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Casos de Covid e gripe aumentam e
Saúde anuncia Centro de Atendimento
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Bruno Marinho
destaca
ações contra
pandemia
como trunfo
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VETADO

Aprovado no
último dia 7 de
dezembro pela
Câmara Municipal, projeto de
lei que obriga a
Prefeitura contratar seguro
para ressarcir
financeiramente
motoristas que
tiveram danos
ou furto de veículos estacionados na Área
Azul acabou
sendo vetado
pelo prefeito
Edinho Araújo
(MDB).
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Cidade da
Criança
recebe mais
R$ 939 mil em
investimentos
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Ladrão se entrega à polícia, confessa furto
e diz que está com medo de ser morto
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Renan Contrera
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Decreto de
Doria obriga
servidor
comprovar
vacinação
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Olímpia inicia
preparação
para a Série A3
do campeonato
Paulista

Secretário de
Saúde testa
positivo para
Covid e está
isolado

COPINHA

O Tanabi iniciou
sua campanha
com um empate com o Guarani. Jogando
no estádio Alberto Victolo, a
equipe saiu na
frente, tomou a
virada e buscou
o empate no
final. Pág.A6

Morre criança
internada que
se afogou na
véspera de Natal
O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto
informou que a criança de 3
anos que se afogou em uma
piscina em Votuporanga veio a
óbito nesta segunda-feira (3).
O acidente aconteceu no dia
24/12 e a criança foi socorrida
em estado grave. Ela teria caído na piscina residencial, deu
entrada no HCM no sábado
(25), foi internada na UTI, mas
não resistiu. 		
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Doações para a Bahia ganham mais pontos de arrecadação
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R$ 939 MIL

Prefeitura inicia segunda fase de
reformas na Cidade da Criança

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

A Cidade da Criança passará pela segunda fase de
reformas. O prefeito Edinho
Araújo (MDB) assinou nesta
terça-feira, 4, ordem de serviço para que a empresa LGR
Construtora LTDA – EPP inicie
as intervenções no espaço de
lazer do município.

Agência BRASIL

O paleontólogo e coordenador do Museu de Paleontologia
de Marília (SP), William Nava,
encontrou uma ninhada de
ovos fossilizados de dinossauros carnívoros em Presidente
Prudente, no interior paulista. A
descoberta ocorreu no final de
2021 no sítio paleontológico
do Parque dos Girassóis.

Pelo valor de R$ 939,5
mil a empresa venceu processo licitatório e terá 150
dias para concluir todas as
obras previstas em contrato.
Nesta 2ª fase será reformado
o bloco dos sanitários existentes, que será reformulado
com novo layout, abrigando
os sanitários coletivos, sanitários acessíveis e sanitário
familiar, além de vestiários
para funcionários do parque
e depósitos
“Tenho um carinho enorme pela Cidade da Criança,
um patrimônio de Rio Preto.
Queremos uma cidade cada
vez mais receptiva e com
opções de lazer para toda a
família”, comentou Edinho
Araújo.
“Quanto a brinquedos,
será retirado o tobogã do local existente, que fica muito
distante da entrada da Cidade da Criança. Esse tobogã
será desmontado, reformado
totalmente e reinstalado
mais próximo à entrada, cerca de 80 metros”, explicou
o secretário de obras Israel
Cestari.
Também será construído
lava-pés e fechamento da
Fonte Interativa. “Hoje as
crianças pisam na terra e
entram com os pés sujos.
O fechamento e o lava-pés
têm a intenção de fazer uma
filtragem dos resíduos maiores e minimizar os impactos
no sistema de filtragem da
bomba existente”, destacou
o secretário de Esportes interino, João da Costa Machado.
O coordenador e chefe de
setor da Cidade da Criança,
Nasser Willian Mendonça,
comemorou o anúncio e
disse que a expectativa é
que o número de visitantes
aumente após a reforma.
“Recebemos hoje cerca de
100 crianças por dia, durante a semana, e 1,5 mil
entre sábado e domingo. O
tobogã será, sem dúvida,
um atrativo a mais no parque”, disse.

Mais comodidade
Entregue em 2019, na
1ª fase de revitalização da
Cidade da Criança foram investidos quase R$ 1,1 milhão
na reforma do parque, que
tem 50 mil metros quadrados
e cerca de 120 brinquedos.
A maior parte dos recursos, R$ 975 mil, vieram de
repasse federal, proveniente
do Ministério do Turismo, a
partir de emenda do prefeito
Edinho Araújo, quando ainda era deputado federal. A
prefeitura complementou o
montante, investindo quase
R$ 100 mil.

Ninhada de ovos
de dinossauro é
descoberta no
interior paulista

No mesmo local, em 2020,
o pesquisador já havia encontrado ovos fossilizados de
crocodilo. Já os fósseis encontrados em 2021 são de dinossauros terópodes, carnívoros,
de pequeno porte. O material
fossilizado é do período Cretáceo Superior e tem entre 60
milhões e 80 milhões de anos.

“
HOJE
Educação convoca 93 professores PEB I
Sérgio SAMPAIO

A Secretaria de Educação
de Rio Preto está convocando
93 professores PEB I que foram
classificados no processo seletivo nº 01/2021 para atender
necessidades de substituição
na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, Ciclos I e II -1º
ao 5º anos. A contratação será
em caráter temporário.
Os convocados relacionados deverão comparecer nesta
quarta-feira, dia 5, na sede da
Secretaria na Rua General Glicério, 3947, Redentora.
Os convocados que não

comparecerem no primeiro dia
nos horários pré-estabelecidos, sendo um grupo às 8h30
e outro às 10h30, conforme
consta na lista de convocação, terão os dias 6 e 7 de
janeiro para comparecerem na
Secretaria, para atendimento
exclusivamente às 8h30 no período da manhã ou às 14h30
para o período da tarde. O
não comparecimento no prazo
estabelecido será considerado
como desistência.
Documentos - Para contratação, os convocados terão o
prazo máximo de 20 (vinte) dias
para entrega dos documentos,

em conformidade com o item
13.11, do Capítulo 13, do
edital de abertura, contados
a partir da publicação da convocação que aconteceu nesta
terça-feira, dia 4, devendo
apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Avenida Alberto
Andaló, 3030 – 3° andar – Centro), mediante agendamento.
Disponibilidade - Para contratação os convocados deverão ter disponibilidade de horário nos três períodos: manhã,
tarde e noite.
Acompanhe a lista completa dos convocados no portal
DHoje

Quanto a brinquedos, será retirado o tobogã
do local existente, que fica
muito distante
da entrada da
Cidade da Criança. Esse tobogã
será desmontado, reformado totalmente e
reinstalado mais
próximo à entrada, cerca de 80
metros”, explicou o secretário
de obras Israel
Cestari.

Projeto de Edinho autoriza repasse
de R$ 120 mil para associação
O prefeito Edinho Araújo
(MDB) apresentou o primeiro
projeto de 2022 na Câmara
Municipal de Rio Preto. Foi protocolado nesta segunda-feira,
3. O projeto de lei concede
subvenção social no valor de
R$ 120 mil à Associação Lar
São Francisco de Assis na Providência de Deus. A entidade é
a responsável pelo restaurante
popular Bom Prato que oferece
refeições a valores simbólicos.
Consta no projeto que o
valor será utilizado para a manutenção do Bom Prato em
cumprimento das Leis Federais
nos 13.019/14 e de legislação
municipal vigente. Os recursos
são provenientes do caixa da
própria Prefeitura, em especial
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da Secretaria de Agricultura e
Abastecimento da cidade.
Na justificativa Edinho afir-

ma que o repasse é necessário para que o Restaurante
Bom Prato “possa continuar
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“Normalmente, ovos fossilizados de crocodilomorfos
têm casca externa com textura
porosa ou lisa. Já a casca dos
ovos dos dinossauros carnívoros tem textura em forma de
ondinhas. Parecem pequenas
minhoquinhas onduladas, o
que difere da textura do crocodilomorfo”, disse Nava.
Segundo o pesquisador,
os ovos foram encontrados
isolados de qualquer outro
vestígio de dinossauros, como
dentes ou ossos, dificultando
a identificação da espécie.
Os ovos estão ainda inteiros e
não eclodiram devido a algum
evento desconhecido que impossibilitou o nascimento dos
filhotes.
“Este é um dado interessante. Quem sabe se, em um
desses cinco ovos, não se
tenha um embrião fossilizado.
Seria superbacana, algo inédito para o Brasil”, destacou o
paleontólogo.

BOM PRATO

Raphael FERRARI

Enquanto os ovos de crocodilo têm dimensões de 6
centímetros (cm) por 3,5 cm,
os de dinossauro encontrados
medem em torno de 12 a 13
cm de comprimento por 6 a 7
cm de largura.

custeando o pagamento de
despesas de manutenção de
suas atividades institucionais
através de subvenção social”,
e que o atendimento é “de
suma importância para atender a população em geral e
especialmente a que se servirá
do serviço desempenhado,
principalmente atendendo às
disposições constitucionais
relativas ao bem-estar social,
ao fomento do assistencialismo e à finalidade filantrópica
ocorrente, minimizando significativamente a demanda
existente na região.”
O prefeito solicita votação
em regime de urgência, ou
seja, quando legalidade e
mérito são analisados em uma
única sessão. A Câmara Municipal está em recesso

Fragmentos de casca dos
ovos serão encaminhados
para a Universidade de Brasília
(UnB) e lá serão analisados
com microscopia eletrônica de
varredura.
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ENTREVISTA

No primeiro mandato, Bruno Marinho destaca
ações durante pandemia como principal trunfo
Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

nho como julgar e me dar
uma nota, entendo que isso
somente a população possa
fazer.

A série de entrevistas com
os 17 vereadores de Rio Preto continua nesta quarta-feira, 5. Desde ontem estamos
trazendo com exclusividade
as respostas dos parlamentares da Câmara Municipal
sobre temas importantes
a respeito do primeiro ano
de mandato encerrado em
2021. Importante Poder
dentro da estrutura democrática do país, os Legislativos
desempenham – quando
bem intencionados – papel
primordial na condução do
prefeito de plantão, no caso
de Rio Preto, Edinho Araújo
(MDB) em seu quarto mandato.
Por ser o Poder mais próximo do povo, mesmo porque
é constituído pela própria
sociedade local que representa, o Legislativo sofre
com críticas da população.
É o Poder representativo que
mais permite o contato entre
eleito e eleitor, já que diferentemente da blindagem que
sempre acontece em relação
a imagem dos prefeitos municipais, os vereadores estão
de fato no dia-dia nas ruas
atendendo as demandas,
em especial, de seus redutos
eleitorais.
Após abrirmos a série de
entrevistas com o vereador
Anderson Branco (PL), agora
é a vez do novato Bruno Marinho (Patriota), eleito pela primeira vez em 2020 com total
de 2.712 votos, o 14º mais
votado nas eleições. Bruno
foi apoiado pelo pai, José
Carlos Marinho, o Marinho
das Bombas, vereador eleito
por sucessivos mandatos nos
últimos anos. Também foi
com o trabalho voltado nos
bairros da periferia, com o
futebol amador, que Bruno
Marinho capitalizou votos
suficientes para assumir uma
cadeira. A seguir você confere um pouco do que pensa o
parlamentar:
Dhoje Interior: Se pudesse elencar dois grandes projetos de sua autoria aprovados durante
2021 quais seriam e o por
que merecem destaque?
Bruno Marinho: Destaco

Dhoje Interior: Como
o senhor acredita que a
população de Rio Preto
analisa o trabalho atual
dos 17 vereadores?
Bruno Marinho: Não
posso falar sobre os outros
vereadores, mas o sentimento de nosso trabalho tem sido
positivo, pois continuamos a
escutar e atender a população diariamente.
Dhoje Interior: Qual
será o principal objetivo
para o mandato em 2022?
Bruno Marinho: Meu
principal objetivo e ajudar
na retomada econômica,
diminuindo desemprego,
auxiliando a população mais
carente e os jovens.

a atuação no combate ao
corte de água pelo Semae
durante o ano passado. No
primeiro lockdown conseguimos suspender esse corte,
e no período do Refis (refinanciamento das dívidas
dos contribuintes) do Semae,
devido a uma emenda de
minha autoria, novamente
suspendemos. Garantimos
assim à população mais
afetada o direito ao fornecimento de água.
Dhoje Interior: Qual projeto acabou vetado pelo
prefeito Edinho Araújo,
mas que na sua visão deveria ter sido sancionado
pela relevância e importância?
Bruno Marinho: Quanto
aos vetos, o projeto que criava novas adequações para
evitar as multas aplicadas
pela vigilância sanitária aos
pequenos comerciantes.
Creio que seria uma forma
de conscientizar antes de
multar.
Dhoje Interior: Em relação ao governo do prefeito
Edinho Araújo, qual sua

EXECUTIVO

Dhoje Interior: Como
analisa o papel da imprensa da cidade na cobertura
dos fatos do Legislativo?

“

Não posso falar sobre os outros vereadores, mas o sentimento de nosso
trabalho tem sido positivo, pois continuamos a escutar e atender a
população diariamente.

avaliação sobre as ações
tomadas por ele ao longo
deste ano? Houve algum
erro político que poderia
citar?

Defenda novamente seu
voto e o porquê acredita
(ou não) que o valor é necessário para o restante
do mandato?

Bruno Marinho: Quanto
às ações do governo Edinho,
avalio de forma positiva,
tendo em vista de que estamos conseguindo superar os
efeitos da pandemia.

Bruno Marinho: Quanto
ao projeto de autorização ao
empréstimo, reafirmo minha
posição favorável, tendo em
vista de que serão investimentos em nossa cidade.

Dhoje Interior: Em relação ao projeto do prefeito
que solicitava empréstimo de R$ 300 milhões,
aprovado pela Câmara.

Dhoje Interior: Em relação a prorrogação do
contrato do transporte
coletivo, aprovado pela Câmara, novamente defenda
sua votação e o porquê
acredita (ou não) que a
prorrogação por mais 10
anos foi benéfica a população?

“

Quanto ao projeto
de autorização ao
empréstimo, reafirmo
minha posição
favorável

”

Bruno Marinho: Quanto
ao transporte coletivo, após
muitas discussões e audiências, julguei ser o melhor para
o momento.

Aprovado no último dia 7 de
dezembro pela Câmara Municipal, projeto de lei que obriga
a Prefeitura contratar seguro
para ressarcir financeiramente
motoristas que tiveram danos
ou furto de veículos estacionados na Área Azul acabou sendo
vetado pelo prefeito Edinho
Araújo (MDB).
A proposta do vereador Júlio
Donizeti (PSD) recebeu emenda do vereador Robson Ricci
(Republicanos) que permite o
motorista optar pelo seguro ou
permitir que a Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb),
responsável pela cobrança do
estacionamento rotativo, cobre
a mais pelo estacionamento em
via pública, caso o motorista optasse por ter o veículo segurado.
Edinho alegou na justificativa para o veto o fato de o

projeto avançar em questões
que competem apenas ao Poder Executivo e também causar
impacto financeiro nas contas
do município.
“Evidente que a proposta
conta com vício de iniciativa, o
que impede a sua sanção pelo
Prefeito Municipal, na medida
em que tem origem no Poder
Legislativo, quando a proposta
se relaciona a assunto que
invade a gestão dos serviços
públicos, a cargo exclusivamente do Executivo”, diz Edinho,
que complementa afirmando
que caso sancionada a lei “fere
as leis orçamentárias vigentes,
incompatíveis com o programa
que visa implementar, além
de não estar lastreada com a
devida demonstração de seus
efeitos nas contas públicas,
produzindo-se ato de inequívoca
ilegalidade e inconstitucionalidade.”

O projeto vetado prevê o ressarcimento de no máximo R$ 50
mil e o benefício concedido mediante apresentação de Boletim
de Ocorrência e a comprovação
feita através de relatório pelo
agente fiscalizador responsável
pelo setor. Eventuais acessórios
instalados no veículo, sejam ele
de fábrica ou não, não serão
considerados na indenização.
O vereador autor do projeto
aprovado, Júlio Donizete ressaltou que a arrecadação do
município com a Área Azul – e
pelo fato de estarem sob sua
responsabilidade enquanto
estacionados –, “nada mais
justo do que a municipalidade
indenizar pelo bem do usuário
pagante em caso de furto ou
danos”.
O texto do projeto de lei diz
que a Administração Pública
estará recebendo o pagamento
do condutor, por isso, terá a

Dhoje Interior: Sobre
a possibilidade de o Legislativo ter o direito a
emendas impositivas, com
determinado valor fixo do
orçamento municipal ser
indicado por cada vereador
em áreas pré-estabelecidas, qual é o seu entendimento? Favorável ou não,
e o porquê.
Bruno Marinho: Quanto
as emendas impositivas, antes de expressar minha opinião quero entender melhor
os critérios e valores, bem
como a forma de aplicação
dos mesmos.
Dhoje Interior: Se tivesse que dar uma nota de 0
a 10 para o seu trabalho
parlamentar neste ano de
2021, qual seria a nota? E
o porquê?
Bruno Marinho: Não te-

Dhoje Interior: Qual é
a melhor virtude e o pior
defeito de sua personalidade?
Bruno Marinho: Em relação a minha personalidade,
novamente, julgo que cabe
as pessoas que me conhecem indicarem.
Dhoje Interior: Por fim,
deixe uma mensagem para
os rio-pretenses sobre o
que esperar em 2022 em
relação aos trabalhos na
Câmara.
Bruno Marinho: Em relação a 2022 deixo uma mensagem de Fé e Perseverança,
pois tenho esperança de que
já passamos o pior e teremos
um ano de muitas realizações. Quanto aos trabalhos
na Câmara, a população
sabe que irei dar 110% de
mim, para que 2022 seja o
ano de colocarmos fim nos
efeitos da pandemia.
Divulgação SMCS

Edinho veta lei que prevê seguro de
furto ou danos para veículos na Área Azul

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

”

Bruno Marinho: Sem a
imprensa, nada seria possível
a divulgação, a população
confia muito no trabalho da
imprensa de nossa cidade.

obrigação de guardar o veículo,
tendo assim o condutor, direito
de receber indenização.
Entendimento da Justiça
prevê que estacionamentos rotativos, como a Área Azul, não
podem ser enquadrados como
estacionamentos privados. Ou
seja, servem para que os veículos fiquem apenas determinado
período pré-estabelecido garantindo a rotatividade dos veículos,
sem garantir exclusividade. Os
vereadores podem ainda derrubar o veto em plenário.
Devido o recesso na Câmara não há data para o veto ser
analisado pelos vereadores. Se
for mantido, o projeto é automaticamente arquivado. Caso for
derrubado, se torna lei promulgada e caberá ao prefeito Edinho
questionar sua validade através
de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) no Tribunal
de Justiça, em São Paulo.
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SE DEU MAL

Ladrão procura a polícia, confessa
furto e diz que teme ser morto
Da REPORTAGEM
redação@dhoje.com.br

Um caso bastante curioso
foi registrado na noite desta
segunda-feira, 3, na Central
de Flagrantes de Rio Preto. Um
desempregado, de 25 anos,
morador no Nova Esperança,
disse à polícia que no dia 30
de dezembro furtou duas rodas
de uma empresa na Vila Ma-

ceno, onde trabalhou por seis
meses há três anos.
Segundo ele, um dos objetos foi vendido por R$ 450 e o
outro por R$ 850 e que o seu
ex-patrão o reconheceu atrás
de imagens do crime gravadas
pelo circuito de segurança do
estabelecimento.
De acordo com o relato do
acusado, a vítima teria ameaçado, via aplicativo de mensa-

gens, mandar policiais do Baep
atrás dele, caso não devolvesse as rodas.
Conforme o boletim de
ocorrência, viaturas teriam tentado cercar o suspeito na tarde
de ontem, mas ele conseguiu
fugir e foi para o Plantão, onde
alegou que teme pela sua vida.
Declarou ainda que é usuário
de drogas e não sabe para
quem vendeu os objetos.

TRAGÉDIA

HCM confirma
morte de criança
que se afogou na
véspera de Natal
Da REPORTAGEM
redação@dhoje.com.br

O Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto
informou que a criança de 3
anos que se afogou em uma
piscina em Votuporanga veio a

óbito nesta segunda-feira (3).
O acidente aconteceu no
dia 24/12 e a criança foi socorrida em estado grave. Ela teria
caído na piscina residencial. Ao
notarem o ocorrido, familiares
imediatamente retiraram a menina e acionaram os Bombeiros

e paramédicos do SAMU.
A vítima foi levada à Santa
Casa, mas precisou ser transferida para o Hospital da Criança
de Rio Preto. Ela deu entrada
no HCM no sábado (25), foi
internada na UTI, mas não
resistiu.

Operação nas rodovias
termina sem mortes
Entre os dias 31 de dezembro e 3 de janeiro, período
da Operação Ano Novo, a AB
Triângulo do Sol registrou 366
mil veículos no trecho sob
concessão.
O maior fluxo ocorreu na
rodovia Washington Luís (SP310), entre São Carlos e Mirassol, com 239 mil veículos.
Nas rodovias Brigadeiro Faria
Lima (SP-326), entre Matão e
Bebedouro, e Carlos Tonanni/
Nemésio Cadetti/Laurentino
Mascari/Dr. Mario Gentil (SP333), entre Sertãozinho e
Borborema, o tráfego foi de
78 mil e 48 mil veículos, respectivamente.

Foram registrados 16 acidentes, dos quais 12 sem vítima e quatro com feridos (75%
das ocorrências não tiveram
vítima). Não houve registro de
acidente com mortes.
A concessionária AB Triângulo do Sol é responsável
pela administração de 442
quilômetros de rodovias que
compreendem o Lote 9 do
Programa de Concessões
Rodoviárias do Estado de São
Paulo: Rodovia Washington
Luís (SP-310), entre São Carlos e Mirassol; Rodovia Brigadeiro Faria Lima (SP-326), de
Matão a Bebedouro; e Rodovia
Carlos Tonanni / Nemésio Cadetti / Laurentino Mascari / Dr.
Mario Gentil (SP-333), entre
Sertãozinho e Borborema.

ESTETICISTA
ACIDENTE
Motorista
esquece de
puxar freio
de mão e
caminhonete
invade farmácia
Da REPORTAGEM
redação@dhoje.com.br

Um acidente de trânsito
inusitado foi registrado nesta
segunda-feira, 3, no Plantão
Policial de Rio Preto.
O motorista, de 38 anos, de
uma Chevrolet S10 parou no estacionamento de uma farmácia,
na avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, por volta das 17h30,
e esqueceu de puxar o freio de
mão. Em seguida, entrou na
drogaria para fazer compras.
Pouco depois, o veículo
desceu sozinho e atingiu porta
de vidro traseira do estabelecimento, invadindo o local.
Com o impacto da batida,
ficaram danificadas a porta,
uma gôndola com prateleiras e
o sistema antifurto da farmácia.
Ninguém se feriu. O boletim
de ocorrência, lavrado como
choque, foi encaminhado para
o 5° DP.

VIOLÊNCIA
Instalador leva três facadas;
acusado é procurado pela polícia
Da REPORTAGEM
redação@dhoje.com.br

Um instalador, de 44 anos,
foi socorrido para a UPA Jaguaré, por volta das 19 horas
desta segunda-feira, 3, após
ser esfaqueado em uma casa
onde morou, no Parque Industrial. O suspeito do crime, atual
ocupante do imóvel, está sendo
procurado pela polícia.
A vítima, que levou duas
facadas no tórax e uma no pulmão, não corre risco aparente
de morte, segundo o boletim de

ocorrência registrado no Plantão.
De acordo com a mãe do
paciente, ele deixou alguns objetos na residência e tinha ido
até lá buscar quando ocorreu o
atentado.
A esposa do acusado disse à
PM que o instalador chegou em
sua casa bastante alterado, aparentando estar drogado, pulou o
portãozinho e que fez ameaças
a ela e ao marido. A testemunha
disse que não viu as facadas.
O caso, registrado como
lesão corporal, segue sendo
investigado pelo 2º DP.

Microempresária tem
nome usado por
estelionatários
Da REPORTAGEM
redação@dhoje.com.br

O 7º Distrito Policial de Rio
Preto vai investigar um caso de
estelionato em que a vítima,
uma esteticista, de 38 anos,
teve o nome usado várias vezes
por criminosos.
Segundo o boletim de ocorrência, ela tem uma microempresa ativa há três anos e
nunca solicitou máquina de
cartão de crédito, mas recebeu uma fatura no valor de
R$ 79,90 pelo suposto uso do
equipamento.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Um homem, de 51
anos, perdeu R$ 5 mil
ao negociar a compra de
uma moto com um estelionatário.
A vítima contou à polícia rio-pretense, na noite desta segunda-feira,
3, que viu o anúncio no
Facebook e entrou em
contato com o suposto
vendedor por meio de um
telefone de prefixo 18.
O golpista disse que
o veículo estava com um
terceiro em Rio Preto e
que após fazer o pagamento deveria ir até o
cartório transferir o documento.
Assim que o verdadeiro dono da motocicleta
constatou que o dinheiro não apareceu em sua
conta, em conversa com
a vítima, descobriram que
haviam caído no golpe conhecido como ‘do intermediário’ ou do ‘anúncio
clonado’.
Ocorrência de estelionato será investigada
pelo 5° DP de Rio Preto.

REGIÃO

Da Redação

GOLPE
Rio-pretense perde
R$ 5 mil ao fechar
compra de moto

A dívida foi enviada para
a Serasa e a mulher comunicada de que seu nome seria
negativado. A microempresária
fez uma queixa no site Reclame Aqui e a empresa credora
respondeu que cancelaria a
cobrança.
Na sequência, a esteticista
descobriu que havia 11 lançamentos indevidos na sua fatura
do cartão de crédito, sendo
orientada pela operadora a
procurar a polícia.
Ainda não há pistas sobre os
estelionatários.

GOLPE 2
Mãe e filha
perdem
R$ 2,6 mil com
falso anúncio
no Instagram
Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Uma corretora de
imóveis, de 50 anos, e
sua filha, uma vendedora de 21 anos, ambas
residentes na Vila Ercília, em Rio Preto, foram
enganadas por golpistas
e perderam R$ 2.650.
De acordo com o registro policial, a jovem
viu um anúncio no Instagram que lhe chamou a
atenção e negociou por
R$ 5,3 mil a compra de
uma televisão de 55 polegadas, uma geladeira
e um fogão, tendo combinado que pagaria metade no ato e o restante
quando recebesse os
produtos.
Após
fazer
duas
transferências que totalizaram R$ 1.650, a sua
mãe transferiu R$ 1 mil
para conta indicada pelo
estelionatário.
Ao perceber que a
mercadoria não chegava
no prazo combinado, a
vítima mais nova procurou pela suposta transportadora, que passou
dar desculpas.
Em seguida, a jovem
entrou em contato com
o dono do perfil, que
disse que sua empresa
teve a conta invadida
por bandidos que estavam aplicando golpes. O
7º DP investiga o caso.

São José do Rio Preto, quarta-feira
05 de janeiro de 2022

COTIDIANO

Jornal

COVID E GRIPE

Saúde
vaiCARDIO
montar Centro
SAÚDE
de Atendimento Respiratório
“

Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto informou nesta terça-feira (4) que está montando
um Centro de Atendimento
Respiratório para atender a
demanda crescente de síndromes gripais e casos de
Covid-19. Estão disponíveis
40 mil testes antígenos para
serem aplicados nas pessoas
que apresentarem sintomas
de Covid-19.
Segundo as informações, o
sistema de funcionamento da
unidade está sendo definido
pela equipe técnica da secretaria, bem como o local onde
vai ser montado.
Na última semana, a Saúde já havia sinalizado que
os casos leves de Covid-19
tinham voltado a crescer. “A
Covid-19 tem aumentado em
número de casos leves, que
nós estávamos em uma média
móvel em torno de 12 e agora
estamos em 16. Nós estamos

A Covid-19 tem
aumentado em número
de casos leves, que
nós estávamos em
uma média móvel em
torno de 12 e agora
estamos em 16

”

vendo um aumento de casos
de forma leve e uma estabilidade nos casos graves”, disse
o secretário de saúde Aldenis
Borim, em vídeo divulgado no
dia 29/12.
Gripe - Nesta segunda-feira

(3), por conta das lotações nas
unidades de saúde de pessoas
com sintomas gripais, a secretaria pediu para que a população utilize preferencialmente o
serviço de telemedicina para
consultas online, com o objetivo

AUMENTO

Mirassol confirma 47 casos de
Covid-19 nesta terça-feira

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Mirassol registrou 47 novos
casos positivos de Covid-19
conforme o boletim divulgado nesta terça-feira (4) pelo
Departamento Municipal de
Saúde (DMS) e da Vigilância
Epidemiológica. Com isso,
Mirassol contabiliza 43.917
notificações, 10.534 casos
positivos, 30.055 negativos,
10.182 recuperados, 62 pessoas em recuperação domiciliar e 289 óbitos.
Atualmente, um paciente
do município está sendo monitorado na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do Hospital de

Base, em São José do Rio
Preto. Todas as informações
são oficiais e divulgadas para o
DMS pelo sistema do Governo
de SP.
Bairros - O Centro está
no topo da lista dos 16 bairros com o maior número de
pessoas infectadas pela Covid-19 (casos notificados) e
que cumprem quarentena em
casa, com 13. Os números
auxiliam a Prefeitura de Mirassol a ampliar o trabalho de
conscientização por meio de
campanhas sobre os cuidados
que a população deve ter para
não contrair o vírus durante a
pandemia.
O Renascença aparece na

sequência, com sete pessoas;
Golden Park 6; Parque dos Ipês
I, Regissol e Village Damha
II com quatro pessoas cada;
Marilu e Village Damha I, com
três cada; Parque das Flores,
Rural/Recanto de Alá, Santa
Casa, Santa Rita e São Bernardo, com duas cada; Alvorada,
Cohab I, Flamboyant, Karina,
Moreira, Navarrete, São José e
Souza estão com uma pessoa
cada em quarentena.
DMS ressalta que a pandemia não acabou e as recomendações são para evitar
aglomerações, não esquecer
de usar a máscara, manter o
ambiente arejado e higienizar
sempre as mãos.

HANSENÍASE

Saúde divulga programação
da Campanha Janeiro Roxo
Divulgação

Da REDAÇÃO

A Campanha Janeiro Roxo,
promovida pela Secretaria de
Saúde de Rio Preto, que tem
por objetivo conscientizar sobre a hanseníase, já teve início
neste ano e terá programação
durante todo o mês para a
busca de pacientes com a
doença.
As ações serão realizadas
pela equipe do Complexo de
Doenças Crônicas Transmissíveis, em parceira com algumas
unidades básicas de saúde,
nas seguintes datas e locais:
05/01 - Supermercado Peniel
(João Urias Gomes, 1081 - Vila
Toninho); 12/01 - Supermercado Atacadão (Avenida Alfredo

Antônio de Oliveira, 3355 Residencial Caetano); 19/01
- Mercado Municipal e 26/01
- Rodoviária Municipal.
Nesses locais, as equipes
vão levar informações e orientações sobre a doença, além
de aplicar questionário de suspeição de sintomas. Caso haja
critério de avaliação, a pessoa
será examinada por uma médica dermatologista, fisioterapeuta e coletará material para
exame.
As ações serão das 8h às
12h. Já as equipes das unidades de saúde vão intensificar as
informações sobre a doença e
também aplicar o questionário
de suspeição de sintomas neurodermatológicos durante as

visitas domiciliares.
Esses profissionais passaram por uma capacitação no
dia 29/12, quando puderam
atualizar-se e sanar suas dúvidas acerca da doença e da
campanha.
Campanha - Desde 2016,
o Ministério da Saúde oficializou
o mês de janeiro para a conscientização sobre a Hanseníase
e a cor roxa para pontuar as
campanhas educativas sobre
a doença.
O objetivo da Campanha é
rastrear no território municipal
pessoas com Hanseníase e
direcionar para o tratamento
adequado, no intuito de reduzir
a cadeia de transmissão da
doença.
“Essa busca ativa de sintomáticos neurodermatológicos
viabiliza o diagnóstico precoce, previne incapacidades e
interrompe a cadeia de transmissão, que ocorre pela transmissão do bacilo da pessoa
infectada por espirro ou tosse”,
afirmou a gerente de serviços
ambulatoriais especializados,
Camila Ishizava.
Todo paciente que apresentar critério de suspeita de Hanseníase em Rio Preto, como
manchas claras ou vermelhas
na pele com diminuição da
sensibilidade, dormência e
fraqueza nas mãos e nos pés,
será encaminhado para avaliação do dermatologista e, caso
seja confirmada a doença,
será monitorado por profissionais de saúde até sua cura.

de agilizar os atendimentos.
Em caso de sintomas como
coriza, mal estar, dor no corpo,
tosse seca e dor de garganta,
os munícipes devem ligar para
o serviço de Telemedicina, no
telefone 0800 77 22 123.

ALDENIS
Secretário de
Saúde de Rio
Preto testa
positivo para
Covid
A Secretaria de Saúde de Rio
Preto confirmou nesta terça-feira (4) que chefe da pasta,
Aldenis Borim, foi diagnosticado
com Covid-19. O secretário testou positivo na segunda-feira (3)
depois de ter feito uma viagem
com a esposa para encontrar
os filhos em São Paulo no fim
do ano.
Segundo as informações
divulgadas, ele está em isolamento em casa, assintomático
e despachando normalmente
on-line, coordenando as ações
para ampliar o atendimento nas
unidades de saúde.

SÃO PAULO

Decreto obriga
servidor estadual
comprovar
vacinação

Todos os servidores públicos
estaduais deverão apresentar comprovante de vacinação completa
contra a covid-19, segundo decreto
assinado pelo governador João
Doria. A medida é obrigatória para
cerca de 570 mil profissionais da
ativa em órgãos de administração
direta e indireta do Estado de São
Paulo e deve ser cumprida até o
próximo domingo, 9.
O decreto que torna obrigatória a
comprovação de vacinação contra o
coronavírus foi publicado na edição
desta terça-feira, 4, do Diário Oficial
do Estado. O comprovante só deixará de ser exigido nos casos em que
o profissional apresentar atestado
médico com alguma contraindicação em relação à vacina.
Os documentos devem ser encaminhados aos órgãos setoriais de
recursos humanos por meio eletrônico. Quem descumprir o prazo
fixado no decreto ficará sujeito à
apuração de eventual responsabilidade disciplinar em processos
administrativos internos.
Quem não apresentar a documentação poderá sofrer punições
previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado (lei estadual
10.261/68), no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (lei estadual
complementar 893/01) e também
nas normas internas e códigos de
conduta de empresas públicas,
fundações e autarquias estaduais.
Segundo o governo estadual,
outras regras complementares
também poderão ser editadas de
acordo com a necessidade de cada
Secretaria de Estado ou dos órgãos
de administração indireta.
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SAÚDE CARDIO
saude@dhoje.com.br

Reflexões sobre a nossa saúde
em 2021 e atenção para 2022
O ano de 2021 acabou e estamos vivendo 2022. Naturalmente, nossa
tendência é refletir sobre o que passamos, os bons momentos, as lições
e também os momentos adversos. A partir de uma profunda reflexão,
sempre devemos extrair um bom aprendizado. Não cometer os mesmos
erros e também incorporar ensinamentos positivos. A vida segue em um
novo ano e temos de assimilar novos conceitos.
No âmbito da saúde, 2021 foi mais um ano histórico e emblemático,
fará parte dos textos de livros didáticos daquelas crianças e adolescentes
que estarão estudando daqui a 40, 50 anos. Temos muito a refletir sobre
este ano que se encerrou e que deixou pelo menos 10 importantes lições
para todos nós. Vejamos a seguir:
Lição 1 - Vacina para Covid-19
Não poderia deixar de colocar na primeira posição esta grandiosa
vitória da ciência no combate a esta trágica pandemia. Por mais críticas que possamos imputar à logística e à correria para se desenvolver
vacinas, estas foram as protagonistas de uma mudança de paradigma.
Uma mudança de um cenário catastrófico, com inúmeras mortes e um
descontrole na contaminação de pessoas de todas as faixas etárias. A
vacinação foi essencial para diminuir especialmente o número de casos
graves de Covid-19, não sendo necessário o suporte de oxigênio, a intubação e a extensa ocupação de leitos de UTI.
Lição 2 – Telemedicina
Em 2019, antes da pandemia de Covid-19, enfrentávamos resistência
quanto a aplicação da telemedicina na rotina diária dos processos na
área da saúde. No entanto, a eclosão da pandemia associada a necessidade de isolamento e distanciamento, mostrou que a telemedicina seria
fundamental para garantir a continuidade dos atendimentos médicos e
a contínua transmissão de informações e orientações, sobretudo para
regiões mais carentes e mais necessitadas. A regulamentação e definição das diretrizes da telemedicina foram duas vitórias consideráveis ao
longo de 2021.
Lição 3 - Inflamação e imunidade
Ficou muito claro ao longo de 2021 que estar vacinado contra a Covid-19 não era garantia absoluta de imunidade. Acompanhamos diversos
casos de pessoas que tinham sido vacinadas, com uma ou duas doses, e
mesmo assim foram contaminadas e faleceram. Este cenário reforça um
conceito antigo sobre a importância de reduzir a inflamação em nosso
corpo. Esta inflamação, na verdade, está associada com muitos fatores,
como uma alimentação desregrada, tabagismo, etilismo, obesidade, uso
de drogas ilícitas, estresse excessivo e distúrbios do sono.
Lição 4 - Pós-Covid-19
Embora saibamos que a pandemia ainda não acabou, 2021 revelou
que, durante alguns anos, iremos ainda conviver com as sequelas orgânicas da Covid-19. Como médico, posso realmente testemunhar que a
procura nos consultórios por tratamentos para sequelas ou complicações
da doença aumentou de forma exponencial. Em muitos casos, como nas
crises de pressão alta e arritmias pós-Covid-19, estamos tendo sucesso
no controle destes agravos. Por outro lado, nos casos de sequelas neurológicas e pulmonares, a batalha tem sido mais árdua e com resultados
mais limitados.
Lição 5 - Saúde mental
O isolamento social, a necessidade de distanciamento, a grave crise
financeira, o aumento do desemprego foram algumas razões para o
descontrole emocional das pessoas. Ansiedade generalizada, depressão
e síndrome de Burnout tornaram-se frequentes e recorrentes tanto no
ambiente familiar como nas empresas. Como consequência deste desequilíbrio emocional, muitas pessoas tiveram infarto do coração, crises
de arritmias, de pressão alta, derrame cerebral, problemas digestivos e
doenças de pele. Abordar aspectos relativos a saúde mental tem sido
a principal estratégia na contenção de diversos problemas de saúde.
Na busca de uma saúde mental equilibrada, também não podemos
deixar de enfatizar a luta contra o assédio, violência e maus-tratos contra
as mulheres. O impacto emocional que as mulheres têm de enfrentar
após tantas agressões deixa sequelas e traumas para o resto da vida.
Lição 6 - Variantes da Covid-19 e gripe influenza
O coronavírus apresenta-se com alguns disfarces chamados variantes.
São formas variadas do mesmo vírus, com potencial de transmissão e
também de eventual letalidade. A variante ômicron tem causado aumento
de casos pelo mundo afora. Não sabemos ainda se outras variantes irão
aparecer e contribuir para a continuidade desta pandemia.
Juntamente com esta tendência de crescimento das variantes da
Covid-19, temos vivenciado a propagação de uma outra virose - gripe
influenza H3N2. Esta gripe tem causado um aumento de internações
hospitalares, em decorrência de sintomas muito debilitantes, como febre alta, dores musculares intensas e prostração. Atualmente, este tem
sido o desafio epidemiólogo no Brasil - lidar com a variante ômicron da
Covid-19 e com a propagação da gripe influenza.
Lição 7 - Uso medicinal da cannabis
Ainda temos muito que evoluir quanto ao uso medicinal da cannabis.
Mas também não podemos negar que, cada vez mais, pesquisas e estudos
vêm sendo desenvolvidos para confirmar sua aplicabilidade na prevenção
e eventual terapia de algumas doenças. Neste período de pandemia, especulou-se bastante acerca da cannabis para o tratamento de Covid-19.
Lição 8 - Enchentes e doenças
Estamos enfrentando mais uma vez um verão de muitas chuvas e
enchentes. Além da fatídica ocorrência de mortes como na Bahia, sabemos que estas inundações denotam nossa frágil infraestrutura urbana
tal como o prenúncio da disseminação de doenças como leptospirose e
infecções de pele. Infelizmente mais um ano que termina e um novo ano
que surge em meio a este sério problema de saúde pública.
Lição 9 - Aposentadoria precoce de atletas
As doenças cardiovasculares não escolhem idade nem categoria
profissional. Nem mesmo os atletas, como os jogadores de futebol, estão
isentos do risco de uma arritmia cardíaca. Este cenário reflete algo muito
sério: todas as pessoas precisam fazer um acompanhamento cardiológico
periódico, seguir a orientação especializada de profissionais habilitados
e adotar hábitos de vida saudáveis.
Ainda assim, seguindo rigorosamente estes princípios, podemos ser
surpreendidos e ter de mudar drasticamente nossas vidas, antecipando
inclusive nossa aposentadoria. Vejam os casos do argentino Aguero e
do dinamarquês Eriksen.
Lição 10 - Atenção com as crianças
Uma das grandes lições de 2021 diz respeito à saúde das crianças.
Não somente a saúde referente aos temas básicos como aleitamento
materno e apoio psicossocial, mas também o combate à violência doméstica, o direcionamento de ações em prol da vacinação das crianças
e o combate precoce a obesidade infantil. Sempre fica um alerta para
as autoridades públicas quanto a inclusão de políticas que priorizem a
saúde infantil.
Com o ano novo, temos de iniciar o roteiro de um novo filme, escrever
novos capítulos, procurar inovar sempre e assimilar erros do ano anterior.
Motivação não falta para fazermos algo melhor, para buscarmos outros
horizontes.
Só não podemos desanimar ao longo do tempo, sucumbir ao comodismo. Haverá desafios e dificuldades, mas que possamos ter a força e
o vigor para renunciar às lições negativas de 2021 e incorporar o legado
positivo. Saúde, paz e prosperidade a todos nós.
Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com especialização
em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia e Longevidade
e coordenador da Faculdade de Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br
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Mirassol encara o Confiança
nesta quarta-feira
Divulgação

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Depois de uma estreia
difícil, mas com vitória por
um a zero, o Mirassol volta
a campo nesta quarta-feira
(5) para tentar encaminhar a
classificação para a segunda
fase da Copa São Paulo de
Futebol Júnior. O Leão terá
pela frente o Confiança-SE,
que foi goleado pelo Sport
na primeira rodada.
O técnico Mateus Naneti
fez uma avaliação sobre o
jogo contra o Taguatinga.
“A estreia deixou os meninos mais ansiosos e acaba
acontecendo alguns erros,
mas graças a Deus iniciamos
bem. Entramos no segundo
tempo com mais atitude, nos
impondo mais, fazendo o gol
do início, o que facilitou”,
afirmou.
Autor do gol, Kauan comentou sobre o corte de cabelo inspirado em Ronaldo,
que pretende manter até o
final da competição. “A ideia
foi da diretoria do clube, me
chamaram para fazer essa
homenagem e fico feliz de
homenagear o Ronaldo que
é um dos melhores jogadores de todos os tempos”,
afirmou.

O jogo em Bálsamo tem entrada gratuita, mas é necessário apresentar o comprovante de vacinação

O jogo em Bálsamo tem
entrada gratuita, mas é necessário apresentar o comprovante de vacinação. Depois do jogo do Mirassol, a
bola rola também para Sport
e Taguatinga-DF às 16h. Se
o Leão vencer e o Taguatinga
perder ou empatar, já estará
garantido matematicamente
para a próxima fase.

Ficha Técnica:
Mirassol x Confiança-SE
Copa São Paulo de Futebol Júnior
Dia: 05/01
Horário: 13h45
Local: Estádio Manoel Francisco Ferreira (Bálsamo)
Transmissão: Paulistão Play e Eleven

Da REDAÇÃO

O Santos saiu atrás no
placar, mas virou e venceu
o Operário-PR, por 2 a 1, na
Arena Fonte Luminosa, em
Araraquara (SP), na estreia
da Copa São Paulo de Futebol
Júnior na noite desta segunda-feira (03). O time paulista
busca o tetracampeonato, já
que venceu em 1984, 2013
e 2014.
A vitória deixou o Santos
na liderança do Grupo 8, com
três pontos. A Ferroviária tem
a mesma pontuação, mas fica
em segundo lugar, pois fez
apenas um gol na vitória sobre
o Rondoniense-RO e perde
no critério de gols marcados
contra o Santos: 2 a 1.
Com bola rolando, o Santos teve a iniciativa e foi ao
ataque, contudo, o Operário
não se intimidou, também
atacou e abriu o placar aos 25
minutos. Andrezinho carregou
a bola pelo meio e chutou

forte com a perna esquerda,
no ângulo do goleiro santista.
Atrás no placar, o Santos
pressionou o time paranaense
e criou inúmeras chances de
empatar, o que só foi acontecer aos 44 minutos, quando
Lucas Barbosa recebeu cruzamento rasteiro da direita e
chutou cruzado, no alto, deixando o confronto novamente
em igualdade.
No segundo tempo, o Santos voltou com postura mais
imponente e viu o Operário se
fechar na defesa, esperando
apenas os contra-ataques.
Consequentemente, o confronto perdeu a intensidade
do primeiro tempo e ficou
mais truncado.
Ainda assim, melhor em
campo, o Santos chegou ao
gol da virada. Aos 28 minutos, Sandro tocou para Rwan
Seco, que finalizou de primeira, num belo gol e garantindo
a vitória paulista na estreia do
campeonato.

RESULTADOS DO DIA 03/01:
Comercial-SP 0 x 3 Nova Iguaçu-RJ
Taubaté 2 x 0 Petrolina-PE
União Iacanga-SP 1 x 4 Novorizontino-SP
União São João-SP 1 x 3 Velo Clube-SP
Athletico-PR 0 x 0 Taquarussú-TO
Botafogo-RJ 3 X 0 Aparecidense-GO

SÉRIE A3

Criciúma-SC 0 x 1 Chapadinha-MA

Olímpia inicia preparação
para o campeonato Paulista

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O elenco do Olímpia se apresentou nesta segunda-feira (3)
para iniciar a preparação para
a Série A3 do Campeonato
Paulista. Depois de ter lutado
contra o rebaixamento na temporada passada, o Galo Azul
espera brigar na parte de cima
da tabela em 2022.
O técnico Marcelo Henrique
Dias, que assumiu a equipe na
reta final da A3 do ano passado, foi mantido pela diretoria
no comando da equipe. “No
ano passado os objetivos eram
outros, foi mais para apagar
incêndio. Com a oportunidade
de fazer a pré-temporada neste ano, esperamos brigar por
uma vaga no G8”, afirmou o
treinador.
Ele também falou o período
de preparação. “Todos os outros times já iniciaram, então
teremos que otimizar o tempo.
Nesses primeiros dias a prioridade será a preparação física
e depois iniciaremos a parte
tática. Nós trouxemos jogadores
com experiência nessa divisão
e com os quais eu já trabalhei
justamente para acelerarmos
essa preparação”, afirmou.
Sobre a mudança de regulamento na segunda fase
da Série A3, Dias aprovou. A
partir dessa edição, em vez do

Santos leva susto,
mas vence o
Operário-PR de
virada em Araraquara

Divulgação

Santa Cruz-PE 2 x 0 União ABC-MS
São Carlos-SP 2 x 0 Grêmio São-Carlense-SP
XV de Jaú-SP 0 x 1 Castanhal-PA
América-MG 1 x 1 Falcon-SE
Ferroviária-SP 1 x 0 Rondoniense-RO
Grêmio-RS 2 x 0 Mixto-MT
Santos-SP 2 x 1 Operário-PR

Tanabi busca o empate no
final contra o Guarani
Divulgação

tradicional mata-mata entre
as oito equipes classificadas,
haverá a formação de duas
chaves de quatro equipes. “Eu
particularmente adorei pois nesse formato que eu consegui o
acesso com a Votuporanguense
em 2015. Nós estávamos em
um grupo com Juventus, Inter
de Limeira e Osasco e éramos o
patinho feio da chave. Felizmente, acabamos em primeiro lugar

e subimos para a A2”, contou.
O Olímpia já anunciou nas
suas redes sociais alguns jogadores que disputarão a Série
A3. Os goleiros são Thiago Moraes, Igor Castro e Lucas Silva.
Para a defesa estão os atletas
Luizão, Danilo Costa, Washington e Guilherme Marçal. Os
laterais são Veloso, Cleidson,
Rhuan, Vitinho e João Victor.
Os volantes da equipe são

Paulo Vitor “Índio”, Jô, Natan
e Wesley Mutuca. Os meias
serão Jean Natal e Jason Lima.
Por fim, o ataque é formado por
Felipe Fumaça, Ataliba, Rodolfo, Euller Oliveira e Alex Júnior.
Outros reforços ainda podem
chegar no clube.
A estreia do Olímpia será em
casa no dia 30/01, encarando
logo de cara um clássico contra
o Barretos.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Tanabi iniciou sua campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior com um empate por
dois a dois diante do Guarani
nesta quarta-feira (4). Jogando
no estádio Alberto Victolo, a
equipe da região saiu na frente, tomou a virada e buscou o
empate no final.
A primeira chance do jogo
foi do Bugre, com Matheus
recebendo na direita e cortando para o meio para finalizar,
obrigando Kenner a fazer boa
defesa. O goleiro do Índio da
Noroeste ainda fez boa defesa
aos 26 minutos em chute de
Renanzinho. Mesmo com os
visitantes dominando a partida,
o Tanabi saiu na frente aos 41
minutos com Sameul Macau
cobrando pênalti.

No segundo tempo, o Guarani empatou o jogo aos 26 minutos com Wemerson recebendo
um cruzamento da esquerda e
cabeceando para o fundo da
rede. A virada do Bugre veio aos
35 minutos, com Matheus driblando o goleiro e rolando para
Deco completar para o gol vazio.
O Tanabi ainda foi buscar o
empate aos 42 minutos. Após
um cruzamento para área, o
goleiro Lucas Cardoso rebateu
para o meio e Antônio pegou o
rebote de cabeça para deixar o
jogo em dois a dois.
No outro jogo do grupo o Vila
Nova bateu o Aquidauanense
por dois a zero e lidera a chave.
O próximo jogo do Tanabi é na
sexta-feira (7) contra o Aquidauanense-MS às 13h. Mais
tarde, às 15h15, o Guarani
enfrenta o Vila Nova.

São José do Rio Preto, quarta-feira
05 de janeiro de 2022
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SOLIDARIEDADE

Pontos de doação para
a Bahia são ampliados
Da REPORTAGEM
redação@dhoje.com.br

O número de doações para
as vítimas das enchentes no
sul da Bahia e do Vale do Mucuri superou as expectativas
em Rio Preto. Por conta disso,
os pontos de arrecadação
foram ampliados nesta terça-feira (4). A partir de agora,
todas as bases da Guarda Civil
Municipal (GCM) servirão como
ponto de arrecadação.
A campanha é promovida pela Defesa Civil de Rio
Preto e pelo Fundo Social de
Solidariedade e conta com o
apoio da GCM. O objetivo da
ação é arrecadar alimentos,
água potável, roupas, fraldas
infantis e adultas, artigos de
higiene pessoal e materiais de
proteção contra a Covid-19,
como máscaras descartáveis
e álcool gel.
De acordo com a Defesa
Civil do Estado da Bahia, pelo
menos 300 mil pessoas foram
atingidas de alguma forma pelas fortes chuvas que atingem
o sul da Bahia e os Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri

Divulgação

Série A:

0042 0053 0066 0082 0240 0449 0466 0581 0813 0936 0963 0993 1469 1568 1803 1827 1873
1899 1957 2031 2272 2280 2371 2519 2543 2570 2587 2711 2774 3009 3080 3199 3392 3511
3580 3667 3763 3832 3888 4032 4129 4191

Série B:
0048 0098 0170 0197 0336 0388 0401 0454 0545 0807 0990 1116 1194 1195 1245 1282 1301

desde os últimos dias de 2021.

VEJA ONDE DOAR

- Base da GCM no parque
do rio Preto – avenida Philadelpho Gouvea Neto, quase
esquina com a Antônio Marques dos Santos (24 horas).
- Base Operacional GCM

Da REPORTAGEM

no Lago 2 da Represa (8h às
17h).
- Base de apoio GCM –
Lago 3 da Represa (6h às
18h).
- Base de apoio GCM –
distrito de Engenheiro Schmitt
(24 horas).
- Base de apoio GCM –

Divulgação

No mês de Janeiro, o Plaza
Avenida Shopping apresenta
uma programação cultural,
totalmente gratuita, voltada
para a garotada. É o “Tô de
Férias no Plaza”, evento que
será realizado de 9 a 23 de
janeiro, na Praça de Eventos,
primeiro piso, e contará com
mágico, musicais, palhaços
e até uma Colônia de Férias.

Colônia de Férias

A programação conta
também com uma Colônia

EXPORTA SP
Inscrições abertas
com 300 vagas
para capacitação
O Programa Paulista de
Capacitação para Exportações,
o Exporta SP, está com inscrições abertas para a seleção de
300 micro, pequenas e médias
empresas, de todas as regiões
do estado, interessadas em
receber treinamento para acessar o mercado internacional.
Os empresários têm até o dia
11 de fevereiro de 2022 para
fazer o cadastro pelo site da
InvestSP (Agência Paulista de
Promoção de Investimentos e
Competitividade).
O projeto da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico
(SDE), gerido pela InvestSP, é
o maior programa de capacitação para exportações já executado no Estado de São Paulo e
tem o diferencial de incluir em
seu escopo de atuação startups e empresas do setor de
serviços. Ele visa descentralizar

EDITAL DE REVERSÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS

Os títulos patrimoniais abaixo relacionados, seus titulares e ou
sucessores, tem 15 (quinze) dias para liquidação do débito, sendo que
após esse prazo referidos títulos passarão a ser livremente comercializados
pelo Clube Monte Líbano. São os seguintes títulos:

bairro Lealdade (24 horas).
- Sede da Defesa Civil – na
rua Campos Salles, 1866, na
Boa Vista, de segunda a sexta-feira (7h30 às 17h).
- Fundo Social de Solidariedade de Rio Preto – rua Pedro
Amaral, 3578, na Vila Ercília –
de segunda a sexta (8h às 17h).

Shopping terá colônia de férias e
atrações gratuitas para crianças

Da REDAÇÃO

Editais

Fica revertido para o patrimônio da associação Clube Monte Líbano
de São José do Rio Preto, nos termos que dispõe o artigo 112 do Estatuto
Social, os títulos abaixo relacionados de titulares inadimplentes, que contém
mais de um ano de passivo e que seu saldo devedor contabilize valor
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal do título
patrimonial.

PLAZA

Todos os domingos terão
apresentações, sempre às
15h30. No dia 9 de janeiro,
o público poderá conferir um
espetáculo com mímicos e
palhaços. Já no dia 16, o
show fica por conta do mágico Pedro Batista, que irá
surpreender a todos com as
mais intrigantes e divertidas
mágicas. E para fechar as
apresentações, o Plaza recebe, no dia 23, o espetáculo
musical “A Turma do Chaves
Cover”, imperdível!

A-7

as ações de apoio à exportação
e é realizado totalmente por
meio de plataformas on-line.
Esta será a terceira turma
do Exporta SP, que já formou
355 empresas nas duas edições anteriores. Muitas delas
começaram a exportar já durante a capacitação. Cerca de
20% das empresas formadas
no Exporta SP exportaram
pelo menos uma vez depois da
elaboração do planejamento
para exportação, que é feita ao
longo do treinamento.
Para participar do Exporta
SP, o interessado, depois de se
cadastrar no site da InvestSP,
passa por um processo de
seleção. A ideia é avaliar o
estágio no qual a empresa se
encontra para acessar o mercado externo. Se for selecionada, ela receberá o contato
de um tutor que irá prepará-la
para cumprir todas as etapas
do treinamento.

de Férias prá lá de especial
e divertida. Ela será realizada em dois períodos: de 12

a 15 de janeiro e de 19 a
22. Sempre das 14h às 18h
serão realizadas atividades
como oficinas, camarim de
pinturas, gincanas, contação
de histórias, teatro de fantoches entre outras. Todas as
atividades serão realizadas
com ajuda de monitores especializados.
Poderão participar crianças
de 5 a 12 anos. Para isso,
basta inscrever gratuitamente
os pequenos por meio dos
links abaixo para participar das
atividades no período desejado. Uma vez inscritos, eles
já podem se preparar para a
diversão!
Inscrições para a Colônia
de 12 a 15 de janeiro - https://
www.sympla.com.br/colonia-de-ferias-do-plaza__1440994
Inscrições para a Colônia
de 19 a 22 de janeiro - https://
www.sympla.com.br/colonia-de-ferias-do-plaza__1440998

Editais de
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São José do Rio Preto, 21 de dezembro de 2.021.

José Nadim Cury
Presidente

Luiz Geraldo Mazzoni Junior
Diretor Secretário

Paulo Cesar Caetano Castro
Diretor de Assuntos Jurídicos

Manoel Francisco da Silveira
Diretor Financeiro

Edital de Convocação
A diretoria do CÍRCULO OPERÁRIO RIOPRETANO, convoca seus associados para participarem
da assembleia geral ordinária, a ser realizada na sua sede, sita à Praça Cel.Adolfo G.Correa, 65,
V.Ercília, CEP 15013-115, S.J.do Rio Preto, SP, no dia 23/01/2022, em 1ª convocação, com
presença de no mínimo 50% dos associados, às 8H30Min; e em 2ª convocação com a presença
de qualquer número de associados, às 9H00Min,para tratar da seguinte ordem do dia:
A)Eleição da nova diretoria para o período de 01/01/2022 à 31/12/2024. Ass: José Donizeti
Damião-Presidente
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO:
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº.
29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR
os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que
a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados,
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura.
Nome do Cliente
LUIZ HENRIQUE PRESCILIANO
ROSEMEIRE MARCIA CORREA PINTO

RG
462682080
19244660

CPF
397.141.568-74
080.754.908-86

Quadra
21
05

Lote
04
01

JAMIL PEDROZO NASSIF
DIRETOR
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO:
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “ RES. SETVALLEY 2 FASE 3”, abaixo relacionados, considerando
que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local
incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital,
no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da
legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a
crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura.
Nome do Cliente
RG/CNPJ
CPF
Quadra Lote
FELIPE NICOLINI BRESCAK
52.908.991-9
021.086.336-69
12
15
FELIPE NICOLINI BRESCAK
52.908.991-9
021.086.336-69
12
14
HELSON RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA
429827052
348.723.158-12
12
28
HELSON RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA
429827052
348.723.158-12
12
01

JAMIL PEDROZO NASSIF
DIRETOR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A APAE de São José do Rio Preto, com sede nesta cidade, na rua
Doutor. Raul Silva, nº 1863, bairro Nova Redentora, através de sua Diretoria
Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. Valdir Nonato,
CONVOCA, conforme disposição estatutária, através do presente edital,
todos os associados contribuintes e pais de alunos da Apae, para Assembleia
Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 19:00 horas, do dia
02 de fevereiro de 2022, com a seguinte ordem do dia:
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades do ano de 2021.
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2021, mediante parecer
do Conselho Fiscal.
3- A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 18:30 horas,
com a presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com
qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial
(art.17, §2º, do Estatuto).
São José do Rio Preto, 04 de Janeiro, de 2022.

Valdir Nonato
Presidente da Apae

José do Rio Preto, quarta-feira
A-8 São
05 de janeiro de 2022
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Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog

THE END

AS FESTAS

Sem vacina ou com vacina e com os personagens de nosso high
recém-saídos dos rigores da quarentena,as festas de final de ano
em Rio Preto,não deram sinais de grande empolgação.Foi um
híbrido de emoção e frieza,a maior parte deles, restrito às famílias
e aos plus intimas, com a necessária segurança sanitára.Os
cumprimentos, imprescindíveis nessas ocasiões, eram feitos com
um pé atrás,isto é,alguns evitando abraços,substituídos por aqueles
soquinhos, os murros de shake hands,talvez, como disse o cronista
carioca Joaquim Ferreira dos Santos,por economia de afeto.Em
uma de suas crônicas, ele pergunta: “Ainda existe a Socila?E aí,
Danuza Leão?Algum curso de etiqueta à moda antiga que ministre
os novos comportamentos pós-pandemia e,com urgência, antes
que todos os amigos desapareçam,me faça parar de cumprimentar
com o soquinho dos últimos dois anos? A saudação,para uns,nada
mais é do que uma hipócrita demonstração de apreço à saúde
do próximo,uma espécie de “estou contigo, e não abro”.Mas se
para uns o cumprimento era merecedor de abraço e beijo e para
outros o soquinho era obrigatório para manter distância,virou
gesto antipático encobertado pelo procedimento sanitário para a
sobrevivência da espécie.Passou a identificar uma desconfiança
mal-educada sobre o número de doses de quem apresenta a mão
estendida e bonachona,cheia de calor para saudar o inesperado
milagre de estar vivo.Alguns mais radicais passaram a recusar-se
a estender a mão para soquinhos deixando o amigo com o braço
no ar. O Natal e o réveillon foi ditado pela incerteza: de que forma
eu cumprimento? De qualquer forma, boas festas, at least.

As conexões casuais ficaram mais raras e o universo das festas se
manteve entre as famílias e amigos mais próximos,reacendendo
o nosso amor pela liberdade,para quando estivermos vacinados
com todas as doses, livres de quaisquer amarras.Mesmo assim,
as festas do high foram primorosas e as familiares se debruçaram
sobre menus gestados sobre a qualidade,menores porém mais
caprichados,assim como os rótulos de vinhos e champagnes
de qualidade superior,já que serviriam a poucas pessoas. Na
verdade,o refúgio ganhou protagonismo entre os sensatos, tendo a
indefectível máscara como majestade.Com a vacina se encaixando
nos desejos coletivos de saúde e paz, esperamos quebrar os
grilhões desse confinamento forçado..

A família de Gerson e Silvana Beolchi Lima no Natal em sua
casa, no Condomínio Débora Cristina.

WELCOME BACK I
Deguinha Zancaner,diretor de comunicação do Koxixo, chega
sábado de Londres onde foi passar as festas de fim de ano com
a mulher,Anita,os filhos Sérgio e Renata,a nora, genro e os netos.
Será recepcionado, claro,com um aperitivo embebido em bons
rótulos de scotch

WELCOME BACK II

Depois de passar as festas de fim de ano em Portugal,com parte
de sua família, era Nice Bonfá Martucci retorna a Rio Preto dia 18,
a tempo de participar da festa de 70 anos de Sônia Maria Menezes
Martinez, no Varanda do Golfe.Braga onde esteve instalada, é
a primeira cidade portuguesa com crescimento populacional
relevante em dez anos,cujo impulso foi ajudado por brasileiros.

*

Amanhã,Márcia Vançan comemora seus 65 anos,com festa no
Automóvel Clube.E escalou seu filho,o cantor Seu Moço,para
animar a festa.

No réveillon do Panorâmico,no 2º. andar do Automóvel Clube,Maria Menezes, Celita Arroyo Marques dos Santos, Marli
Arroyo Marques dos Santos Antunes e Vadeco Antunes.

FESTAÇA

BABY

A festa de 70 anos de Sônia
Maria Menezes Martinez,esposa
de Julinho Martinez,dia 26
de janeiro no Varanda do
Golfe,reunirá 150 mulheres
e alguns poucos convidados
da ala masculina da família
e íntimos de oliveira.E está
resgatando nomes que já não
residem em Rio Preto e que se
destacaram na sua juventude
nos salões do Automóvel Clube
e estão confirmando presença,
como Nilda Soares,Marcinha
Mendonça,Lais Bonfá
Hartdmeyer,Téo de Oliveira,Mazé
Roza, Lídia Nasser, Celinha
Moreira Nicolau, Lúcia de Oliveira
Brown, Cecéu Lopes Ferraz,
Isabel Chacra.

Felipe,o primeiro filho do casal
Kelvin Kaiser, presidente da Acirp e
de Thaisa Bassitt Kaiser,nasceu no
final da tarde de segunda-feira, dia
3,embora a previsão fosse na terçafeira.Felipe já tem um irmãozinho,
o Pedro Bassitt Del’Arco.

SUSTO

Devido aos fortes medicamentos
que está tomando, o Padre Silvio
Roberto sentiu-se mal numa
das missas de sua paróquia
, a Menino Jesus de Praga, e
precisou interromper o serviço
para ser levado a um posto de
emergência, mas foi só um susto
e ele passa bem para alegria dos
muitos amigos e fiéis.

*

Allim Bassitt viaja sexta-feira com a família para férias na Serra
da Canastra,onde a-do-ra curtir um dolce far niente com os
amigos de lá.

*

Aliás, a estância Bassitt será fechada no sábado,com o retorno
de Carmen Lúcia a São Paulo.Deve reabrir na Páscoa.

*

O Joalheiro Zé Pinto está assumindo a Presidência da
Sindijoias-São Paulo,a entidade que realiza a Feira Internacional
de Joias de São Paulo,o maior evento do setor no país.

No réveillon da Família Bassitt, dias antes de nascer seu
filho Felipe, o presidente da Acirp, Kelvin Kaiser e a mulher,
Thaisa Bassitt Kaiser.

AUTOMÓVEL CLUBE I
O réveillon deste ano serviu para mostrar que o Automóvel
Clube, qual o idefectível Fênis, retorno soberano às lides sociais,
com outra roupagem,claro, mas foi o maior de sua história. Ou
melhor,os réveillons.No restaurante Panorâmico no segundo
andar, 110 convidados desfrutaram de uma noitada irretocável,
com gastronomia de primeira assinada por Angeles Perez, do
restaurante Don León, pela música excelente do tecladista
Anisinho Martins e seu grupo.Um grupo de pessoas mais velhas
que preferem contemplar o conforto em detrimento da muvuca
jovem.

*

E já que faz assunto,Airton Rocha Pinto,filho de Zé e Adriana
Rocha Pinto,embarca dia 22 de janeiro para seis meses de
estudos em Vancouver,no Canadá.

*

O grupo Pão de Açucar vai abrir um supermercado sofisticadono estilo gourmet- em frente à Euromotors, na Avenida Jk. A
inauguração está prevista para o fim deste ano.

*
No vindouro 7 de setembro,o Brasil comemora 200 anos de
sua Independência declarada por D. Pedro I (1822). O Governo
Federal prepara uma robusta comemoração.

*

Rafael e Fabiana Homsi Brandão foram com as filhas passar
o réveillon, hóspedes de Antonio Carlos e Renatinha Menezes
Hawilla Mata Pires na Fazenda Boa Vista.

*

Vivemos um novo tempo, um novo momento.
Superamos períodos difíceis nos últimos anos,
camos mais fortes e mais próximos
de Deus e de quem amamos.

*

Vamos festejar esse Natal com saúde,
sabedoria e alegria, para que tenhamos um
Novo Ano de gratidão, esperança e otimismo.

AUTOMÓVEL CLUBE II
Isolados do grupo que foi ao Panorâmico,estiveram 3 mil jovens
desfrutando do trabalho da empresa Aldeia Sonora de Rafael
Murat e Fausto Milani,na oitrava edição do Réveillon da Aldeia,com
3 DJs e cinco bandas e a gastronomia assinada pelo Buffet Dahir
de Faria.Eles se distribuíram pelo salão de festas, pelos jardins,pela
Sala Azul e pela boate Koxixo.Tudo animado,bonito, confortável e o
que é melhor:sem que fosse registrado qualquer incidente. Nada,
nada.Os anfitriões mimaram seus convidados:scotch Ballantine’s
e vodka Absolut nentre outras bebidas,dispostas em carreira nas
paredes de cabeça para baixo como nos pubs ingleses,para que
cada convidado se servisse à vontade.Quando eu disse que só
Jesus salvava o Automóvel Clube, acho que eu estava prevendo.

A chef de cuisine do Don León,Mari Angeles Peres, no réveillon do Panorâmico, com este colunista.

STAND-UP I

STAND-UP II

O comediante, humorista e
roteirista curitibano Afonso
Pa d i l h a , q u e j á e s c r e v e u
esquetes para o Porta dos
Fundos e Comedy Central,
apresenta seu stand-up dia 12
de março no Teatro Paulo Moura
,trazido pela EV7 Produções.

O show de stand-up “Isso não é
um culto” que Whinderson Nunes
apresenta dia 23 de abril em Rio
Preto,sem ainda um local definido,
excursionará pela Europa,Ásia e
Estados Unidos, depois de dez
anos de carreira, o humorista vai
dar uma pausa em sua carreira
artística por tempo indeterminado.

NA TELINHA

SAMBA EM FESTIVAL

Dia 17 de janeiro,às
20h30,Fausto Silva estreia seu
programa “Faustão na Band”
ao lado de João Guilherme (
17 anos), seu filho com a exmodelo Luciana Cardoso; e
da jornalista Anne Lotterman
(38 anos). Às segundas-feiras,
haverá a “Pizzaria do Faustão”;
às terças,a competição de
talentos “Grana ou Fama”; às
quartas-feiras, a “Dança dos
Famosos” com profissionais de
dança;às quintas,”Na Pista do
Sucesso” e às sextas-feiras,o
“Churrasco do Faustão”.

O Parque do Peão de Barretos
será o cenário do evento
Samba Barretos marcado
para os dias 21,22 e 23 de
abril, promovido pela Lion
Tecnologia Eventos, com o
seguinte calendário: dia 21 ,
Dilsinho,Mumuzinho,Menos é
Mais e Vou Zuar Dia 22, Sorriso
Maroto,Ferrugem,Karinah, Di
Propósito, Envolvência e Akatu.
E dia 23, Zeca Pagodinho,
Belo, Turma do Pagode, Pixote
e Presença.

*
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