
e expansão. “Rio Preto é uma 
cidade muito próspera e, além 
disso, percebemos que na ci-
dade só tem lojas de marcas, 

A La Femme tem fábrica em 
Birigui há 14 anos e uma loja 
também na cidade há 12 anos
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A segunda loja foi 
inaugurada em Ara-
çatuba, há um ano 
e agora Rio Preto 
foi presenteada com 
mais uma unidade
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conquistam pés 
femininos e Rio 

Preto ganha loja de 
grife na Redentora

em calçados confortáveis com 
tendências que caíram no 
gosto das apaixonadas por 
moda: puffy, amarração, bico 
quadrado, salto baixo e, claro, 
o brilho marcante dos cristais.  
“Nosso objetivo com a nova 
coleção é trazer à tona essa 
descoberta de sentimentos 
através do look. Por isso, op-

proposta diferente de todas 
as anteriores, e terá seu lan-
çamento dividido em duas 
partes, ou melhor, dois moods. 
Contando com peças flats, 
a coleção traz versatilidade 
e elegância a cada passo. 
O primeiro mood é o Vibraci-
ón, que abre a coleção com 
uma paleta repleta de cores 

ou seja, o mesmo para todo 
mundo. Chegamos com uma 
variedade de marcas, de con-
forto e modernidade”, frisa.
A La Femme tem fábrica em 
Birigui há 14 anos e uma loja 
também na cidade há 12 anos. 
A segunda loja foi inaugurada 
em Araçatuba, há um ano e 
agora Rio Preto foi presente-
ada com mais uma unidade. 
Com um parque fabril de 2.500 
m², a marca produz para mais 
de 1.000 lojas multimarcas 
em todos os estados do Bra-
sil e no mundo, como África 
do Sul, Bolívia, Colômbia, 
República Dominicana, Equa-

uma paleta repleta de cores 
que serão sensação neste 
verão: do laranja ao verde 
metalizado, as novas tonalida-
des transformam os looks de 
quem deseja fugir do básico. 
A linha mistura trend e deta-
lhes atemporais e, definitiva-
mente, possui personalidade. 
O segundo mood é o Atracci-
ón, que marca uma nova fase, 
na qual tons neutros surgem 

sación, a estilista Bruna Grein. 
A Coleção Sensación resgata 
modelos confortáveis e versá-
teis que encantam as brasi-
leiras. O valor das peças varia 
de R$ 139,90 a R$ 209,90.
“Vendemos para todo o Brasil, 
e também para fora do Brasil. 
Quando pensam nas ‘flats’ com 
pedraria, lembram diretamente 
da La Femme”, destaca Silvia.
A linha Sensación traz uma 

em calçados confortáveis com 
tendências que caíram no 
gosto das apaixonadas por 
moda: puffy, amarração, bico 
quadrado, salto baixo e, claro, 
o brilho marcante dos cristais.  
“Nosso objetivo com a nova 
coleção é trazer à tona essa 
descoberta de sentimentos 
através do look. Por isso, op-
tamos também pelo mood 1 e 
mood 2, pois os sentimentos 
são isso, eles não afloram em 
sua totalidade simultaneamen-
te. Após um período repleto de 
desafios, nos propomos a sair 
novamente. Sentir as águas, 
que lavam a alma e dão espe-
rança. Sentir os raios solares 
e sentir os ventos”, menciona 
a idealizadora da coleção Sen-
sación, a estilista Bruna Grein.

Segundo a executiva, Rio Preto 
foi escolhida para sediar a loja 
pensando no poder de compra 
e expansão. “Rio Preto é uma 
cidade muito próspera e, além 
disso, percebemos que na ci-
dade só tem lojas de marcas, 

A La Femme tem fábrica em 
Birigui há 14 anos e uma loja 
também na cidade há 12 anos

A mulher não só fica elegante com um salto de 8 cm, 
sofrendo. A mulher pode ficar elegante e confortável em um 
salto de 3,5 cm. A ideia da modernidade, conforto e bem-

estar é o que está em alta

“

“

Diretora da empresa, Silvia Barboza

dor, Emirado Árabes Unidos, 
Estados Unidos, Paquistão e 
Paraguai. Com produção diária 
de 1.500 pares, a La Femme 
já produziu e distribuiu mais 
de 3,5 milhões/pares no mer-
cado nacional e internacional.
Silvia ressalta o prazer de 
atender as clientes presen-
cialmente, por mais que a loja 
tenha se destacado durante 
a pandemia, por inovar com 
entregas feitas por motoboys. 
“O presencial é muito mais 
prazeroso. Nós primamos pelo 
atendimento impecável. Que-
remos que aquela mulher que 
vai até nossa loja se sinta bem 
e linda. Temos até o nosso pró-
prio cheiro na loja”, argumenta.

SERVIÇO

A La Femme Rio Preto fica 
na Rua Antônio de Godoy, 
3777, Redentora. Mias infor-
mações, acesse o site www.
lafemmecalcados.com.br

Renato Barboza, Silvia 
Barboza, Lizzi Ruiz e 
João Ruiz

CALÇADÃO Comércio terá atrações e 
show especiais dia 23

Após o sucesso da Parada 
Natalina e do Show de Abertu-
ra na última sexta-feira (10), 
o Sincomércio de Rio Preto 
anunciou nesta segunda-feira 
(13) novas atrações para movi-
mentar ainda mais o calçadão.

No dia 23 de dezembro, 
uma quinta-feira, os consu-
midores do calçadão terão 3 
horas de Carreta Evolution à 
disposição para passeios gra-
tuitos. Cada volta da Carreta 
comporta 100 pessoas e no 
total das 3 horas carregará, em 
média, 7 mil pessoas.

O grande atrativo da Carreta 
Evolution é os personagens 
que dançam e interagem com 
o público interno e externo, 
tornando o passeio ainda mais 
animado, engraçado e de qua-

lidade. Neste dia 23 de dezem-
bro, junto com a Carreta, terão 
dois personagens surpresas 
que vão fazer parte da festa.

O embarque e desembar-
que da Carreta Evolution será 
em frente às Lojas Lívias, 
na Rua Jorge Tibiriça, 2810, 
esquina com a Rua Coronel 
Spínola de Castro, a partir das 
19h e até às 22h. O passeio 
será gratuito.

Além da Carreta Evolution e 
seus personagens, o Sincomer-
cio também preparou um show 
especial que será feito pelo 
cantor Edy Carlos e banda, no 
calçadão da Rua General Glicé-
rio, em frente à Loja Laura Prado.

“O objetivo é deixar as ruas 
do calçadão ainda mais mo-
vimentadas e enérgicas para 
que os consumidores tenham 
prazer de estar no centro de 

Rio Preto. Será antevéspera 
do Natal, ou seja, quase os 
45 minutos do segundo tempo 
para comprar os presentes e 
participar de mais uma ação 
da campanha de natal do 
Sincomércio, já que muitas 
pessoas não conseguiram 
andar no trenzinho no dia 10 
de dezembro, quando fizemos 
a chegada do Papai Noel”, 
comentou Ricardo Ismael, vi-
ce-presidente do Sincomércio.

O cantor Edy Carlos tam-
bém promete animar o público 
que estiver pelo calçadão. 
“Será um show diferente de 
tudo que já fiz, bem pertinho do 
público e isso me anima muito. 
Gosto desta relação próxima 
com o público. Garanto que 
ninguém vai ficar parado e 
vou tocar todos os estilos de 
músicas”, destacou o cantor.

Da REPORTAGEM
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Com a disseminação do Coronavírus em todo o mundo, 
vivenciamos um momento de caos no sistema sanitário glo-
bal, especialmente pela inexistência de proteção imunológica 
contra um vírus, até então desconhecido. Falta de leitos de 
terapia intensiva, escassez de respiradores, esgotamento dos 
profissionais da linha de frente, contaminação populacional 
em massa e restrição domiciliar resumem as principais no-
tícias dos últimos anos.

Inúmeros esforços industriais e investimentos internacio-
nais foram direcionados para acelerar a produção de uma 
vacina que pudesse proteger a população contra os efeitos 
deletérios do Coronavírus, controlando sua disseminação 
e reduzindo seus efeitos sistêmicos. Para alívio mundial, 
diversos imunizantes foram desenvolvidos, a partir de tec-
nologias diferentes, utilizando vírus inativado, vetor viral ou 
RNA mensageiro.

Ao longo da pandemia e durante o início do plano de va-
cinação, foi reconhecido que a Covid-19 representava uma 
doença de caráter vascular, cuja base fisiopatológica recaía 
sobre a “tempestade inflamatória”, fruto da presença do vírus 
em nosso organismo. Na tentativa de se defender, nosso 
corpo iniciava um processo inflamatório agudo e intenso, 
que resultava na deposição de micro e macro trombos em 
diferentes segmentos vasculares, causando embolia pulmo-
nar, trombose venosa profunda, trombose arterial, derrame 
cerebral e infarto do miocárdio.

A fragilidade dos integrantes do grupo de risco para Covid 
acelerava o quadro trombótico agudo, agravando o estado 
clínico, dificultando a recuperação e aumentando o tempo de 
internação em terapia intensiva. Estar acima do peso e ser 
portador de comorbidades como hipertensão arterial sistê-
mica e diabetes mellitus representavam importantes fatores 
agravantes da infecção pelo Coronavírus.

Com a aplicação da primeira dose da vacina, já observa-
mos uma sutil queda na proliferação viral, fato que foi sacra-
mentado com a complementação do esquema de imunização 
com a administração da segunda dose da vacina. No Brasil e 
em outros países, o aumento da parcela populacional vaci-
nada com duas doses ou até mesmo dose única, de acordo 
com o tipo de imunizante oferecido, esvaziou as unidades 
de terapia intensiva, permitiu o fechamento dos hospitais de 
campanha, reduziu drasticamente o número de óbitos diários 
e controlou a proliferação viral.

Em termos circulatórios, mesmo após o esquema vacinal 
completo ainda podemos sofrer os efeitos do Coronavírus em 
nosso organismo. Postula-se que até 6 meses após a alta 
hospitalar, ainda é possível que ocorra alguma complicação 
associada ao Covid-19. Além disso, inúmeros sintomas, como 
dores nas pernas, formigamento nos pés, déficit de memória 
e queda capilar podem constituir manifestações tardias do 
Coronavírus.

Em decorrência da elevada incidência de trombose ve-
nosa profunda e embolia pulmonar associada à Covid-19, a 
nova variante africana Ômicron acende um alerta para que 
mantenhamos os cuidados e a vigilância com nosso sistema 
imunológico e nosso sistema circulatório. Segundo Renato 
Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, há 
uma perda de proteção das vacinas com o passar do tem-
po, especialmente para os mais idosos, em decorrência de 
lacunas relacionadas à resposta imunológica, mesmo após 
a vacinação.

Desta forma, o surgimento de novas variantes e a perda 
da proteção vacinal ao longo do tempo aumentam o risco de 
complicações circulatórias graves em pacientes Covid positi-
vos. O check-up vascular ainda constitui a melhor forma de 
prevenir as alterações vasculares decorrentes do Coronavírus 
e de suas variantes. Para mais informações, acesse o site 
www.drsthefanovascular.com.br.

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

Mesmo após a vacinação, o 
Coronavírus ainda pode prejudicar 
sua circulação? Entenda os fatos

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

saude@dhoje.com.brSAÚDE VASCULAR

Mirassol não registra casos e 
zera pacientes em quarentena

Mirassol não registrou no-
vos casos positivos de Co-
vid-19 conforme o boletim 
divulgado nesta quarta-feira 
(15) pelo Departamento Mu-
nicipal de Saúde (DMS) e da 
Vigilância Epidemiológica. 
O município também zerou 
o número de pacientes em 
recuperação domiciliar.

No total são 43.167 noti-
ficações, 10.440 casos con-
firmados (positivos), 29.671 
negativos, 10.149 recupe-
rados e 289 óbitos.  Atu-

almente, dois pacientes do 
município estão internados em 
São José do Rio Preto, sendo 
um monitorado na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) do 
Hospital Austa e um paciente 
intubado na UTI do HB. Todas 
as informações são oficiais e 
divulgadas para o DMS pelo 
sistema do Governo de SP.

O DMS ainda ressalta que 
a pandemia não acabou. As 
recomendações são para 
evitar aglomerações, não es-
quecer de utilizar a máscara, 
manter o ambiente arejado e 
higienizar sempre as mãos.

Da REPORTAGEM    
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Saúde centraliza vacinação contra Covid-19 no Postão

Com pouca procura pela 
vacina contra Covid-19 na 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) Cohab II, a vacinação 
em Mirassol passou a ser 
centralizada para o Centro de 
Saúde II, também conhecido 

como Postão, a partir desta 
quarta-feira (15). O horário de 
atendimento foi mantido das 
8 às 16 horas.

O Departamento Municipal 
de Saúde (DMS) continua 
aplicando a dose adicional 
para as pessoas que tenham 
recebido a segunda dose com 

intervalo de 4 meses. A me-
dida vale para quem tomou 
duas doses dos imunizantes 
do Butantan/Coronavac, da 
Fiocruz/AstraZeneca/Oxford 
e da Pfizer/BioNTech e vai 
beneficiar os munícipes que 
se vacinaram nos meses de 
julho e agosto.

Da REPORTAGEM 

VACINAÇÃO COVID-19

O Ministério da Saúde con-
firmou na noite desta terça-feira 
(14) um novo caso de paciente 
contaminado com a variante 
Ômicron do novo coronavírus. 
São seis casos confirmados 
em São Paulo, dois no Distrito 
Federal, dois no Rio Grande do 
Sul, dois em Goiás. Outros qua-
tro casos estão em investigação 
em Minas Gerais.

A Ômicron tem gerado te-
mores de que a grande quanti-
dade de mutações na proteína 
spike do coronavírus, usada 
pelo vírus para infectar as 
células, possa significar que a 
variante escape da imunidade 
induzida por vacinas.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 77 
países já relataram casos de 
Ômicron.

Fabricantes de imunizantes 
afirmam que, embora seja pos-
sível que as vacinas existentes 
sejam menos eficazes contra a 
Ômicron, é provável que pro-
tejam os infectados pela nova 
variante contra quadros graves 
da Covid-19.

Brasil registra 
12º caso 

da variante 
Ômicron

Da REPORTAGEM    

Estado amplia grupos que recebem 
vacina pneumocócica conjugada 13

O Governo Estadual de 
São Paulo ampliou tempora-
riamente os grupos incluídos 
na vacinação PNM 13 (pneu-
mocócica conjugada 13), que 
protege contra doenças infec-
ciosas, como otite média agu-
da, pneumonias, meningite e 
outras doenças provocadas 
por bactérias.

Até então, a vacina con-
templava apenas pacientes 
transplantados de órgão sóli-
do ou de medula óssea, pa-
cientes oncológicos e pacien-
tes com HIV/Aids, conforme 
indicação do Centro de Re-
ferência de Imunobiológicos 
Especiais (CRIE) e mediante 
apresentação de atestado 
médico.

Com a ampliação, a vacina 
passa a ser aplicada também 
em casos como: Asplenia 
anatômica ou funcional e 
doenças relacionadas; Fístula 
liquórica e derivação ventrícu-
lo-peritoneal (DVP); Implante 
de cóclea; Imunodeficiências 

congênitas; Nefropatias crô-
nicas (em diálise peritoneal, 
hemodiálise, síndrome nefró-
tica); Pneumopatias crônicas; 
Asma persistente moderada 
ou grave; Fibrose cística; 
Cardiopatias crônicas; Hepa-
topatias crônicas; Doenças 
neurológicas crônicas incapa-
citantes; Trissomias; Diabetes 
mellitus; Doenças de depósito 
e imunodeficiência devida a 

Da REDAÇÃO

imunodepressão terapêutica
Rio Preto recebeu duas mil 

doses da vacina, que estão 
disponíveis nas 27 unidades 
de saúde do município, de se-
gunda a sexta-feira, das 7h30 
às 16h30. Para se vacinar, 
basta comparecer a uma sala 
de vacina e apresentar o ates-
tado médico com a indicação/
condição clínica que o paciente 
se enquadra.

Divulgação

CLIMA

Rio Preto participa de intercâmbio 
de avaliação de riscos climáticos 

O prefeito Edinho Araújo 
participou de forma virtual 
na manhã desta terça-feira, 
14, do evento “Avaliação de 
Riscos Climáticos Municipais”, 
promovido pela Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo.

O evento serviu como in-
tercâmbio e apresentação 
de medidas de adaptação e 
resiliência; discussão de lições 
aprendidas, resultados e próxi-
mos passos do Curso de For-
mação do “Projeto Municípios 
Paulistas Resilientes”, do qual 
São José do Rio Preto é uma 
das 13 cidades participantes. 
Cada município apresentou 
uma prévia do trabalho de 
levantamento que vem desen-
volvendo.

Abertura -  Na aber-
tura, o secretário de Infra-
estrutura e Meio Ambiente, 
Marcos Penido, destacou a 
importância desse projeto que 
completa dois anos de projeto 
com avanços e pontos impor-
tantes. “Muita satisfação de ter 

um programa estadual que se 
efetiva na municipalidade e já 
começa ter avanços, no com-
bate às mudanças climáticas e 
na capacitação dos municípios 
para a resiliência. A resiliência 
é uma ação para preservar o 
patrimônio e salvar vidas, diante 
dessa nova realidade que se 
apresenta”, afirmou o secretário 
de estado.

O prefeito Edinho acompa-
nhado do vice-prefeito e secre-

tam só nove anos para 2030, 
precisamos realmente de uma 
grande organicidade e troca de 
experiências”, pontuou.

Estudos - No período 
da tarde, os municípios parti-
cipantes apresentaram dados, 
diagnósticos prévios e propostas 
de ações para o enfrentamento 
às mudanças climáticas.

A secretária de Meio Am-
biente, Kátia Penteado, con-
duziu a apresentação de Rio 
Preto, apresentando mapas 
sobre temperatura, precipi-
tação e ações de mitigação 
de problemas locais como as 
obras antienchentes e plantios 
e formação de florestas, entre 
outros. “Hoje dentre os nossos 
desafios é melhorar o sistema 
de drenagem em todo município 
e plantar mais e mais árvores, 
recompor o verde, dentre outras 
ações”, afirmou.

Municípios-piloto
O município de Rio Preto 

foi selecionado para integrar a 
etapa piloto de implantação do 
Projeto num grupo de 13 muni-
cípios paulistas.

Da REDAÇÃO

tário de Planejamento, Orlando 
Bolçone; do diretor da Defesa 
Civil, Carlos Lamin; além da 
secretária de Meio Ambiente 
e Urbanismo, Kátia Penteado, 
apresentou algumas ações de 
Rio Preto frente às mudanças 
climáticas, além de comentar 
sobre a importância do Projeto 
Municípios Paulistas Resilien-
tes. “Pensamos globalmente e 
agimos localmente, pois tudo 
acontece no município. Fal-

Divulgação SMCS
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OLÍMPIA

Dreamland Museu de 
Cera é inaugurado 

Foi inaugurado nesta 
quarta-feira (15) o 
Dreamland Museu 
de Cera de Olímpia, a 

mais nova atração voltada para 
os turistas que visitam a cidade. 
O local conta com 70 bonecos 
de cera de diversas personali-
dades da arte, esporte, política, 
cultura pop e ciências.

“Nós estamos investindo 
no turismo de Olímpia há mais 
de 12 anos e a ideia de trazer 
o Museu de Cera é dar mais 
opções para o turista que visita 
a nossa cidade, principalmente 
no período noturno, para com-
plementar a experiência ofere-
cida pelos parques aquáticos”, 
afirmou o empresário Ronald 
Remondy Júnior, um dos sócios 
do museu.

Segundo Ronald, o novo 
empreendimento deve gerar 
cerca de 60 novos postos de 
trabalho no município. “A gente 
também vai inaugurar daqui 
alguns meses o bar de gelo, 
que também vai gerar mais 
contratações”, comentou.

“A gente teve a felicidade de 

passar pela pandemia com os 
empresários de Olímpia ainda 
investindo na cidade. Tivemos 
neste ano a inauguração de 
dois grandes resorts e agora do 
Museu de Cera. Já temos um 
bom nível de vacinação, acima 
de 80%, então isso possibilita 
a retomada do setor de turismo 
com segurança”, afirmou o 
prefeito de Olímpia, Fernando 
Cunha.

Os personagens no mu-
seu são confeccionados em 
tamanho real e produzidos na 
Inglaterra, em um processo 
que leva de 8 a 12 meses para 
ficarem prontos. Uma equipe 
de até 25 artesãos é envolvida 
no processo. A escolha das 
atrações é feita por votação 
popular. Segundo Ronald, a 
expectativa é de novos bonecos 
sejam adicionados ao longo do 
tempo.

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.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

Fotos: Vinicius LIMA

EXPOSIÇÃO ESTREIA

Feira de ovinos movimenta 
R$ 2,5 milhões em negócios

Somente os 
dois leilões de 

ovinos das raças 
Dorper e White 

Dorper realizados 
na FENOVI 

movimentaram 
R$ 1.332.940,00

Após seis dias de pro-
gramação intensa, a 
FENOVI – Feira No-

roeste Paulista de Ovinos 
-  chegou ao final no Recinto 
de Exposições “Alberto Bertelli 
Lucatto”, em Rio Preto, conso-
lidando-se como uma impor-
tante plataforma de negócios.

Somente os dois leilões 
de ovinos das raças Dorper 
e White Dorper realizados na 
FENOVI movimentaram R$ 
1.332.940,00, com a venda 
de 61 lotes de animais.

O primeiro, o Leilão Selec-
tion Dorper, realizado na noite 
de sexta-feira, 10 de dezem-
bro, faturou R$ 610.300,00 
com a comercialização de 30 
lotes, e o segundo, o Leilão 
Sempre Referência Dorper, 
realizado na noite de sábado, 
11 de dezembro, arrecadou R$ 
722.640,00 com o arremate 
de 31 lotes.

Além disso, R$ 1,2 milhão 
vendas diretas nos pavilhões, 

genética e máquinas e equipa-
mentos foi concretizado.

Segundo Paulo Vianna, 
presidente da Associação No-
roeste Paulista de Ovinoculto-
res (ANPOVINOS), organizado-
ra da FENOVI, a feira superou 
todas as expectativas. “Foram 
muitos contratos importantes 
fechados durante a exposição, 
que se firmou como uma vitri-
ne de negócios. No pavilhão de 
ovinos, mais de 80% dos ani-
mais foram comercializados, 
além de muitas vendas na área 
de biotecnologia”, informou.

Para o presidente da Asso-
ciação Brasileira dos Criadores 

de Dorper e White Dorper 
(ABCDorper), Valdomiro Poli-
selli Júnior, responsável pela 
14ª Exposição Nacional das 
Raças Dorper e White Dorper, 
que integrou a programação 
geral, a ovinocultura brasi-
leira nunca teve um evento 
da grandiosidade da FENOVI. 
“Tivemos um número recorde 
de animais inscritos nos julga-
mentos e a representatividade 
de sete estados brasileiros. A 
ANPOVINOS e a Prefeitura de 
São José do Rio Preto estão de 
parabéns”, avaliou.

Ao todo, 759 animais das 
raças Dorper, White Dorper, 
Suffolk, Poll Dorset, Ile de 
France, Santa Inês e fêmeas 
de rebanho geral participaram 
de julgamentos, exposição e 
comercialização. Rebanhos 
de 52 fazendas dos estados 
de São Paulo, Paraná, Bahia, 
Alagoas, Pernambuco e Rio de 
Janeiro apresentaram e dispu-
taram o reconhecimento dos 
melhores e mais valorizados 
animais do setor.

Da REPORTAGEM

HOMEM-ARANHA NOS CINEMAS

Estreia nesta semana um 
dos filmes mais aguar-
dados do ano: “Homem-

-Aranha: Sem Volta Para Casa”. 
Por conta disso, os cinemas de 
Rio Preto abriram diversas ses-
sões para do filme super-herói.

Neste novo filme, Peter 
Parker precisa lidar com as 
consequências depois do vilão 
Mysterio ter revelado para o 
mundo a sua identidade secre-
ta. Incapaz de separar sua vida 
pessoal da vida de super herói, 
Parker pede ao Doutor Estranho 
para que todos esqueçam sua 
verdadeira identidade. No en-
tanto, o feitiço acaba não saindo 
como o planejado e vilões de 
outros universos acabam indo 
para o seu mundo.

Iguatemi
Homem-Aranha: Sem Volta 

para Casa (Duração: 2h28min)
Macro XE 3D Legendado: 

15h30, 18h45 e 22h
3D Dublado: 17h45
3D Legendado: 14h30,15h, 

18h15, 20h30 (exceto quarta-
-feira), 21h e 21h30

2D Legendado: 16h45 e 
20h.

2D Dublado: 13h45, 16h, 
19h e 22h15

Matrix Ressurections (Du-

ração: 2h28min.)
2D Legendado (somente 

quarta-feira): 14h, 14h45, 
17h15, 18h, 20h30 e 21h15

Missão Resgate (Duração: 
1h49min)

2D Legendado: 21h15 (ex-
ceto quarta-feira)

E n c a n t o  ( D u r a ç ã o : 
1h46min)

2D Dublado (exceto quarta-
-feira): 15h45 e 18h30

Clifford – O Gigante Cão 
Vermelho (Duração: 1h37min.)

2D Dublado: 13h30 (exceto 
quarta-feira)

Casa Gucci  (Duração: 
2h38min)

2D Legendado: 17h15 (ex-
ceto quarta-feira)

Amor, Sublime Amor (Du-
ração: 2h36min)

2D Legendado: 14h (exceto 
quarta-feira)

Plaza Avenida Shopping
Homem-Aranha: Sem Volta 

para Casa (Duração: 2h28min)
3D Dublado: 13h45, 14h30, 

15h30, 16h45, 17h45, 18h45, 
20h, 21h e 22h

2D Dublado: 14h (exceto sá-
bado e domingo), 14h45, 15h, 
17h15, 18h, 18h15, 20h45, 
21h15 e 21h30

Matrix Ressurections (Dura-
ção: 2h28min.)

2D Dublado (somente quar-
ta-feira): 15h15, 18h30 e 
21h45.

Missão Resgate (Duração: 
1h49min)

2D Dublado (exceto quarta-
-feira): 19h

E n c a n t o  ( D u r a ç ã o : 
1h46min)

2D Dublado (exceto quarta-
-feira): 14h15 e 16h30

Clifford – O Gigante Cão 
Vermelho (Duração: 1h37min.)

2D Dublado (somente sába-
do e domingo): 13h30

E t e r n o s  ( D u r a ç ã o : 
2h37min.)

2D Dublado (exceto quarta-
-feira): 21h45

Riopreto Shopping
Homem-Aranha: Sem 

Volta para Casa (Duração: 
2h28min)

VIP Legendado: 19h e 22h
VIP Dublado: 13h e 16h
2D Dublado (exceto quarta-

-feira): 10h55, 13h45, 16h35, 
19h25 e 22h15

2D Dublado (todos os dias): 
13h, 16h, 19h, 21h55 e 22h.

Matrix Ressurections (Dura-
ção: 2h28min.)

VIP Legendado (somente na 
quarta-feira): 21h50

2D Dublado (somente na 
quarta-feira): 16h10, 19h05 

Vinicius LIMA 

SUB-20

Leão se classifica e fará final do Paulistão contra o Palmeiras
O Mirassol está na final 

do Campeonato Paulista 
Sub-20. Jogando no Maião 
nesta quarta-feira (15), o 
Leão conseguiu reverter 
a vantagem de dois a um 
para o Audax e bateu o 
time de Osasco por dois 
a zero, se classificando 
para a decisão contra o 
Palmeiras, que eliminou a 
Ferroviária.

Os mandantes começa-
ram pressionando e fize-
ram o gol aos 23 minutos 
do primeiro tempo, com 
Danilo saindo na cara do 
gol, driblando o goleiro e 
tocando para o fundo da 
rede. O árbitro, no entanto, 
anulou alegando um impe-
dimento na jogada.

Aos 44 minutos, o ar-
tilheiro Kauan recebeu 
um cruzamento rasteiro 

da esquerda e dentro da 
pequena área mandou 
para o gol, fazendo seu 
18º gol no campeonato. 
Logo aos quatro minutos 
do segundo, o Mirassol 
ampliou a vantagem com 
Gabriel Tota cabeceando 
no contrapé do goleiro após 
um cruzamento alto da es-
querda. O Audax até criou 
chances para diminuir, mas 
o Mirassol conseguiu se-
gurar a vantagem para se 
classificar.

Na outra semifinal, Pal-
meiras e Ferroviária em-
pataram novamente por 
um a um debaixo de muita 
chuva. Com isso, a decisão 
foi para os pênaltis, com o 
time da capital levando a 
melhor por quatro a três. A 
Federação Paulista deverá 
divulgar os dias e horários 
das finais ainda nesta se-
mana.

Vinicius LIMA 

Editais de
PROCLAMAS
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16 de dezembro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Presidente do Conselho de 
Curadores e o Presidente da Diretoria Executiva da Funda-
ção Ecológica Nacional (FEN), nos termos de seu Estatuto, 
vem CONVOCAR os membros de sua Diretoria Executiva, 
de seu Conselho de Curadores e de seu Conselho Fiscal 
para Assembleia Geral Extraordinária Conjunta a ser reali-
zada de forma presencial nos dias 24/01/2022, das 10:00 
horas às 11:00 horas, na cidade de São José do Rio Preto/
SP, na rua Santo André, 534, Jardim Europa, convocação 
mediante fi xação deste Edital na sede da FEN e publicação 
em jornal, referente à seguinte ORDEM DO DIA: 1-  Delibe-
rar sobre alienação de bens móveis (veículos) da Entidade; 
2-  Outros assuntos de ordem legal e estatutária. São José 
do Rio Preto/SP, 15 de dezembro de 2021. Ovasco Roma 
Altimari Resende, Presidente da Diretoria Executiva, Ulisses 
Ramalho de Almeida, Presidente do Conselho de Curadores

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDI-
NÁRIA

A SOCIEDADE ORG. E ADM. DO COND. DE CHÁCARAS 
ESTÂNCIA SÃO MIGUEL ARCANJO II, Inscrita no CNPJ/
MF Nº 05.475.501/0001-48, neste ato representada pelo seu 
Presidente VALDEMIR JAIRO LISO, CONVOCA os Senho-
res e Senhoras Associados e moradores interessados em 
participar, nos termos dos artigos 10, incisos III; art. 18 inciso 
I e III;  art. 22 e 23 do Estatuto Social vigente, vêm convocar 
para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 
09 (NOVE) de Janeiro de 2022 (domingo), nas  dependên-
cias da conhecida CHÁCARA DO SENHOR ALAERTE E D. 
SONIA, situada a Rua E, Quadra E, nº.01, ONDE TODOS 
OS PRESENTES DEVERÃO ESTAREM FAZENDO USO DE 
MASCARA, alem de obedecer ao afastamento delimitado 
pela direção, alem de todas as normas sanitárias determina-
das pelo poder público, especifi cando que entrará a reunião 
somente um proprietário ou representante por chácara e 
assim deliberaremos sobre a seguinte ordem do dia:

1- Prestação de Contas de junho a novembro de 2021;
2- Procedimentos para entrega individuais de docu-
mentos comprobatórios de propriedade dos lotes/chácaras;
3- Defi nição do endereço da associação, e,
4- Assuntos diversos e relevantes.

A reunião será rápida sem maiores delongas, e, realizar-se-á 
em primeira convocação às 07h30 com 2/3 dos associados, 
e em segunda convocação, 30 (trinta) minutos após, com 
metade mais 1 (um) dos sócios, e, em última convocação 
às 08h30 com qualquer número de associados presentes. A 
vossa presença é de vital importância para as decisões que 
serão tomadas em reunião, pois atingiram a todos, associa-
dos ou não, desde que sejam proprietários, e é nessa condi-
ção que será benefi ciado diretamente, portanto as decisões 
aprovadas obrigam a todos, inclusive os ausentes.
São José do Rio Preto, SP, 16 de dezembro de 2021.
         VALDEMIR JAIRO LISO
                 PRESIDENTE

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. RODRIGO ROLDÃO DA CRUZ e CLAUDIA BIAN-
CA GABRIEL, sendo ELE fi lho de MANOEL RODRIGUES 
DA CRUZ e de JEANE DE OLIVEIRA ROLDÃO e ELA fi lha 
de ARMANDO GABRIEL e de MARIA APARECIDA TEIXEI-
RA GABRIEL; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 15/12/2021.

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

VANDERLEI SAIS e ALDA APARECIDA FERNANDES. Ele, brasileiro, natural de Gabriel Monteiro, 
Estado de São Paulo, nascido aos dez (10) de junho de um mil novecentos e sessenta e sete (1967), com cinquenta  
e quatro (54) anos de idade, jardineiro, divorciado, filho de OTÁVIO SAIS e de dona LÚCIA RODRIGUES SAIS. 
Ela, brasileira, natural de Santa Fé do Sul, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte e oito (28) de janeiro de um mil 
novecentos e oitenta e um (1981), com quarenta (40) anos de idade, professora, solteira, filha de MAURO 
FERNANDES e de dona MARIA CONCEIÇÃO DA ROCHA FERNANDES.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dois (02) de dezembro de dois mil e vinte e um (2021).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

PEDRO CEZAR GIGLIO e TIARA CARDOSO PREVIDELLI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, soltei-
ro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de abril 
de 1996, fi lho de PEDRO GIGLIO SOBRINHO e de ELISA 
REGINA ESTEVES ANDREU GIGLIO. Ela, de nacionali-
dade brasileira, técnica esteticista, divorciada, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de maio de 1985, fi lha 
de PERSIO JAIDE PREVIDELLI e de IDALINA CARDOSO 
PREVIDELLI. 

ANA OLIVIA MENDES ALVES e AMANDA FREIBERGER 
MIRANDA. Ela, de nacionalidade brasileira, professora, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 
de abril de 1990, fi lha de DOMINGOS ANTONIO MAZZO-
NI ALVES e de SUELI VILLELA MENDES ALVES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em 
Guaratinguetá, SP, no dia 06 de janeiro de 1995, fi lha de CE-
ZAR AUGUSTO CASSALI MIRANDA e de ROSANE FREI-
BERGER MIRANDA. 

RAFAEL DE SOUZA GARCIA e MELÂNIE CLAÍRE DE OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de agosto 
de 1993, fi lho de OTACILIO GARCIA FILHO e de LUCIMARA 
DE SOUZA GARCIA. Ela, de nacionalidade brasileira, au-
tônoma, solteira, nascida em Potirendaba, SP, no dia 08 de 
fevereiro de 1994, fi lha de LUÍS FERNANDO DE OLIVEIRA 
e de IRENE DE LIMA OLIVEIRA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 15 de dezembro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.
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Roberto
 Toledo

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

É campeã! É campeã!
Saber também ser campeã é 
uma das bandeiras da ACIRP. 
A Associação Comercial e 
Empresarial, sempre com 
humi ldade e exce lentes 
gestões, aprendeu o caminho 
da competência administrativa 
e, agora, com a diretoria do 
presidente Kelvin Kaiser, 
conquista o seu 8º prêmio 
como a Melhor Associação 
Comercial em Municípios de 
Grande Porte. A premiação 
seguiu os mesmos moldes das 
edições anteriores, realizadas 
desde 2014. 
A nossa ACIRP (tenho a honra 
de ser um de seus diretores), 
r ecebeu  seu  8 º  t r o f éu 
conferido pela Federação das 
Associações Comerciais do 
Estado de São Paulo (Facesp). 
A conquista foi online, mas 
com uma festa espalhada pela 
entidade, empresas e diretores 
que, mesmo distantes um dos 
outros, comemoram o fato. 
E o fato em destaque, é que 
a entidade representativa do 
comercio e da indústria rio-
pretense atinge o topo da 
tabela de premiação com 8 
títulos: 3 em Desenvolvimento 
Local e 5 em Gestão, numa 
sequência de presidentes que 
começou com Adriana Neves 
(3 vezes), Paulo Sader (2) e 
agora Kelvin Kaiser (2). É assim 
mesmo, quem sabe faz a hora 
e não espera acontecer! 

Tel. (17) 3233-4888

DiáriodoBob
Sorte tem quem acredita nela. Vem aí a Mega Sena. 

Resultado em 31 de dezembro. R$ 350.000.000. Sonho de 
milhões de brasileiros. Gente de fé. Quem ganhar sozinho vai 
passar o resto da vida num inferno. Vai ter que trocar de nome 
e fugir para uma ilha deserta, senão vai parar no hospício. Ou 
comprar o manicômio e transformar num cabaré. Não custa 
nada sonhar. A vida é assim! Cego em tiroteio. O ex-governa-
dor Geraldo Alckmin está mais perdido do que barata em baile 
nordestino. Agora estuda a possibilidade de migrar para o 
Solidariedade, a fim de fazer dobradinha com o ex-presidente 
Lula em 2022. Na negociação com o PSB, pra ser o vice de 
Lula, vai ter que aceitar o casamento com papel passado, isto 
é, não existe nenhuma possibilidade de ser apenas amante. Se 
é que vocês me entendem! Se der certo a dobradinha, pode-
mos então dizer que o cravo vai mesmo casar com a rosa? No 
fio da navalha. Notícias dão conta do aumento de furtos em 
imóveis fechados em nosso cotidiano. Aqueles que estão com 
placas de “aluga-se” ou “vende-se” são o alvo preferencial e 
seus proprietários são vítimas de arrombamentos. Os amigos do 
alheio levam fiação e outros materiais, principalmente elétricos. 
Boletins de ocorrência. Normalmente, as vítimas não fazem 
boletim de ocorrência. É a velha desculpa “pra quê, não vamos 
obter reparação”. Há, de fato, uma descrença na ação das 
autoridades e algumas pessoas chegam a culpar a ineficiência 
do Poder Público. Pesquisa aleatória. Qualquer pesquisa im-
provisada junto às imobiliárias ou empresas de alarmes poderá 
comprovar o fato. Neste mês de dezembro são centenas de 
furtos, ratificando que também os amigos do alheio se preocu-
pam com as festas de fim de ano. Aliviou o bolso. A decisão 
do governador João Dória em ampliar de três para cinco vezes 
o imposto sobre propriedade de veículos (IPVA), não tem nada 
a ver com benesse política, mas, uma visão social. Habilidade 
e poder. Em todas as esferas políticas tem sempre um interme-
diador para acalmar os embates entre o executivo e o legislativo. 
Não quer dizer que ele seja o mais astuto, mas uma espécie 
de juiz do derby, nos conflitos onde a corda não pode roer.  Na 
Câmara de Rio Preto, o ex-presidente Paulo Paulera é o nome 
do poder moderativo. Antes e depois das sessões decisivas e de 
votação definitiva o gabinete do edil se transforma na majestosa 
THE BRIDGE ON THE RIVER KWAI. Ponto e basta!

henriforne@gmail.com

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
UM HOMEM SEM TEMPO É UM CADÁVER SEM PRESSA. Sorria, beba muita água 
e seja feliz!

SPOTlight

 Mário Francisco e Nair 
Picolo Martins, que 
comemorou seus 80 

anos com big jantar na 
residência de sua fi lha, a 
médica radiologista, Dra. 

Ângela Cristina Jalles. 
Eternos namorados. 

Muitas felicidades, Sra. 
Nair

Os fi lhos, Marco Antônio Martins, Dra. 
Ângela Cristina Jalles, ladeiam os pais, 
Mário Francisco Martins e Nair Picolo 

Martins, aniversariante. Parabéns!

 O empresário e 
banqueteiro, Ed Carlos 
comemora o sucesso da 
2a edição da Feijoada 
do Ed, com o cantor 

sambista Diogo Nogueira, 
que foi a atração principal 

na maravilhosa feijô, 
sábado no Monte Líbano  


