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Justiça confirma 
legitimidade 
de eleição do 

América
Em setembro, cumprindo 

decisão judicial, a chapa “Sem-
pre América”, encabeçada pelo 
atual presidente Luiz Donizette 
Prietto, o Italiano, foi eleita com 
65%  dos votos.    Pág.A6

PAULISTA SUB-20
Time do Mirassol come-
ça amanhã caminhada 
rumo ao título numa dis-
puta direta contra o po-
deroso Palmeiras. Jogos 
terão presença de públi-
co. Saiba onde comprar 
ingressos.            
Pág.A6

A cada dez mil imóveis, pesquisa 
encontra larvas do Aedes em 450

EM RIO PRETO

Briga acaba 
em tiros em 

restaurante de 
Potirendaba

D o i s  h o m e n s  i n i c i a -
ram uma discussão e depois 
partiram para luta corporal.
Em seguida, um deles foi até 
uma caminhonete, pegou uma 
pistola e efetuou diversos dispa-
ros. Não houve feridos. Pág.A4

A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto, por meio da Vigilância 
Ambiental, divulgou que o Índice 
de Infestação Predial (IP), levan-
tado na segunda quinzena de 
novembro, ficou em 4,5%. Na 
prática, o resultado significa que 
dos dez mil imóveis vistoriados 
pela Saúde, 450 estavam com 
larvas do mosquito transmissor 
da dengue, zika e chikungunya. 
No último levantamento do IP, 
realizado em janeiro de 2020, 
o índice ficou em 5,3%. O ide-
al, de acordo com o Ministério 
da Saúde, é que o índice fique 
abaixo de 1.    Pág.A5

VISITA INUSITADA Tamanduá-bandeira é capturado pela Polícia Ambiental e Guarda Civil 
dentro de creche em Potirendaba na manhã de ontem.      Pág.A4

CPFL investe 
R$ 1,4 milhão 
em eficiência 

energética 
no HCM 

Pág. A2

Poupatempo 
faz mutirão 
hoje para 

atender CNHs 
vencidas

Pág. A2

Obras do 
Hospital São 

Pedro em 
Mirassol serão 

retomadas
Pág. A5

Moretti 
defende 

reforma da 
Riopretoprev

O secretário de Governo e 
superintendente da autarquia, 
Jair Moretti, afirmou que as 
mudanças vão corrigir dis-
torções e equilibrar o déficit 
atual. Projeto prevê idade 
mínima para aposentadoria de 
65 anos  no caso dos homens, 
e 62 anos para mulheres.   
                              Pág.A3

Prefeito recebe 
secretário e 

reforça pedido por 
obras na Swift

O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo (MDB) recebeu no 
fim da tarde desta quinta-fei-
ra, 16, a visita do secretário 
de Cultura e Economia Criativa 
do Estado Sérgio Sá Leitão, a 
quem reforçou o pedido para 
dar andamento à obra de 
restauração do graneleiro do 
Complexo Swift.   Pág.A3

Edinho quebra silêncio 
e fala sobre projeto do 

reajuste do IPTU rejeitado
Pág. A3

Após tiros, vidraça do restaurante ficou estilhaçada

Prefeito Edinho recebe secretário estadual na Swift
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Como explicar a crise hídrica 
num País que detém 12% da 

água doce do Mundo?
Com a estiagem e a es-

cassez de água em usinas 
hidrelétricas, o Brasil en-
frenta a pior crise hídrica dos 
últimos 91 anos. Além disso, 
em um ano cheio de restri-
ções e incertezas, a pande-
mia de Covid-19 escancarou 
a urgência do direito ao sa-
neamento, especialmente o 
acesso à água potável.

Até parece paradoxal falar 
sobre esses assuntos em 
um País que detém 12% de 
toda a água doce do Mundo. 
Mas essa ideia é, no mínimo, 
equivocada. Isso porque, desde que se há registros, a 
distribuição da água, por parte das concessionárias, no 
Brasil é desigual e muitas regiões vivem em situação de 
privação hídrica de água potável por conta da falta de 
saneamento, da poluição, do desmatamento, além do 
uso excessivo.

Agora, as crises pandêmica e hídrica agravam este 
problema social. Com o empobrecimento da população, 
devido ao aumento da taxa de desemprego, o acesso 
adequado e universal à água de qualidade se torna ainda 
mais urgente.

De acordo com a Pesquisa Saudável e Sustentável 
2021, desenvolvida pelo Instituto Akatu e a GlobeScan 
em 31 países, a pobreza extrema no mundo, a poluição 
da água e a pandemia de Covid-19 são os principais 
problemas globais apontados pelos brasileiros. O le-
vantamento, realizado nos meses de junho e julho de 
2021, revelou, ainda, que a escassez de água potável, 
esgotamento de recursos naturais e falta de acesso a 
cuidados de saúde são temas que preocupam a maioria 
dos brasileiros.

Pobreza extrema no mundo foi considerado um proble-
ma “muito sério” por 87% dos entrevistados. Seguido de 
poluição da água (85%); pandemia de Covid-19 (84%); 
escassez de água potável (82%); esgotamento dos re-
cursos naturais (81%); e falta de acesso a cuidados de 
saúde (79%).

Em paralelo a isso, o novo Marco Legal do Sanea-
mento, divulgado recentemente, estipulou a meta HOJE 
de atendimento de 99% da população com água potável 
e de 90% da população com coleta e tratamento de 
esgotos até 31 de dezembro de 2033.

Graças a estes dados, percebemos que, nos últimos 
tempos, a sociedade está desenvolvendo um olhar mais 
cauteloso no que diz respeito à questão do fornecimento 
da água de qualidade no Brasil.

Mas, além de ter clareza de que garantir saneamento 
para todas as pessoas é um dos grandes desafios para 
o desenvolvimento social da União, é preciso compre-
ender, também, a sua relação com a crise hídrica. No 
meu entendimento, se trata de uma conjunção de fa-
tores, como por exemplo: estiagem extrema, escassez 
de chuvas, desmatamento e queimadas de grandes 
proporções, e retrocessos por falta de gerenciamento 
dos recursos em geral.

Aqui, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água 
adequada para o consumo, e, diante deste cenário, 
acredito que a tecnologia é a chave para solucionar o 
problema. Parece irreal, mas é possível, por exemplo, por 
meio de um equipamento que pesa 12 quilos, purificar 
5.000 mil litros de água contaminada por dia. Com isso, 
conseguimos atender 100 pessoas, se pensarmos que 
cada uma utiliza, em média, cerca de 50 litros ao dia 
para beber, tomar banho, cozinhar, lavar roupas e louças, 
entre outras coisas.

Hoje, startups e greentechs estão, cada vez mais, 
ganhando força no mercado para auxiliar governos com 
propostas eficientes, práticas, inovadoras e acessíveis, 
a fim de solucionar problemas socioambientais. Por 
isso, defendo que, para alcançar as metas de 2033, os 
gestores precisam se aliar àqueles que também buscam 
meios para resolver os mesmos obstáculos.

*Fernando Silva é CEO da PWTech, startup bra-
sileira, com várias premiações, voltada para a pu-
rificação de água contaminada. É responsável pela 
identificação de investidores para participação em 
diferentes projetos, na sua maioria voltados para 
sustentabilidade e tecnologia social, entre outros. 
Além disso, Fernando tem mais de 15 anos de expe-
riência em definição de estratégias para indústrias 
de entretenimento e é especialista em negociação 
na busca de canais alternativos para captação de 
resultados comerciais, operacionais e financeiros, 
além do esperado.

ARTIGO HCM terá R$ 1,4 mi para 
eficiência energética

A CPFL (Companhia Pau-
lista de Força e Luz) divulgou 
que o Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) em Rio 
Preto vai investir R$1,4 mi-
lhão para o projeto de Eficiên-
cia Energética de automação 
do sistema de água gelada, 
que abastece a central de 
ar-condicionado da institui-
ção de saúde.  A ação faz 
parte do programa CPFL nos 
Hospitais e as obras serão 
concluídas neste mês de 
dezembro.

“Todo nosso conhecimen-
to será utilizado para aplicar 
a tecnologia no sistema de 
refrigeração do hospital, o 
que vai gerar menos consu-
mo de energia e mais segu-
rança para todo o sistema. 
O CPFL nos Hospitais busca 
ajudar instituições de saúde 
públicas e filantrópicas a te-
rem um sistema de energia 
sustentável e, além disso, 
reduzirem sua conta de luz”, 
afirmou Felipe Henrique Zaia, 
gerente de Eficiência Energé-
tica da CPFL.

A economia de energia 
para o hospital com a auto-
mação do equipamento será 
em torno de 536,5 MWH/
ano, que representa o con-
sumo de 226 residências. O 
meio ambiente também será 
beneficiado com o projeto, já 
que 33,1 toneladas de CO2 
deixarão de ser lançados na 
atmosfera anualmente, o que 
representa o plantio de 199 
novas árvores.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

PARCERIA CPFL
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A central de abastecimen-
to de água pode representar 
até 50% do consumo de 
todo o prédio, por isso, a 
importância do investimento 
para a gestão do hospital. 
Segundo pesquisa do Progra-
ma Nacional de Conservação 
de Energia Elétrica (Procel), 
a climatização dos ambientes 
representa, em média, 30% 
do consumo de energia dos 
hospitais e clínicas.

Outros seis hospitais da 
região já foram contemplados 
pelo programa da CPFL com a 

instalação de painéis solares: 
Santa Casa de Ibirá; Asso-
ciação Lar São Francisco de 
Assis na Providência De Deus 
em Mirassol; Santa Casa de 
Monte Aprazível; Santa Casa 
de Nova Granada; Santa 
Casa de Neves Paulista e 
Hospital Assistencial Maria 
C. Neves de Potirendaba. 
Somados, foram investidos 
cerca de R$ 1 milhão nestes 
hospitais.

“A instalação da Usina 
fotovoltaica no Hospital con-
tribui diretamente na eco-

nomia de recursos, uma vez 
que parte dos valores que 
antes eram destinados ao 
custeio de energia elétrica 
podem agora ser aplicados 
em outras despesas neces-
sárias para o atendimento 
dos pacientes. A expectativa 
é que com o funcionamento 
dos painéis solares, o Hos-
pital tenha uma economia 
de no mínimo 30% no custo 
mensal de sua conta de ener-
gia”, afirmou Osvaldo Ariosi, 
diretor presidente do Hospital 
Assistencial de Potirendaba.

HCM terá R$ 1,4 mi para eficiência energética

HOJE

Poupatempo faz mutirão 
para CNHs vencidas

Com a retomada do ca-
lendário de vencimento das 
Carteiras Nacionais de Ha-
bilitação (CNHs), que ha-
via sido suspenso durante 
o período mais crítico da 
pandemia, os documentos 
vencidos entre março e abril 
de 2020 devem ser renova-
dos até dia 30 de dezembro 
deste ano.

Para garantir que os ci-
dadãos possam regularizar a 
CNH antes do novo prazo de 
vencimento, todos os postos 
do Poupatempo realizam 
mais um mutirão no próximo 
sábado (18). No total, foram 
destinadas cerca de 15 mil 
vagas, distribuídas entre os 
dias 11 e 18 de dezembro, 
representando um aumen-
to de 30% na grade de 
atendimento para o serviço 
de renovação. No primeiro 
mutirão, 5 mil atendimentos 
foram concluídos.

O serviço presencial será 
oferecido no horário habitual 
de cada unidade, mediante 
agendamento prévio, que 
deve ser feito nos canais 
digitais do programa de 
forma gratuita. A prioridade 
é atender aqueles que este-
jam com a CNH para vencer 
ainda neste mês e precisam 

realizar alterações no docu-
mento, como transferência 
interestadual, por exemplo. A 
grade de agendamento para 
o segundo dia de renovação 
abre nesta quinta-feira (16).

viço. Atualmente, a taxa de 
abstenção em todos os pos-
tos está em 35%. Ou seja, 
apenas 65% dos cidadãos 
que agendam comparecem 
para atendimento.

“É importante que os mo-
toristas fiquem atentos ao 
calendário para regularizar a 
habilitação dentro do tempo 
determinado e aproveitem 
o último dia de mutirão de-
dicado à renovação desses 
documentos”, explica Murilo 
Macedo, diretor da Prodesp 
– empresa de Tecnologia do 
Governo de São Paulo, res-
ponsável pela administração 
do Poupatempo.

A renovação simplificada 
pode ser feita pelos canais 
digitais do Poupatempo, 
como o portal www.poupa-
tempo.sp.gov.br, aplicativo 
Poupatempo Digital e totens 
de autoatendimento, além 
das plataformas eletrônicas 
do Detran.SP. Para isso, o 
motorista não precisa com-
parecer presencialmente 
em uma unidade, bastando 
seguir o passo a passo do 
atendimento online, realizar 
o exame médico na clínica 
indicada durante o processo 
e o novo documento chegará 
no endereço de cadastro, 
pelos Correios.

Da REDAÇÃO

Lembrando que se o usu-
ário tiver horário agendado e 
não conseguir comparecer é 
importante excluir o agenda-
mento, dando chance para 
quem precisa realizar o ser-

Arquivo DHOJE
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CULTURA

Após receber críticas por 
parte de representantes de 
sindicatos, em especial da 
Atem (Sindicato dos Traba-
lhadores da Educação), sobre 
projeto de lei elaborado pela 
Riopretoprev, a Previdência 
Municipal de Rio Preto, que 
trata das novas regras de apo-
sentadoria dos servidores pú-
blicos municipais, o secretário 
de Governo e superintendente 
da autarquia, Jair Moretti, 
afirmou que as mudanças vão 
corrigir distorções e equilibrar 
o déficit atual.

O projeto foi finalizado, 
mas ainda pode ser modifi-
cado antes de ir à votação 
em plenário da Câmara Mu-
nicipal. Para isso ele já foi 
encaminhado para represen-
tantes de vários sindicatos da 
cidade. Em resumo o projeto 
prevê idade mínima de 65 
anos para aposentadoria no 
funcionalismo público muni-
cipal, no caso dos homens, e 
de 62 anos para as mulheres.

Hoje a idade mínima para 
aposentadoria de 60 anos 
para homens e 57 anos para 
mulheres. A minuta do projeto 
estabelece que a aposen-
tadoria de servidores ficará 
submetida à exigência de 25 

anos de contribuição, desde 
que cumprido o tempo mí-
nimo de dez anos de efetivo 
exercício de serviço público e 
de cinco anos no cargo efe-
tivo em que for concedida a 
aposentadoria.

Algumas das críticas de 
sindicatos são de que a inten-
ção seria aumentar a idade de 
aposentadoria; do tempo de 
contribuição; diminuir o valor 
da aposentadoria e aumentar 
o valor de contribuição previ-
denciária dos aposentados.

“Porque temos que fazer? 
Porque temos um déficit 
atuarial. Ninguém é culpado, 
governo anteriores que não 
fizeram o dever de casa e 
agora quem tem que pagar é 
a população, o povo mediante 
tributos e contribuição, não 
tem outra forma”, disse o 
secretário Jair Moretti.

Segundo ele já foram fei-
tas algumas alterações no 
sistema de aposentadorias 
dos servidores, como o au-
mento de 11% para 14% a 
tributação do funcionalismo 
e também da própria contra-
partida da Prefeitura.

“Boa parte fizemos as 
reformas, agora falta com-
pletar a reforma no tempo 
de aposentadorias e as con-
tribuições. As pessoas estão 

Raphael FERRARI 

APOSENTADORIA

REGIAO NORTE

IMPOSTO

Superintendente da Riopretoprev, Jair Moretti, responsável pelo projeto que altera re-
gras para aposentadoria dos servidores

Edinho sobe o tom e fala em falha 
em convencer sobre reajuste do IPTU

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) comentou pela primeira 
vez a derrota sofrida na Câmara 
Municipal na última terça-fei-
ra, 14, quando, com a ajuda 
dos votos dos vereadores da 
própria base de apoio ao go-
verno, viu projeto que tentava 
reajustar em 12% o IPTU e 
instituir a nova planta genérica 
para cobrança do imposto ser 
rejeitado.

Durante fala na prestação 
de contas da Prefeitura do ano 
de 2022, ocorrida no 9 andar 
da Prefeitura nesta sexta-feira, 
17, Edinho subiu o tom de 
voz e por diversos momentos 
tentou explicar aos presentes 
que o aumento do IPTU é ne-
cessário para honrar os vários 
compromissos que a adminis-
tração pública tem. O prefeito 
lembrou, por exemplo, que um 
aluno da rede municipal de 

ensino custa por ano cerca de 
R$ 8 mil. São mais de 40 mil 
alunos matriculados no ensino 
municipal.

Após espécie de desabafo, 
Edinho disse à imprensa que 
respeita a decisão dos vere-
adores e que de fato faltou 
melhor comunicação para a 
Câmara e a própria população 
entenderem os motivos do go-
verno para solicitar o reajuste.

“Eu respeito a decisão da 
Câmara Municipal, sempre 
respeitei. A Câmara tem sido 
parceira das lutas e conquis-
tas”, disse. Questionado se iria 
aumentar o IPTU por meio de 
decreto, o prefeito limitou-se 
dizer que “este assunto ainda 
está sobre análise da Fazenda 
e do Planejamento”.

O secretário de Governo 
Jair Moretti, responsável por 
toda a articulação política junto 
aos vereadores admitiu que 
“não deu tempo de explicar” a 
necessidade e importância do 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

reajuste do IPTU para o próximo 
ano.

“A questão do IPTU realmen-
te foi um pouco no afogadilho. A 
população não entendeu direi-
to, não teve tempo de explicar. 
Começaram a achar que 12% é 
aumento, é correção inflacioná-
ria. Houve uma pressão muito 
grande com os vereadores”, 
afirmou Moretti.

O prefeito deverá agora re-
ajustar o imposto por meio de 
decreto em janeiro. A dúvida é 
se ele vai manter o índice de 
12% como enviado à Câmara. 
O governo tem repetidas vezes 
justificado o índice como repo-
sição inflacionária do período 
e que isso faria “justiça tribu-
tária”.

Edinho: para ele população não enten-
deu necessidade do reajuste do IPTU

O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo (MDB) recebeu no 
fim da tarde desta quinta-fei-
ra, 16, a visita do secretário 
de Cultura e Economia Criativa 
do Estado Sérgio Sá Leitão, 
a quem reforçou o pedido 
para dar andamento à obra 
de restauração do graneleiro 
do Complexo Swift de Educa-
ção e Cultura. Atualmente, o 
projeto aguarda avaliação do 
Condephaat (Conselho de De-
fesa do Patrimônio Histórico) 
do Estado.

Avaliado em R$ 16 mi-
lhões, o projeto pretende 
transformar o local em um 
espaço multiuso e climatizado 
para eventos como congres-
sos e seminários, preservando 
as características originais 
do prédio histórico. Também 
serão construídas estruturas 
de apoio, como cozinha e 
sanitários.

Além de Sá Leitão, o as-
sessor especial da Secretaria 
de Cultura do Estado Pedro 
Pimenta Araújo acompanhou 
a vistoria. Primeiro, a comitiva 
passou pelo Teatro Municipal 
Paulo Moura, instalado em 
um dos imóveis do Comple-
xo Swift, que é exemplo de 
modernização de um prédio 
histórico aliada à preservação 
de características originais.

Depois de conhecer outras 
salas do conjunto, o grupo foi 
até o graneleiro, maior prédio 
do complexo, com mais de 
3 mil metros quadrados de 
área. Originalmente, o imóvel 
era utilizado para o estoque 
de grãos da antiga fábrica 
Swift-Armour, cuja construção 
teve início em 1937, em estilo 
britânico manchesteriano. A 
fábrica funcionou até 1973.

Em seguida, a comitiva 
conheceu também as obras 
no Teatro Municipal Humberto 
Sinibaldi Neto, que devem 
ser concluídas em janeiro de 
2022. O teatro ganhou um 
prédio anexo com nova se-
cretaria, área administrativa, 
toaletes e bilheteria, além de 
uma inédita sala de aque-
cimento para artistas, entre 
outras estruturas.

O Teatro Municipal Hum-
berto Sinibaldi passa por 
uma remodelação total, com 
reforma de camarins, telhado, 
sistema elétrico, de som e de 
ar-condicionado.

Prefeito recebe 
secretário 
estadual e 

reforça pedido 
por obras na 

Swift
Raphael FERRARI 

Moretti defende reforma da previdência 
para equilibrar contas da Riopretoprev

aposentando muito cedo. 
A expectativa de vida tem 
crescido constantemente”, 
justificou.

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) limitou-se a dizer nesta 
sexta-feira, 17, que a refor-
ma da previdência municipal 
é um tema que ainda não 
foi analisado por ele. “Este 
assunto está na esfera da 

Riopretoprev, dos Conselhos, 
diálogo com eles. Não foi 
trazido à minha mesa, para 
minha pauta”, disse.

A proposta de reforma cria 
regras de transição para ser-
vidores que estarão na ativa 
quando a lei entrar em vigor, 
também estipula normas es-
pecíficas para aposentadorias 
de professores e portadores 

de necessidades especiais. 
Atualmente o déficit atuarial 
da Riopretoprev é estima-
do em R$ 1,5 bilhão. Com 
adoção da reforma, este 
valor passaria para R$ 965 
milhões.

A intenção é colocar o pro-
jeto em votação no próximo 
ano para que as novas regras 
passem a vigorar em 2023.

para equilibrar contas da Riopretoprev

Após assinar convênio de R$ 18 mi, prefeitura confirma 
abertura de hospital no primeiro semestre de 2022

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) confirmou nesta sex-
ta-feira, 17, que a previsão 
de funcionamento do Hospital 
Municipal da Região Norte, 
batizado de Dr. Domingo Mar-
colino Braile, é para o primeiro 
semestre do próximo ano.

Edinho foi questionado so-
bre o assunto pela imprensa 
logo após apresentação da 
prestação de contas de seu 
governo ao longo deste ano. 
“Eu reafirmo para o primeiro 
semestre de 2022”, disse o 
prefeito.

A Prefeitura, em especial 
a Secretaria de Saúde, terá 
então seis meses para cumprir 
a previsão dada pelo prefeito, 
até junho do próximo ano. Um 

dos maiores entraves foi resol-
vido na quinta-feira, 14, após 
assinatura de convênio com o 
governo estadual que garantiu 
a liberação de recursos no valor 
de R$ 18 milhões para compra 
de equipamentos para o centro 
médico da região norte.

Agora, a prefeitura dará 
início à licitação para a compra 
desses equipamentos, o que 
deve ocorrer já em janeiro.

Na terça-feira, durante par-
ticipação na sessão da Câma-
ra Municipal, o secretário de 
Saúde Aldenis Borim também 
afirmou que o hospital deverá 
entrar em funcionamento no 
primeiro semestre do próximo 
ano.

A estrutura do prédio ficou 
pronta em agosto deste ano, 
mas no momento a Prefeitura 

aguardava a definição da libera-
ção de recursos para a compra, 
por meio de licitações, de todos 
os equipamentos médico-ci-
rúrgicos para dar início a todo 
sistema operacional.

Aldenis garantiu que todas 
as licitações para a compra dos 
equipamentos médicos já estão 
prontas e serão disparadas as-
sim que os recursos financeiros 
estejam no caixa da Prefeitura. 
Além dos R$ 18 milhões o 
município aguarda outros R$ 5 
milhões provenientes de emen-
da parlamentar do deputado 
federal Geninho Zuliani.

O hospital da região nor-
te terá um mínimo de 288 
funcionários, entre médicos, 
enfermeiros, técnicos e setor 
administrativo. Ao todo obri-
gatoriamente deverão ser rea-

lizadas 3.462 horas médicas 
por mês.

O hospital fará cirurgias de 
média e baixa complexidade, 
em especial, cirurgias de pró-
teses de joelho, quadril, hérnia. 
“Temos aqueles procedimentos 
onde a demanda reprimida é 
muito grande, eles passam ser 
obrigatórios no cumprimento da 
meta. Catarata é uma doença 
com demanda reprimida muito 
grande, mais de 3 mil olhos pra 
fazer. É obrigatório cumprir as 
3,462 horas médicas por mês”, 
adiantou o secretário.

O hospital

O Hospital Municipal foi 
construído em terreno de 
19.831,49m², com área de 
construção de 4.631,85m². O 

Raphael FERRARI prédio será térreo, com possi-
bilidade de ampliação. Serão 
138 vagas de estacionamento.

O hospital vai ser equipado 
com 80 leitos, dos quais 62 
serão rotativos, destinados às 
cirurgias eletivas de pequena 
e média complexidades e 
internações clínicas, além de 
12 leitos pós-anestésicos, 
seis leitos de retaguarda, sala 
de esterilização e cinco salas 
cirúrgicas.

A expectativa é de que 
sejam realizadas entre 300 e 
400 cirurgias por mês, em es-
pecialidades como ortopedia, 
otorrinolaringologia, oftalmo-
logia, ginecologia e cirurgias 
gerais. Serão mais de 3.460 
horas médicas por mês, com 
cirurgias de baixa e média 
complexidades.
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VISITA INUSITADA NA REPRSA

Um rapaz, de 19 anos, pro-
curou a Central de Flagrantes 
para denunciar que, às 23h40 
da última quinta-feira (16), foi 
agredido pelos passageiros de 
um carro Jetta que colidiu com 
a sua motocicleta, que estava 
estacionada no Jardim dos 
Seixas, em Rio Preto.

À Polícia Civil a vítima disse 
que estava em um bar, nas 
imediações da Represa Muni-
cipal, quando viu o automóvel 
bater em sua moto. Ele foi até 
o local onde dois rapazes per-
guntaram quanto de dinheiro 
queria pelos danos causados 
no veículo.

Para os passageiros do 
carro o jovem falou que seria 
necessário levar a moto na 
oficina para dizer o valor, mas 
a dupla continuou insistindo 
no custo do conserto. Em se-
guida, um dos suspeitos ficou 
na frente e o outro atrás do 
motociclista.

Os agressores desferiram 
socos na vítima e fugiram. O 
caso foi registrado como lesão 
corporal e choque, ficando a 
investigação sob responsabi-
lidade do 3º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Carro bate em 
moto parada 

e passageiros 
agridem dono

Da REDAÇÃO

HOMOAFETIVO

A Polícia Militar foi acio-
nada para atender uma ocor-
rência de desentendimento, 
onde um homem de 29 anos, 
armado com uma faca, ame-
açou o ex-companheiro, de 
49 anos, às 20h15 da última 
quinta-feira (16), no Conjunto 
Habitacional São José do Rio 
Preto.

Segundo a vítima contou 
à PM, os dois tiveram um 
relacionamento amoroso no 
qual o agressor não aceitou 
o término, sendo que ontem 
passou a fazer ameaças de 
morte.

Após as ameaças o acusa-
do segurou o ex pelo pescoço 
enquanto empunhava uma 
faca. Amigos da vítima, que 
não ficou ferida, chegaram 
no local e impediram que a 
agressão continuasse.

No Plantão, ocaso foi re-
gistrado como lesão corporal 
e ameaça para ser investigado 
pelo 3º DP rio-pretense.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Homem não 
aceita fim de 

relacionamento e 
ameaça ex com faca 
Da REDAÇÃO

MARIA APPARECIDA RILCO, natu-
ral de São Paulo/SP, faleceu aos 81 anos 
de idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 
Suzana, Carlos, Deise e Rosangela. Foi 
sepultada no dia 17/12/2021 às 12:00, 
saindo seu féretro do velório de Cedral 
para o cemitério de Cedral.

EDUARDO SILISTINO, natural de 
Mirassol/SP, faleceu aos 75 anos de 
idade. Era casado com Leila Lurdes 
Benichio Silistino e deixou sua fi lha 
Ellen. Foi sepultado no dia 17/12/2021 
às 13:00, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o cemi-
tério São João Batista.

SEBASTIÃO ALVES DE ANDRADE, 
natural de Nova Granada/SP, faleceu 
aos 88 anos de idade. Era casado 
com Laura do Carmo e deixou seus 
filhos Clovis, Claudete, Claudemir 
(falecido) e Claudinei. Foi sepultado no 
dia 16/12/2021 às 14:00, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

ELISA RIBEIRO DA SILVA, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 0 anos de idade. Era solteira. 
Foi sepultada no dia 16/12/2021 às 
10:30, saindo seu féretro do velório 
São João Batista para o cemitério São 
João Batista.

  FALECIMENTOS

GCM e Ambiental capturam 
tamanduá-bandeira 
dentro de creche

Na manhã desta sexta-
-feira (17), a Guarda Civil 
Municipal de Potirendaba e 
a Polícia Militar Ambiental fo-
ram acionadas para capturar 
um tamanduá-bandeira que 
entrou em uma creche da 
cidade.

O animal silvestre foi visto 
por funcionários da instituição 

educacional que chamaram a 
GCM.

No local, os guardas toma-
ram as medidas necessárias 
para manter o tamanduá cal-
mo até a chegada dos poli-
ciais ambientais. Mais tarde o 
animal veio para o Bosque de 
Rio Preto.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

Briga termina em tiros dentro 
de restaurante de Potirendaba 

Um restaurante locali-
zado na Avenida Onísio da 
Silva Teixeira, em Potiren-
daba, foi danificado durante 
uma tentativa de homicídio, 
às 23h55 da última quinta-
-feira (16)

Segundo a Polícia Militar, 
mais cedo dois homens 
iniciaram uma discussão na 
qual se ofenderam e depois 
partiram para luta corporal.

Em seguida, um dos 
homens foi até uma cami-
nhonete, onde pegou uma 
pistola e efetuou diversos 
disparos.

Para se proteger o segun-
do envolvido se escondeu 
dentro do estabelecimento 
comercial, onde estavam 
vários clientes.

Depois de atirar, o acu-
sado fugiu. A PM fez um 
cerco na cidade, mas até o 
momento o suspeito perma-
nece foragido.

De acordo com a PM, não 
houve feridos, apenas danos 
materiais em vários pontos 
do restaurante. O caso foi 
registrado na delegacia de 
Cedral.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

NA BALA

Divulgação

GELADEIRA TRÂNSITO
Motociclista fica ferido 
em acidente na Avenida 

dos Estudantes

Um motociclista, de 31 
anos, foi internado no Hospital 
Unimed, após ter sua moto 
atingida por um carro, dirigido 
por um homem, de 44 anos. O 
acidente aconteceu às 9h40 
da quinta-feira (16), na Vila 
Aeroporto, em Rio Preto.

A Polícia Militar foi acionada 
e no local encontrou a vítima 
sendo atendida por uma Unida-
de de Resgate e o motorista do 
automóvel prestando socorro.

Para a guarnição, o con-
dutor disse que transitava na 

Avenida dos Estudantes, sen-
tido centro/bairro, e ao tentar 
desviar de uma fila de veículos 
não viu a motocicleta, acaban-
do por atingi-la.

Já a vítima declarou que 
o motorista tentou entrar em 
sua frente sem utilizar a seta, 
provocando a colisão.

Com o impacto da batida, 
o motociclista caiu no chão. O 
caso foi registrado como lesão 
corporal culposa em direção 
de veículo automotor e será 
investigado pelo 2º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

EM FAMÍLIA
Idoso armado ameaça 

parente durante discussão 
por causa de caminhonete

A Polícia Militar de Rio Preto 
apreendeu, na tarde da última 
quinta-feira (16), um revólver 
que estava na posse de um 
idoso, de 74 anos, que utili-
zou a armapara ameaçar um 
parente, de 37 anos, durante 
uma discussão por causa de 
uma caminhonete. O caso 
ocorreu às 15h20, no bairro 
Santa Cruz.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a guarnição foi acionada 
para atender uma chamada de 
apropriação indébita, mas ao 
chegar no endereço a vítima 
disse que seu tio-avô estava 
dentro da residência e armado.

Em seguida, os pms abor-
daram o aposentado que pas-
sou os primeiros 30 minutos se 
negando a entregar o revólver. 
A arma foi entregue, posterior-
mente, para um funcionário do 
acusado que repassou para os 
militares.

Na Central de Flagrantes, a 
vítima disse que foi até a casa 
de seu tio-avô para conversa-
rem sobre uma caminhonete 
que havia deixado no imóvel, 

com a permissão dele. O veícu-
lo acabou sendo furtado, após 
o idoso deixá-lo na rua.

Ao chamar pelo aposenta-
do, ele teria saído com a arma 
apontada na direção da vítima 
e fazendo ameaças.

Ao delegado plantonista, o 
idoso confirmou que o sobri-
nho-neto foi até a sua residên-
cia para falar sobre o furto da 
caminhonete, mas o homem 
mais jovem estava acompa-
nhado de outras pessoas que 
o agrediram com chutes na 
região das pernas, costelas e 
costas.

De acordo com o aposen-
tado, para se defender sacou 
o revólver que estava guarda-
do na cintura e apontou para 
familiar até entrar novamente 
em sua casa.

Após o depoimento, os 
policiais levaram o idoso, que 
apresentava um pequeno feri-
mento na perna, para receber 
atendimento médico.

O caso foi registrado como 
lesão corporal, porte ilegal de 
arma de fogo e ameaça e será 
investigado pelo 1º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO

Briga tem adolescente e pm 
agredidos e um preso 

O caso está 
sendo

investigado
pela Delegacia

de Investigações 
Gerais

Um rio-pretense, de 35 
anos, foi preso por agredir 
um adolescente, de 14 anos, 
e um policial militar. O caso 
ocorreu às 9h da quinta-feira 
(16), quando um homem, de 
40 anos, e outro de 42 anos 
iniciaram uma discussão no 
Jardim Maria Lúcia, por causa 
de uma geladeira retirada de 
um imóvel sem permissão.

A PM foi acionada para 
atender a ocorrência e no 
endereço encontrou diversas 
pessoas exaltadas que ao no-
tarem a viatura foram embora, 
ficando apenas os dois homens 
mais velhos e um menor.

Os policiais descobriram 
que o homem de 42 anos e 
seu filho adolescente haviam 
sido contratados para limpar 

o terreno do homem de 40 
anos, sendo que ao termina-
rem o trabalho perguntaram se 
poderiam levar uma geladeira 
que estava no local e que não 
funcionava.

O contratante aceitou o 
acordo, mas percebeu que o 
menor ao invés de levar o ele-
trodoméstico quebrado pegou 
a geladeira que funcionava. O 
dono do terreno procurou o 

pai do menor e teve início a 
discussão.

Um vizinho vendo o desen-
tendimento chutou o joelho 
esquerdo do garoto. O pai do 
adolescente pegou uma pá 
para bater no morador.

Em seguida, a guarnição 
foi até a casa do vizinho, que 
agrediu um pm e danificou a 
algema. No Plantão, o agressor 
teve fiança arbitrada em R$ 2 
mil e como não pagou ficou 
preso. O adolescente foi levado 
para um hospital e mantido em 
observação com suspeita de 
fratura no joelho.

O caso foi registrado como 
lesão corporal dupla, dano e 
resistência, sendo mais tarde 
encaminhado para o 4º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM

RIO PRETO

Jovem é preso com revólver 
em porta de casa noturna 

Um rapaz, de 26 anos, foi 
preso na madrugada desta sex-
ta-feira (17) após ser flagrado 
pela Polícia Militar, às 3h20, 
na posse de um revólver que 
ele disse ser para proteção 
pessoal por causa de ‘guerra’ 
entre bairros.

Durante patrulhamento no 
Jardim Santa Lúcia a guarnição 
se aproximou de uma casa 
noturna lotada e viu o acusado 
andando na calçada. Ao notar 
a viatura, o jovem acelerou os 
passos, motivando sua abor-
dagem.

Em revista, os policiais 
acharam um revólver calibre 
38, municiado com cinco 
cartuchos. À PM, o suspeito 
alegou que reside na Vila To-
ninho e iria entrar na boate, 
mas ficou com medo de ser 
agredido por um morador da 
Região Norte da cidade.

Na Central de Flagrantes, 
sua prisão foi confirmada e 
o indiciado recolhido para a 
carceragem local. Ocorrência 
foi registrada como posse ilegal 

de arma de fogo e enviada para 
o 6º DP.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REPORTAGEM
Arquivo DHOJE
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Caminhada … o que 
é preciso saber 

sobre ela ! 

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

A importância do tênis ideal -A primeira dica é experimentar 
o tênis no período do final da tarde. Isso porque conforme o 
sapato é usado, os pés ficam levemente inchados pelo dia e a 
ideia é adquirir tênis para corrida eficiente para todas as horas. 
Logo, experimentando o par nesse período, é possível verificar 
se está apertando, com sinal de incômodo para caminhada pos-
teriormente. Outra dica interessante é descobrir o tipo de pisada 
individual. Isso é clássico, mas não é fácil perceber totalmente. 
Algumas lojas de esportes oferecem o serviço de medição de 
pisada, trata-se de um serviço que avalia os pés, porém para 
uma avaliação completa o ideal é procurar um fisioterapeuta 
especialista em podopostulogia. Em casa é possível usar um 
teste simples, molhando os pés e pisando de forma natural por 
cima do saco de pão. Depois disso, é preciso marcar com lápis 
essa pegada, e usar o papel para comprar na loja o tênis para 
correr com a pisada ideal.

Além do tênis ideal por muitos anos usados a ciência e a tec-
nologia juntas criaram o tênis minimalista ideal p quem pretende 
da caminhada entender para corrida! 

1. Qual a roupa ideal? Resp: É preciso que sejam os modelos 
feitos especialmente para a prática de atividade física, ou seja, 
que não segurem o movimento natural do corpo. O tecido correto 
ajuda a prevenir distensões e contraturas musculares.

2. Qual a distância ideal? Resp: Esses  números cientifica-
mente testados: entre 4,8 e 6,4 km/h para perder peso. Para 
outros benefícios como melhorar articulações e problemas car-
díacos precisa ser avaliados individualmente de acordo com a 
capacidade cada indivíduo. 

3. Como posso prevenir lesões? Resp: Uma das principais 
características de quem não possui lesão na caminhada é não 
estar com sobrecarga de peso, estar com alinhamento corporal 
correto e manter a passada tocando calcanhar, meio e ponta 
dos pés ao solo de uma forma que os pés pisem todas as suas 
etapas e por completo no chão. 

4. Quando usar palmilha de adequação postural para cami-
nhada? Resp: Quando tiver dores nas costas, pés cavo ou plano, 
quando não consegue dormir bem, quando tiver esporão calcâ-
neo, fascite plantar ou disfunção em tornozelo, joelho, quadril.

5. Porque não devo conversar durante a caminhada? Resp: 
Tira o foco, atrapalha a respiração, diminui o desempenho! 

6. Como deve ser o terreno para realizar a caminhada? Resp: 
Pode ser em qualquer tipo de terreno, porém para iniciantes 
adaptação deve ser em terreno plano, sem subidas e sem des-
nível, isso ajudará a adaptação e evitar lesões. 

7. O que é mais importante para ter ânimo? Resp: ter foco 
e objetivo, sempre vai pensar que esta cansados. Se troca e 
vai , precisa ser técnico e disciplinado, isso é uma das coisas 
mais importante. No início é comum a preguiça, mas, após se 
acostumar com os mediadores químicos que são liberados no 
seu corpo, vai sentir prazer em realizar. 

A caminhada como qualquer outra atividade estamos usando 
o corpo e ele funciona como uma máquina, se não estiver tudo 
alinhado, não vai funcionar. Então a importância de conhecermos 
as falhas para prevenir lesões. Como fazer isso?

1.analise se  é capaz de realizar o mesmo movimento com 
ambas as pernas com a mesma facilidade 

2 Se seu pé são cavos ou planos 

3 Se as pernas são varo ou Valgo 

4.Possui dismetria de membros inferiores?

4 o coração está em ordem? 

5 Pressão é normal?

6 Tem disfunção de buco maxilo?

7 possui dificuldade para respirar?

8 Os braços ficam parados quando caminha? 

Qualquer um desses itens se for positivo é necessário procu-
rar um profissional especialista para avaliação que pode ser um 
médico ortopedista e fisioterapeuta para alinhar seu físico com a 
caminhada e após alinhado um educador físico para acompanhar 
o trabalho. Um problema congênito ou não pode desencadear 
uma patologia irreversível se não for cautelosamente avaliado 
para mudar conceitos individualizadas próprio para este corpo. 
Um exemplo disso é quando existe dismetria de membros infe-
riores que pode levar a diferença na coluna causando disfunção 
músculo esquelético e dor.

*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

De cada dez mil imóveis, 450 
têm presença de larvas do Aedes

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto, por meio da Vigilân-
cia Ambiental, divulgou que o 
Índice de Infestação Predial 
(IP), levantado na segunda 
quinzena de novembro, ficou 
em 4,5%. O indicador mostra 
a relação entre o número de 
criadouros com presença de 
larvas do mosquito Aedes ae-
gypti e o número de imóveis 
pesquisados.

Na prática, o resultado sig-
nifica que dos dez mil imóveis 
vistoriados pela Saúde, 450 
estavam com larvas do mos-
quito transmissor da dengue, 
zika e chikungunya. No último 
levantamento do IP, realizado 
em janeiro de 2020, o índice 
ficou em 5,3%. O ideal, de 
acordo com o Ministério da 
Saúde, é que o índice fique 
abaixo de 1.

As 27 áreas de abrangên-
cia do município foram visto-
riadas, sendo que o menor 
índice ficou no Maria Lúcia, 
com 0,95%, enquanto o maior 
ficou no Nova Esperança, com 
20,77%.

A maioria das larvas (57%) 
foram encontradas em vasos 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

de plantas, ralos e bebedouros 
de animais. Também foram en-
contradas grande quantidade 
de larvas em baldes e regado-
res, latas de bebidas, frascos e 
plásticos utilizáveis.

“Isso mostra onde estão as 
larvas. As pessoas têm preo-
cupação com terrenos baldios 
e terrenos abandonados, mas 
80% das larvas estão dentro 
das residências. Então, cabe ao 
morador fazer a vistoria dentro 
do seu imóvel. São medidas 
simples, que podem ser feitas 
semanalmente e que ajudam 

muito no enfrentamento ao 
problema”, explicou o gerente 
da Vigilância Ambiental, Luiz 
Alberto Feboli Filho.

O gerente reforça a impor-
tância em se manter as ações 
de prevenção ao mosquito 
neste período de chuvas e ca-
lor. “A temperatura aumenta e 
o ciclo de vida do Aedes fica 
mais curto, passando de sete 
para cinco dias o tempo da 
transformação de ovo em mos-
quito. Com a chuva, a chance 
de termos água parada em 
recipientes também aumenta. 

Por isso, é importante que os 
cuidados sejam redobrados”, 
afirmou.

Rio Preto contabiliza de 
janeiro a novembro 31.518 
notificações por suspeita de 
Dengue. Dessas, 20.629 fo-
ram confirmadas, 10.548 
foram descartadas e 341 estão 
em investigação. Este ano, a 
cidade registrou sete óbitos 
pela doença.

Os meses com maior núme-
ro de confirmados foi abril com 
6.171 casos, seguido de mar-
ço com 4.080 confirmações.

MIRASSOL
Obras do Hospital serão retomadas

A Prefeitura de Mirassol 
informou que o Lar São Fran-
cisco de Assis na Providência 
de Deus assinou convênio 
com o Governo do Estado de 
São Paulo para a retomada 
das obras do Hospital São 
Pedro no valor de R$ 16,9 
milhões. A assinatura já foi 
publicada no Diário Oficial 
e o pagamento ocorrerá de 
acordo com o andamento da 
obra. A previsão de conclusão 
das obras é de um ano.

A unidade hospitalar con-
tará com 118 leitos, incluindo 
11 leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva), além de 
nove salas cirúrgicas com 11 

leitos de Recuperação Pós-
-Anestésica (RPA). Também 
estão previstos 10 consultórios 
médicos e cinco salas para 
exames de imagem, como 
endoscopia, tomografia e res-
sonância magnética.

O Estado também havia re-
passado R$ 1,15 milhão entre 
2014 e 2015 ao município, 
para auxiliar no andamento 
da construção. O endereço 
do novo hospital é na avenida 
Fernando Antônio Vendramini, 
4.350, em Mirassol.

Em maio deste ano, o pre-
feito Edson Antônio Ermenegil-
do e o vice-prefeito Beto Feres 
recepcionaram o vice-governa-
dor Rodrigo Garcia nas obras 
do Hospital São Pedro em 

Mirassol. Na ocasião, Rodrigo 
Garcia anunciou o repasse 
do recurso para a finalização 

das obras do Hospital - que 
vai se tornar uma referência 
na região.

Da REDAÇÃO

OLÍMPIA

Saúde orienta como será a 
vacinação no fim de ano

Diante da proximidade 
dos feriados prolongados de 
fim de ano, a secretaria de 
Saúde de Olímpia divulgou 
nesta sexta-feira (17) como 
funcionará a vacinação nos 
próximos dias.

Nas duas semanas que 
seguem, o atendimento ocor-
rerá de segunda a quinta-fei-
ra, das 8h às 16h, na Avenida 
dos Olimpienses (ao lado da 
UPA), sendo entre os dias 20 
e 23 e 27 a 30 de dezembro, 
não havendo imunização nos 
dias 24 e 31 de dezembro, 
vésperas de Natal e Ano 
Novo, respectivamente.

No local, está disponível a 
aplicação de 1ª e 2ª doses, 
bem como da dose adicional, 
seguindo o intervalo mínimo 
de 61 dias para quem tomou 
a dose única da Janssen e de 
4 meses para quem tomou 
a segunda dose dos demais 
imunizantes. Cabe acres-
centar que o morador que 
completar o prazo exato para 
a 3ª dose em um dos dias em 
que não haverá atendimento 
pode procurar o posto de va-
cinação posteriormente para 

se imunizar, sem prejuízo da 
proteção contra o vírus.

O município segue ainda 
com a Semana de Mobiliza-
ção da Vacinação, destinada 
a incentivar a população a 
concluir o esquema vacinal e 
reforçar a imunização contra 

lização, será das 8h às 16h, 
na Praça.

Em Olímpia, cerca de 
2.500 pessoas ainda faltam 
receber a 2ª dose e o mu-
nicípio já imunizou mais de 
10.300 pessoas com a dose 
de reforço.

Da REDAÇÃO

a Covid-19. O atendimento 
especial continua nesta sex-
ta-feira (17), das 8h às 16h, 
na Avenida dos Olimpienses 
e, das 16h às 20h, na tenda 
da Praça da Matriz de São 
João Batista. No sábado 
(18), o último dia de mobi-

Divulgação 

Divulgação 
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FUTEBOL

O jogo do Leicester City 
contra o Tottenham 
Hotspur pelo Campe-

onato Inglês nesta quinta-feira 
(16) e o confronto entre o 
Manchester United e Brighton 
& Hove Albion no sábado (18) 
foram adiados, conforme casos 
crescentes do novo corona-
vírus (covid-19) ameaçam a 
temporada.

Os anúncios desta quinta-
-feira da liga inglesa significam 
que cinco jogos marcados para 
a semana passada não foram 
realizados, embora a liga diga 
que planeja continuar com o 
calendário atual.

“Embora reconheçamos 
que vários clubes estão en-
frentando surtos de covid-19, é 
intenção da liga continuar seu 
calendário de jogos onde for 
possível com segurança”, disse 
o órgão em um comunicado 
confirmando o adiamento do 
jogo do United.

“A saúde e o bem-estar de 
todos os envolvidos continuam 
sendo nossa prioridade”, diz 
a nota.

Mais cedo, o técnico do 
Brentford, Thomas Frank, pediu 
que todos os jogos do Campeo-
nato Inglês na próxima semana 
fossem adiados para permitir 
que os clubes recuperassem 
suas equipes desfalcadas.

O Tottenham, que rela-
tou 13 casos positivos para 
covid-19 entre jogadores e 
funcionários, teve dois jogos 
pela liga inglesa adiados após 
a viagem da semana passada 
a Brighton também ter sido 
cancelada.

O United já teve dois jogos 
adiados depois que sua viagem 
a Brentford na terça-feira (14) 
foi cancelada após seu campo 
de treinamento ser fechado 
devido a um surto de covid-19.

A Premier League disse que 
a decisão de adiar veio após o 
Leicester relatar mais casos de 
coronavírus.

Em meados de outubro, o 
órgão divulgou dados sobre as 
taxas de vacinação entre joga-
dores, dizendo que 81% dos 
atletas receberam pelo menos 
uma dose da vacina contra a 
covid-19, e 68% já estavam 
com o esquema vacinal com-
pleto, com duas doses.

Surto de 
Covid-19 provoca 

adiamento do 
Campeonato 

Inglês
Agência BRASIL

RUBRO

Justiça confirma resultado 
de eleição do América

Uma decisão da 
6ª Vara Cível de 
Rio Preto man-
teve o resultado 

da eleição realizada pelo 
América Futebol Clube nes-
te ano referente ao triênio 
2017/2020. No mês de se-
tembro, cumprindo decisão 
judicial, a chapa “Sempre 
América”, encabeçada pelo 
atual presidente Luiz Doni-
zette Prietto, o Italiano, foi 
eleita recebendo 65% dos 
votos.

“Evidente o imbróglio po-
lítico exposto nestes autos 
envolvendo disputa pela 
gerência do clube de futebol 
executado. Petições reitera-
das apontam pormenores 
ocorridos, indicando a inter-
minável guerra pelo poder. 
Pese os esforços do comba-
tivo advogado da parte exe-
quente, ao que se infere dos 
autos, as supostas irregula-
ridades no trâmite eleitoral 
não alterariam o resultado 

final das eleições. De outra 
parte, em muito atrapalham 
o restabelecimento do clu-
be”, afirmou o juiz Marcelo 
de Moraes Sabbag.

“Essa decisão coloca um 
fim no obscurantismo que o 
América passou nos últimos 
anos e dá à instituição uma 
estabilidade jurídica, legiti-
mando também o processo 
de 2021/2023. A partir de 
agora o nosso compromisso 
com a cidade e com os ame-
ricanos é resgatar o América. 
Tirar o América dessa noite 
longa escura e remeter ao 
América a um cenário de 
transparência, legitimidade 
e trazer o clube para o lugar 
que sempre deveria estar 
que é a primeira divisão do 
Paulista”, afirmou Sérgio 
Parada, secretário geral do 
clube.

C o m  a  e l e i ç ã o  d e 
2017/2021 definida, o Ru-
bro deve concluir a eleição 
da diretoria no dia 27. O 
América também trava uma 
batalha na Justiça para voltar 
a ter categoria de base.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA

SUB-10 Mirassol inicia disputa do 
título contra o Palmeiras 

O Mirassol inicia neste 
domingo (19) a dis-
puta pelo título do 

Campeonato Paulista Sub-20 
contra o Palmeiras fora de casa. 
O jogo será no Allianz Parque às 
21h30 e contará com a presen-
ça do público.

O Leão chega na final depois 
de passar por Capivariano, Des-
portivo Brasil e Audax Osasco. 
Já o Verdão passou por São 
Caetano, Santos e Ferroviária. 
O alviverde conta com o me-
lhor ataque do campeonato, 
enquanto o Mirassol tem o 
artilheiro da competição: o 
atacante Kauan, com 18 gols 
marcados.

Ingressos
O Mirassol divulgou infor-

mações sobre as entradas 
para o jogo de volta no Maião 
na próxima quarta-feira (22). 
Os ingressos serão gratuitos 
e podem ser retirados na Loja 
Fanáticos (Rua Santo Antônio, 
2326) em Mirassol, com limite 
de retirada de até 3 ingressos 
por pessoa. Após adquirir a 
entrada, o torcedor deverá um 
cadastro no site da FPF através 
do QR Code no ingresso.

São 11.643 entradas dis-
poníveis (2499 setor amarelo, 
2500 setor verde, 4999 setor 
azul, 840 coberta central e 
804 coberta lateral) até às 18h 
do dia 22. Só será permitida a 
entrada de torcedores com a 
camisa do Palmeiras no setor 
amarelo (visitante). Torcedores 
com a camisa do Mirassol 
podem ficar nos setores: azul, 
verde e coberta. Setor Coberto 

Vinicius LIMA será exclusivo para torcedores 
que já compraram o Passaporte 
do Leão 2022.

Para entrar no estádio é ne-
cessário apresentar carteirinha 
de vacinação da Covid-19 ou 
apresentar exame antígeno, 
sendo ele feito 24hrs antes do 
jogo, ou exame PCR, sendo ele 
feito 48hrs antes do jogo.

PALMEIRAS X MIRASSOL

CAMPEONATO PAULISTA SUB-
20
DIA: 19/12
HORÁRIO: 21H30
LOCAL: ALLIANZ PARQUE (SÃO 
PAULO)
TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY, YOUTUBE E ELEVEN

Ficha técnica

 Leo ROVERONI

AMADOR COVID

Ligas esportivas dos 
EUA sofrem para 

conter surtos 

As grandes ligas es-
portivas dos Estados 
Unidos e do Canadá 

estão sofrendo para conter 
uma explosão de surtos do 
novo coronavírus (covid-19), e 
os torcedores deverão ter uma 
temporada de fim de ano mar-
cada por perturbações.

A NFL (futebol americano), 
a NHL (hóquei no gelo) e a NBA 
(basquete) enfrentam surtos de 
casos positivos há três dias, e 
mais infecções são esperadas 
nesta quinta-feira (16), for-
çando jogadores a entrarem 
em protocolos de saúde obri-
gatórios contra a covid-19 e o 
adiamento de jogos.

Não há indício ainda de que 
partidas durante as festas serão 
adiadas, mas, com o coronaví-

rus se espalhando rapidamente 
pelos vestiários, os torcedores 
talvez não consigam ver seus 
jogadores favoritos neste fim 
de ano.

Apesar de quase 100 joga-
dores entrarem nos protocolos 
da covid-19 esta semana, a 
NFL não adiou nenhum jogo e 
não tem planos para limitar a 
capacidade dos estádios.

Já lidando com 10 jogos 
adiados, a NHL estava enca-
rando a possibilidade de mais 
problemas de calendário nesta 
quinta-feira.

Na segunda, a NBA teve 
os seus primeiros jogos da 
temporada adiados, quando 
10 jogadores do Chicago Bulls 
e funcionários foram colocados 
nos protocolos de saúde e se-
gurança, exigindo o adiamento 
de duas partidas.

Agência BRASIL

Esporte de Rio Preto faz partidas 
finais de futebol e basquete

Serão realizadas nes-
te fim de semana 
as partidas finais de 

três campeonatos amadores 
sediados em São José do Rio 
Preto: são 14 jogos de futebol, 
válidos por dois torneios, e 
um de basquete, distribuídos 
entre sábado e domingo.

A 1ª Copa Sugoi de Futebol 
Amador de Base, com equipes 
sub-10, sub-12, sub-14 e 
sub-16, terá as finais neste 
sábado, a partir das 8h30, no 
Distrito Industrial: o campo 3 
recebe disputas pelo terceiro 
lugar, enquanto os quatro 
títulos serão decididos no 
campo 2.

No domingo, jogam as 
equipes adultas da Copa Su-
goi de Futebol Amador, pelas 
séries A, B e C, com partidas 
iniciadas às 8h e às 10h, 
simultaneamente nos três 
campos do Distrito Industrial. 
O campo 2 recebe duas de-
cisões: da série B às 8h e da 
série A às 10h.

Também no domingo, a 
partir das 9h30, o ginásio 
Alberto Cecconi recebe o jogo 

final do Campeonato de Bas-
quete ARBA Rio Preto.

Todos os campeonatos têm 
entrada gratuita e permitem a 
presença de público, respei-
tando os protocolos sanitários 
vigentes, como o uso de más-
caras e o distanciamento entre 
pessoas.

Agenda esportiva
1ª Copa Rio Preto Sugoi de 

Futebol de Base 2021

Sábado - 18/12
Campo 3 - Distrito Indus-

TRA A - SUB 14
11h20 - PALESTRA A X 

FURACÃO - SUB 16
1ª Copa Rio Preto Sugoi de 

Futebol Amador - série A, B e C

Domingo - 19/12
Campo 1 - Distrito Industrial
8h - AMERIQUINHA x JP 

FUTEBOL CLUBE - SÉRIE B - 
disputa de 3º lugar

10h - CRUZEIRO E.C. x 
CRISTO REI - SÉRIE A - disputa 
de 3º lugar

Campo 2 - Distrito Industrial
8h - UNITED / JOVEC x 

PAULISTA - SÉRIE B - disputa 
do título

10h - DISTRITO VERA CRUZ 
x DIRETORIA FC - SÉRIE A - dis-
puta do título

Campo 3 - Distrito Industrial
8h - CIDADE JARDIM x AMI-

ZADE FC - SÉRIE C - disputa 
de 3º lugar

10h - ELDORADO x VILA 
RAIA - SÉRIE C - disputa do 
título

Campeonato de Basquete 
ARBA Rio Preto

Domingo, 19/12 - Ginásio 
Alberto Cecconi

9h30 - HOOPZ/SMELT Ca-
tanduva x Nova Aliança

Da REDAÇÃO

trial - Disputa de 3º lugar
08h30 - GUARACI X NO-

TURNOS - SUB 10
09h20 - CECAP X JURUÁ 

- SUB 12
10h20 - BOLA NA REDE X 

FURACÃO - SUB 14
11h20 - RB SOCCER X 

BOLA NA REDE - SUB 16
Campo 2 - Distrito Indus-

trial - Disputa de título
08h30 - BOLA NA REDE X 

PALESTRA A - SUB 10
09h20 - FURACÃO X PA-

LESTRA A - SUB 12
10h20 - CECAP X PALES-

Andrey QUEIROZ



7
A

SÁBADO, 18 DE DEZEMBRO DE 2021

A diretoria do Sindicato dos 
Frentistas de Rio Preto e região 
foi eleita com 96,87% dos 
votos da categoria que foi às 
urnas nos dias 16 e 17 últimos. 

Os trabalhadores puderam 
votar na sede em Rio Preto e 
nas cinco subsedes em: Ara-
çatuba, Barretos, Catanduva, 
Fernandópolis e Votuporanga e 
nas outras 11 urnas itinerantes 
que percorrem os postos de 
combustível em toda a base 
territorial.

A nova diretoria vai estar 
à frente do sindicato para o 
mandato de 2022/2027.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
sindicato que foi reeleito, o 
processo eleitoral aconteceu 
de forma tranquila e com 
a participação efetiva dos 
trabalhadores. “Agora vamos 
continuar a luta em defesa da 
família frentista, temos muitos 
desafios pela frente e espera-
mos continuar contando com 
os trabalhadores ao nosso 
lado”, finalizou Santos.

Diretoria do Sindicato dos Frentistas é 
eleita com 96,87% dos votos da categoria
Sérgio SAMPAIO - Foto: Sinpospetro
amaralsampaio@hotmail.com 

momentos críticos da pandemia 
da Covid-19.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do Sindalquim, 
a recepção da categoria muito 
boa e o objetivo foi alcançado 
de mostrar para os trabalhado-
res tudo que acontece neste pe-
ríodo em todas as categorias – 

O boletim traz um balanço 
das negociações coletivas e 
acordos fechados, as lutas 
para a proteção, saúde e se-

Sindalquim finaliza 
entrega de informativo 

Os trabalhadores das qua-
tro categorias representadas 
pelo Sindalquim (Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da 
Fabricação do Álcool, Químicas 

e Farmacêuticas) receberam 
o boletim informativo trazendo 
um balanço das atividades, 
lutas e conquistas da entidade 
nos últimos dois anos, período 
no qual foi vivenciado diversos 

gurança do trabalho, além de 
um foco sobre a entrega dos 
kits escolares, dos brindes para 
as mulheres e homens, além 
claro da entrega de máscaras de 
proteção que foram entregues 
nesse período.

Recesso – O sindicato terá 
um período de recesso das ativi-
dades da sede que se encerram 
na próxima quarta-feira, dia 22 
e serão retomadas no dia 24 
de janeiro.

Sérgio SAMPAIO - Foto: Sindalquim
amaralsampaio@hotmail.com 

A Convenção Cole-
tiva dos trabalhadores 
do setor de Mármore e 
Granito foi fechada com 
um percentual de reajuste 
de 10,78% sendo que o 
mesmo será divido em 
duas vezes de 5,252% 
cada.

Segundo Nelson Ioca, 
presidente do Siticom 
(Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias da 
Construção e Mobiliário) 
de Rio Preto e região, 
sendo que a partir de 1º 
de outubro o piso foi para 
R$ 1.705,00 e em janeiro 
vai para R$ 1.784,20.

PLR – Por sua vez a 
PLR (Participação nos Lu-
cros e Resultados) ficou 
definido em R$ 1.072,00 
a ser pago em duas par-
celas iguais de R$ 536,00 
sendo a primeira em abril 
de 2022 e a segundo em 
setembro do mesmo ano.

O Vale Alimentação 
ficou definido em R$ 
250,73 e os trabalhado-
res que são associados 
as suas respectivas enti-
dades sindicais terão um 
adicional de R$ 60,00 
por meio de um Cartão 
Alimentação.

Ioca lembra que as 
negociações foram di-
fíceis, porém este ano 
foi conseguido fechar o 
acordo da melhor ma-
neira possível perante a 
realidade, ele relembra 
que por diversas vezes o 
fechamento da conven-
ção era fechado apenas 
de uma no para o outro.

Fechada 
Convenção 
de Mármore

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com 
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Seu filho tem dificuldades para falar? 
Saiba quando procurar ajuda profissional

Quando vai  co-
meçar a andar? 
Quando vai co-
meçar a falar? Ou 

quando vem o primeiro dente? 
Essas e tantas outras per-
guntas permeiam os pensa-
mentos da maioria das mães, 
mesmo as mais experientes. 
Porém, a única resposta para 
todas essas questões: depen-
de de cada criança.

Segundo a neuropediatra 
Mayara de Rezende Machado, 
fisiologicamente as crianças 
começam a intensificar os 
sons emitidos a partir dos 
sete meses, mas é essencial 
respeitar o tempo da criança, 
prestando sempre atenção 
aos sinais de dificuldade.  
“O que existe é um período 
de aquisição. A partir dos 7 
meses, as crianças podem co-
meçar a chamar a ‘mamá’ e o 
‘papá’ e com 1 aninho devem 
falar ao menos uma palavra 
compreensível. Com o tempo, 
a criança vai aprendendo no-
vas palavrinhas até conseguir 
formar frases simples, o que 
ocorre por volta de 18 meses. 
É importante também que 
os pais consigam perceber 
se a criança compreende o 
que é dito, que é um fator de 
boa evolução.  Caso contrá-
rio, também é indicada uma 
avaliação médica”, explica a 
especialista.

Para a neuropediatra, não 
existe uma causa específica 

para atraso na fala. “Observa-
mos na prática clínica crianças 
prematuras, que fizeram uso 
de antibióticos, crianças porta-
doras de alguma síndrome, ou 
até mesmo, sem convívio com 
demais crianças e estimuladas 
pelos pais, podem apresentar 
atraso no desenvolvimento. 
A dica é: sempre observe o 
comportamento da criança, 
estimular com músicas, livros 
e convivência, evitar celular, tv 
e tablet”.

A fonoaudióloga Angélica 
Surraila ressalta que “todos 
esses dados são estimativas, 
porém, quando acontece o 
atraso (mais de um ano e 
meio sem falar a primeira 
palavra) e não compreende 
comandos, ou não falou a pri-
meira palavra, iniciamos uma 
serie de investigações, desde 
a parte auditiva novamente 
até avaliação neurológica e 
comportamental”.

O desenvolvimento de fala 
e linguagem é um processo 
no qual alguns fonemas são 
adquiridos em torno dos 4 a 
5 anos. “A criança aos 5 anos 
precisa ter uma fala como a de 
um adulto, sem trocas e com 
um vasto vocabulário”, frisa a 
fonoaudióloga.

O processo de início da 
fala de um bebê é complexo e 
começa muito cedo, desde o 
período gestacional. Estudos 
apontam que a partir da 12ª 
semana de gestação, a criança 
é capaz de responder a estí-
mulos sonoros, em especial a 
fala da mãe. Logo depois do 

Andressa ZAFALON   
redacao@dhoje.com.br

COMPORTAMENTO

nascimento do bebê, o cérebro 
já começa a reconhecer outros 
sons e vozes de pessoas e com 
essa evolução contínua, ini-
ciam os primeiros balbuciares 
e, depois de algum tempo, as 
primeiras palavras.

“O desenvolvimento da 
linguagem na criança inicia-
-se já na gestação quando o 
sistema auditivo começa a se 
formar. Após o nascimento, 
para o desenvolvimento da fala 
é necessário ter uma audição 
adequada, portanto, é indis-
pensável o “teste da orelhinha” 
logo após o nascimento”, des-
taca Angélica.

A Gislaine Granzotto Sartori 
é mamãe da Giovana que, atu-
almente, tem quatro aninhos. 
Gislaine explica que aos dois 
aninhos, quando a filha iniciou 
o período escolar, foi chamada 
na escola para uma conversa 
com as diretoras, que identi-
ficaram dificuldade na fala da 
Giovana.

“Neste mesmo período eu 
já havia levado minha filha no 
pediatra, mas ela disse que 
era normal. Ela falava pouco 
e enrolado”, comenta a mãe 
Gislaine.

Após a reunião na escola, 
Gislaine resolveu levar a filha 
em outra pediatra, que a orien-
tou a procurar um neuropedia-
tra para investigar melhor. “Foi 
quando, aos 3 anos, o neuro 
disse que ela tem TDAH (Trans-
torno do Déficit de Atenção 
com Hiperatividade) e ansie-
dade, por isso, atrapalhou um 
pouco na fala”.

Com o diagnóstico correto, 
Giovana passou a fazer fono-
audióloga e sessões de terapia 
ocupacional e sensorial. “Hou-
ve uma melhora na fala, mas 
ainda continua com a fono e as 
terapias e toma medicação a 
noite”, conclui a mãe Gislaine.

Após o nascimento, para o 
desenvolvimento da fala é necessário 
ter uma audição adequada, portanto, é 

indispensável o “teste da orelhinha” logo 
após o nascimento

“

” Gislaine Granzotto Sartori é mamãe da Giovana 
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ASSOCIAÇÃO DOS LOTEAMENTOS DA REGIÃO DA ESTÂNCIA BONANZA 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

As Associadas da Associação dos Loteamentos da Região 
Estância Bonanza, representando a totalidade do quadro social das associadas 
beneficiárias, vêm, com amparo no art. 50º do Estatuto Social, pelo presente edital, 
convocarem-se reciprocamente, todas em condições de votar, a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2021, 
às 18:00 horas, na sala de reuniões do “Quinta do Golfe Clube”, sito na Avenida 
Waldemar Haddad, nº 1.701, Quinta do Golfe, nesta cidade, tendo como objeto a 
seguinte Ordem do Dia:  
 

O R D E M    D O    D I A 
 

1. Substituição do Diretor Presidente da Associação, por ter sido ele 
contraindicado para o cargo pela Diretoria da associada “Associação de 
Proprietários do Loteamento Residencial Quinta do Golfe”, razão pela qual 
consubstanciou-se a vacância do cargo, tornando-se, por consequência, 
necessária a realização desta AGE, nos termos do art. 26º do Estatuto Social; 

 

2. Substituição do Diretor Secretário da Associação, por ter ele vendido o seu 
imóvel no Residencial Quinta do Golfe e, por isso, deixado de fazer parte do 
quadro de associados da “Associação Quinta do Golfe Jardins”, ocorrendo assim 
a vacância do cargo, pelo que é preciso proceder nos termos do art. 26º do 
Estatuto Social; 

 

3. Eventual remanejamento de cargos da Diretoria em função das substituições 
previstas nos itens 1 e 2 da ordem do dia. 

 
A Assembleia será instalada, nos termos do artigo 43º do 

Estatuto Social, com presença de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos 
associados em primeira convocação, ou 30 (trinta) minutos depois (18:30 horas) em 
segunda convocação, com qualquer número de associados. Em primeira ou 
segunda convocação, as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos. 

 
São José do Rio Preto, 15 de dezembro de 2021. 

 
 

 
    ______________________________ 

Associação Quinta do Golfe Jardins 
 

  _________________________________ 
Associação Quinta do Golfe Horizontes 

 
   _________________________________ 

Associação de Quinta do Golfe Reserva 
 

___________________________________________________________ 
Associação de Proprietários do Loteamento Residencial Quinta do Golfe 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt torna pública a aber-
tura dos chamamentos:
Chamamento Público 003/2021 para Credenciamento de 
Pessoa(s) Jurídica(s) e Pessoa(s) Física (s) para prestação 
de serviços de enfermagem (ENFERMEIRO E TÉCNICO 
DE ENFERMAGEM). 
Chamamento Público 004/2021 para Credenciamento de 
Pessoa(s) Jurídica(s) e Pessoa(s) Física (s) para prestação 
de serviços profi ssionais (FARMACÊUTICO). 
Chamamento Público 005/2021 para Credenciamento de 
Pessoa(s) Jurídica(s) e Pessoa(s) Física (s) para prestação 
de serviços profi ssionais (TÉCNICO DE RAIO X).
Chamamento Público 006/2021 para Credenciamento de 
Pessoa(s) Jurídica(s) e Pessoa(s) Física (s) para prestação 
de serviços profi ssionais (ASSISTENTE SOCIAL). 
Chamamento Público 007/2021 para Credenciamento de 
Pessoa(s) Jurídica(s) e Pessoa(s) Física (s) para prestação 
de serviços profi ssionais (PSICÓLOGO).
Chamamento Público 008/2021 para Credenciamento de 
Pessoa(s) Jurídica(s) e Pessoa(s) Física (s) para prestação 
de serviços profi ssionais (FISIOTERAPEUTA).
Os interessados deverão encaminhar seus documentos, 
em envelope fechado, para a Rua Camilo de Moraes, 475, 
Centro, Bady Bassitt - SP. A íntegra do edital estará disponi-
bilizada no site www.badybassitt.sp.gov.br. Demais informa-
ções podem ser obtidas pelo telefone 17 38185100 ou pelo 
e-mail: licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt - SP, 
17 de dezembro de 2021. Luiz Antonio Tobardini – Prefeito

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 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

CARLOS EDUARDO BOLDRINA CAFFARENA e SARA 
SOUSA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de loja, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 08 de setembro de 1995, residente e domiciliado 

a Benedito Rodrigues Lisboa, Nº 1201, Jardim Bosque das 
Vivendas, São José do Rio Preto, SP, fi lho de JOSÉ LUIZ 
RAMOS CAFFARENA e de SANDRA ELIANE BOLDRINA 
CAFFARENA. Ela, de nacionalidade brasileira, atendente de 
caixa, solteira, nascida em Ibipeba, BA, no dia 25 de janei-
ro de 1996, residente e domiciliada a Benedito Rodrigues 
Lisboa, Nº 1201, Jardim Bosque das Vivendas, São José do 
Rio Preto, SP, fi lha de JOSEVAL JORGE DE OLIVEIRA e de 
RITA DE CASSIA DE SOUSA PEREIRA. 

EDMILSON RODRIGO FÓLA e DÉBORA FERREIRA DA 
SILVA COSTA. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 
de fevereiro de 1976, residente e domiciliado a América, Nº 
655, Vila Ercilia, São José do Rio Preto, SP, fi lho de WIL-
SON CARLOS FÓLA e de MARINA SICOTTI FÓLA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Campi-
nas, SP, no dia 26 de outubro de 1983, residente e domici-
liada a América, Nº 655, Vila Ercilia, São José do Rio Preto, 
SP, fi lha de SIDNEZIO TEOFILO DA COSTA e de SONIA DE 
FATIMA FERREIRA DA SILVA. 
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 16 de dezembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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:

UESLEI DE ALMEIDA DIAS e MARCIA GARCÊZ BAR-
BOSA. Ele, de nacionalidade brasileira, assistente adminis-
trativo, divorciado, nascido em São Caetano do Sul, SP, no 
dia 25 de maio de 1971, fi lho de JOÃO MANOEL DIAS e de 
IRACELE ALVES DE ALMEIDA DIAS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, cabeleireira, divorciada, nascida em Crixás, GO, 
no dia 29 de dezembro de 1968, fi lha de MOACIR GARCÊZ 
PIMENTA e de MARIA BARBOSA GARCÊZ. 

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, 17 de dezembro de 2021
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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 ao Ofi cial do 7º Tabelionato 
de Notas e 2º Ofício de Registro Civil Município e Comarca 
de Londrina, Estado do Paraná os documentos exigidos no 
Código Civil Brasileiro para habilitação de casamento:

TIAGO OCTAVIANI
e 
FERNANDA KORKI ARRABAL GARCIA. 

TIAGO OCTAVIANI de nacionalidade brasileira, Juiz de 
Direito, solteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no 
dia 27 de setembro de 1984, fi lho de ADEMIR OCTAVIANI e 
de ROSELY FERRARI OCTAVIANI. 

FERNANDA KORKI ARRABAL GARCIA de nacionalidade 
brasileira, advogada, solteira, nascida em Londrina, Estado 
do Paraná, no dia 15 de setembro de 1989, fi lha de LUIZ 
ROBERTO ARRABAL GARCIA e de DORALICE KORKI 
ARRABAL GARCIA. 

Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na 
forma da lei.
São José do Rio Preto, 16 de dezembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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. JOSÉ BUZANI FILHO e SÔNIA MÁRCIA ZAFFANI, 
sendo ELE fi lho de JOSÉ BUZANI e de LEONOR JARDIM 
BUZANI e ELA fi lha de THEODOMIRO ZAFFANI e de MARIA 
RETUCCI ZAFFANI;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 17/12/2021.

Balcão de Empregos 
942 vagas nesta sexta

 
O Balcão de Empregos de Rio Preto desta sexta-feira 
(17) está oferecendo 942 oportunidades de trabalho. 

As principais delas são para desossador (40), operador 
de produção (40), operador de caixa (33), operador de 
plataforma (30), vendedor (26), técnico de enfermagem 
(16), auxiliar de produção (14), auxiliar de enfermagem 
(14), açougueiro (13), operador de empilhadeira (13), 

atendente (13), motorista entregador (12), consultor co-
mercial (10), pedreiro (10), entre outros. Os interessados 
em alguma das vagas podem se cadastrar no Balcão de 
Empregos através do site da Prefeitura www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos e se candidatar as vagas 

oferecidas enviando os currículos.
Filtros:  Relatório diário do dia 17/12/2021. Apenas vagas ativas (novas e reativadas).

Relatório de VagasBalcão de Empregos

CARGO QTDE. VAGAS SEXO TIPO
AÇOUGUEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE5
AÇOUGUEIRO PERMANENTEINDIFERENTE8
AGENTE DE LIMPEZA PERMANENTEINDIFERENTE1
AGENTE DE PREVENÇÃO E PERDAS PERMANENTEINDIFERENTE5
AJUDANTE DE COZINHA TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AJUDANTE DE COZINHEIRO TEMPORÁRIAINDIFERENTE1
AJUDANTE DE MARCENEIRO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE MOTORISTA PERMANENTEMASCULINO2
AJUDANTE DE PADEIRO PERMANENTEINDIFERENTE4
AJUDANTE DE PINTURA AUTOMOTIVA PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE PRODUÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
AJUDANTE DE TRANSPORTE PERMANENTEMASCULINO3
AJUDANTE GERAL EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL TEMPORÁRIAMASCULINO1
ALMOXARIFE PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA CONTABIL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SENIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTÁBIL SÊNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA CONTABIL/FISCAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE MARKETING DIGITAL PERMANENTEINDIFERENTE2
ANALISTA DE SUPORTE JÚNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA DE TI PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA FISCAL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ANALISTA TRIBUTÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE1
APRENDIZ PERMANENTEINDIFERENTE4
ARMADOR PERMANENTEMASCULINO3
ARRUMADOR DE PALETE TEMPORÁRIAMASCULINO4
ART FINALISTA PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSESSOR DE VENDAS VESTUÁRIO PERMANENTEINDIFERENTE5
ASSESSOR JURIDICO PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENDE DE DEPARTAMENTO PESSOAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE COMERCIAL PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE CONTÁBIL JUNIOR PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE EXPEDIÇÃO PERMANENTEMASCULINO1
ASSISTENTE DE GARANTIDA DA QUALIDADE PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS PERMANENTEINDIFERENTE1
ASSISTENTE FINANCEIRO PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE BALCÃO PIZZARIA PERMANENTEFEMININO1
ATENDENTE DE BAR, PRODUÇÃO DE CAIPIRINHA, ORGANIZAÇÃO GERAL PERMANENTEMASCULINO1
ATENDENTE DE DELIVERY PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE DE PIZZARIA PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE3
ATENDENTE FAST FOOD PERMANENTEINDIFERENTE1
ATENDENTE FAST FOOD - VAGA PCD PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE FRANQUIA PERMANENTEINDIFERENTE2
ATENDENTE ROTISSERIA/CAFETERIA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUDANTE GERAL PERMANENTEMASCULINO1
AUX. DE COZINHA PERMANENTEINDIFERENTE3
AUX. DE GARÇOM PERMANENTEINDIFERENTE5
AUX DE SUSHIMAN PERMANENTEINDIFERENTE2
AUXILIAR  TECNICO (A) ENFERMAGEM PERMANENTEINDIFERENTE8
AUXILIAR ADMINISTRATIVA PERMANENTEFEMININO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEMASCULINO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERMANENTEINDIFERENTE1

Vagas Ativas

USUÁRIO: RNSANTOS - DATA EMISSÃO: 17/12/2021 08:00
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Roberto
 Toledo

A EMPRESÁRIA Regina 
Lucato ilumina sua residência 
no Condominio Dahma 2, para 
caprichada Ceia de Natal, re-
cebendo amigos e familiares. 
Já o Réveillon, dela, mais a 
fi lha, Carol, e o marido, Alan 
Ricardo Marques, vão festejar 
na cidade de Rifania.        

DRA. MIRIAM DELBEM 
Bellon, requisitada dermato-
logista, aproveitou temporada 
de férias no sul do país, dias 
atrás, e comemorou mais um 
aniversário ao lado do marido, 
o empresário, Alaércio Bellon, 
do fi lho, o advogado, Gabriel 
Delbem Bellon e da nora, a 
psicóloga, Karla Tomáz Faria, 
com direito à passeio no Trem 
Maria Fumaça, entre Gramado 
e Bento Gonçalves.

DANIELA BORGES, Juiza 
do Trabalho em Rio Preto, 
comemora seu aniversário 
antecipado na tarde deste sá-
bado, com uma imensa galera 
de amigos na fazenda nos ar-
redores de Potirendaba. Merci 
pelo convite amiga.

JANE JARDINI, empresá-
ria, inaugurou uma bonita loja 
Colchões Americanflex no 
Shopping Iguatemi Rio Preto, 
anteontem.

A RIO-PRETENSE Maria-
na Morial Rossi, de 11 anos, 
que foi eleita Miss São Paulo 
Universe na categoria juvenil, 
disputará o título nacional da 
categoria. O concurso será 
realizado em Campo Grande 
(MS) entre os dias 10 a 14 de 
fevereiro de 2022.

VALE À PENA CONHECER 
o lindo espaço Bodega Km 
06 - Empório & Hortifruti, na 
vicinal de Eng. Schmitt, onde 
você encontra uma variedade 
de produtos e frutas, legumes. 
No mesmo local, um bonito Es-
paço Café com muitas delícias! 
Além de peças de mesa posta, 
para decoração, porcelanas. 
No comando da elegante em-
presária Elisangela Rocha.   

SUNSET ESPECIAL come-
mora 19 anos do bar e restau-
rante Frei Caneco. Foram no 
total 10 dias de comemora-
ções, com atrações especiais, 
a presença do Dj Ely Yabu en-
cerra as comemorações neste 
domingo dia 19.

CONVITES. Começou a ven-
da de convites para a Costela-
da do Ed, que será realizada 
no dia 12 de março de 2022, 
no Clube de Campo do Monte 
Líbano. Os preparativos estão 
a todo vapor. As mesas para os 
setores Gold (mais próximo ao 
palco) e Lager e pista Vip estão 
à venda pelo site jvingressos.
com.br. A atração principal da 
festa será o cantor sertanejo 
Leonardo. Para mais informa-
ções (17) 3215-2560 e (17) 
99137-8794.

DR. MARIO ABBUD Filho 
e Gisela Verdi Haddad, foram 
os aniversariantes de quarta-
-feira, dia 15, recebendo os 
cumprimentos dos familiares 
e amigos. Na segunda feira 
passada, o cirurgião dentista, 
Elias Kassis, Marta Patriani 
D`Andrea e Ligia Maura Costa, 
também festejaram aniversá-
rios. 

A MARCA australiana Cot-
ton On abre suas as portas no 
Shopping Iguatemi São José 
do Rio Preto com 650 m2 de 
área de vendas com peças 
Cotton On e Cotton On Kids .

 A PEDIDO do Buteco do 

Detalhes
não tão pequenos...

Comemorando
Enzo Elias, rio-pretense, com 
apenas 19 anos, neto de 
Adalcíria Elias, da Rodojet, 
conquistou o título da Porsche 
Endurance Cup, fazendo dupla 
com Jeff Giassi, dias atrás, 
encerrando o campeonato 
em Brasília. A corrida foi o 
Endu rance  500 kms  de 
Interlagos. Na somatória dos 
pontos, Enzo Elias conseguiu 
o primeiro lugar. Foi também 
Campeão da Classe Sport, e 
conquistou o Troféu Overall.

Tel. (17) 3233-4888

Sucesso total
O empresário e banqueteiro Ed Carlos, está comemorando com 
amigos o tremendo sucesso da segunda edição de sua feijoada. 
O climatizado salão de festas do Clube Monte Líbano, ficou lotado 
de gente bonita. O melhor do sambista carioca Diogo Nogueira, 
no repertório teve 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, e o recém-lançado single “Flor de Caña”, dedicado à 
atriz e namorada Paolla Oliveira. Foi o que os fãs de Rio Preto e 
região que compareceram à 2ª Feijoada do Ed, no último sábado, 
puderam acompanhar.

Lançamento
O jurista e escritor rio-pretense 
Durval de Noronha Goyos Jr. 
acaba de lançar a obra “As 
Guerras do Ópio na China e 
os Tratados Desiguais”, onde 
revisita a história do povo 
chinês e detalha sob ótica 
humanística a queda do império 
milenar. O autor que já possui 
mais de 60 obras publicadas, 
se dedicou ao projeto por 15 
anos, onde realizou pesquisas 
e entrevistas.O livro está à 
venda pelos sites das editoras 
Observador  Lega l ,  An i ta 
Garibaldi e Mercado Livre.

Aprovada 
Quase mil atletas aproveitaram a estrutura impecável do WA 
Sports Center, no último domingo, e participaram da Corrida WA 
Ecológica. O evento foi um dos principais deste fim de ano no 
que se diz respeito ao retorno das provas presenciais. Todos os 
protocolos sanitários foram colocados em prática e a prova foi 
considerada um sucesso tanto para a Alcer (Associação de Lazer, 
Cultural e Esportiva Rio-pretense), responsável pela organização 
quanto pela diretoria do WA Sports Center, principal promotor da 
corrida. Os trajetos de 5k e 10k foram percorridos em estradas 
de terra em meio à natureza, daí o nome ‘Corrida WA Ecológica’, 
que teve largada e chegada na sede do WA Sports Center.

DiáriodoBob
Café da manhã. Analistas estão lembrando que, para um 

político que ganhou o apelido de “picolé de chuchu”, Geraldo 
Alckmin está sendo disputado como “pão de ló”. Saúde, saúde, 
saúde, saúde. Saúde. É o que este colunista deseja antecipa-
damente a todo o universo de amigos, leitoras e leitores. Paz, 
muita paz! O glamour do Maksoud acabou. Ícone do mercado 
hoteleiro paulistano, o Hotel Maksoud Plaza encerra de vez suas 
atividades depois de 42 anos em operação. Uma equipe de 
170 pessoas foi comunicada e as demissões deverão ser pagas 
de acordo com a lei. O passivo total é de R$ 845 milhões, dos 
quais R$ 110 milhões entraram na recuperação judicial. O grupo 
concluiu a venda do hotel por R$ 132 milhões. O prédio será 
entregue aos irmãos e empresários Jussara e Fernando Simões, 
proprietários do grupo JSL, do setor logístico. Hotel Maksoud 
Plaza fez história em São Paulo e hospedou nomes como Frank 
Sinatra e Pedro Almodóvar, os príncipes Rainier e Albert, de Mô-
naco e a primeira-ministra da Grã-Bretanha, Margareth Thatcher. 
Nos anos 1980 e 1990, o 150 Night Club foi uma das casas 
de espetáculos mais disputadas do Brasil, tendo recebido nomes 
como Dorival Caymmi, Clara Nunes, Tom Jobim, Gilberto Gil e 
Tim Maia. O Maksoud Plaza, um dos hotéis mais icônicos de 
São Paulo, inaugurado em 1979 como hotel de luxo da capital 
paulista, com 416 quartos e 5 mil metros quadrados de áreas 
de eventos. Estive lá umas duas vezes com Amaury Jr., Cida 
Caran, Cesar Muanis e Nenê Homsi. Como colunista ainda me 
lembro da primeira assembleia dos principais jornalistas sociais 
do Brasil, quando o rio-pretense Amaury Jr. foi convocado 
pela família Maksoud, para liderar em São Paulo um encontro 
de colunistas do Brasil inteiro para tornar o Hotel Maksoud 
famoso em todo o Brasil e, se tornou mesmo um ponto de 
referência da Capital. Depois de 42 anos em operação como 
ícone do mercado hoteleiro, o Maksoud Plaza cessa sua história, 
o prédio é vendido e deixa um vazio na história de tanta gente. 
Nada neste mundo é eterno. A voz de quem produz. A ACIRP 
estreia na segunda feira a sua emissora de rádio (PODCAST), 
tendo como primeiro entrevistado o prefeito Edinho Araújo. Ao 
lado dele, Jean Dornelas, o diretor do PROCON. O veículo de 
comunicação servira para a entidade expor seu olhar sobre fatos 
e tendencias locais e nacionais. Ponto e basta!

Museu de Cera 
Com a presença de autoridades, 
convidados e imprensa, foi 
inaugurado na quarta-feira, 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.

Fique Informado...
De casa 4 brasileiros, 3 desejam viajar. Segundo a empresária 
rio-pretense, Cláudia Estrella, minha amiga, o turista de hoje não 
quer apenas visitar pontos turísticos ou conhecer novos lugares, ele 
quer fazer parte da experiência, vivenciar o local em sua plenitude, 
conhecer a cultura e costumes com toa segurança e orientação. 
Esta nova tendência mundial demanda do mercado cada vez mais 
opções criativas, plataformas e aplicativos oferecem através de 
tecnologia um “auto atendimento”, mas ainda tem quem busque 
uma experiência sensorial e exclusiva, responsável e personalizada. 
www.porclaudiaestrella.com.br  

Fique por Dentro
O Shopping Iguatemi São José 
do Rio Preto está realizando 
uma ação de responsabilidade 
social no Natal 2021. Este ano, 
o Iguatemi apoia o Instituto C, 
que tem como foco atuar junto 
a famílias que tenham crianças 
e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social. Os 
valores das contribuições variam 
e podem ser feitas de forma 
única ou mensal, por meio de 
cartão de crédito ou boleto. 
Mais informações sobre as 
iniciativas de responsabilidade 
s o c i a l  d a  c o m p a n h i a 
podem ser encontradas no 
site www.iguatemi.com.br/
saojosedoriopreto.

Café de 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. 

Animação total
Durante a 2ª edição da maravilhosa Feijoada do Ed Buffet, o Clube 
de Campo do Monte Líbano, foi palco ainda para as apresentações 
do cantor Edy Carlos e das bandas Maestria do Samba e Gplay. 
Foram nove horas ininterruptas de evento. O público se encantou 
com a categoria do sambista carioca Diogo Nogueira, que interagiu 
com a plateia e também posou para as fotos nos bastidores.

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
AO INVÉS DE DESEJAR FELIZ ANO NOVO, DESEJA FELIZ ATITUDES 
NOVAS, POIS O ANO SERA IGUAL SE SUAS ATITUDES FOREM AS MESMAS. 
Sorria, beba muito champagne e seja feliz!

SPOTlight

 RIO-PRETENSES ESCOLHIDOS. O empresário, 
Alaércio Bellon, seu fi lho, o advogado Gabriel Delbem 

Bellon, mais o gerente, Weber Rodrigues Almeida, 
foram escolhidos num grupo de representantes 
do Brasil inteiro, para a empresa que agora se 

chama B & D GROUP, marca nova “IBRAMED” (nova 
representação para os Estados de São Paulo e de 

Minas Gerais, com novas lojas. O lançamento foi dias 
atrás, na sede da empresa na cidade de Amparo, do 
primeiro Laser com tecnologia brasileira de ponta 

a ponta, e a B & D Papéis, passa a se chamar B & D 
GROUP.

Medalha 
Combatente
Itamar Borges, Secretário 
Estadua l  de Agr icu l tu ra , 
recebeu a Medalha Combatente 
da Força Pública diretamente 
das mãos do Coronel Fábio 
Rogério Cândido, comandante 
CPI-5, durante desfile em 
comemoração aos 190 anos 
da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, domingo, na 
Região Norte de Rio Peto. 
Ele também assinou medidas 
para beneficiar o agronegócio 
na Fenovi, que terminou no 
domingo, no Recinto da Expo.


