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Rio Preto já tem um caso de 
Covid a cada seis minutos

EM CINCO DIAS ESTE ANO
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Foragido da 
Saidinha é 
preso com 

arma
Um foragido da Sai-

dinha, de 36 anos, foi 
preso por policiais mi-
litares na manhã desta 
quarta-feira, 6, após 
denúncia de moradores 
do bairro João Paulo II, 
na Região Norte de Rio 
Preto, de que estava 
tentando vender uma 
arma de fogo.  Pág.A4

PRF 
arrecada 
doações 

para Bahia
Em Rio Preto as doa-

ções podem ser entre-
gues na base da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
no KM 69 da BR-153 até 
o dia 28 de janeiro. O 
atendimento funciona 
24 horas, todos os dias 
da semana. A campanha 
ajuda vítimas da Bahia 
e Minas Gerais.  Pág.A4

BEACH
O atleta Ralff 
Abreu, ex-top 
10 mundial de 
Beach Tennis, 
dará clínicas 
entre os dias 8 
e 9 de janeiro 
em Rio Preto.
Pág.A6

COPINHA 
Tanabi entra 

em campo 
hoje precisan-

do da vitória 
para obter a 
classificação 

para a segun-
da fase.
Pág.A6

Peixão destaca 
personalidade 
forte e trabalho 

junto à 
população
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Vagas abertas para feirantes em condomínio de luxo
BALCÃO DE EMPREGO  Segundo balanço da secretaria, o anúncio de vagas aumentou 
76% nos últimos dois anos em Rio Preto; mulher lidera procura.                                Pág.A2
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Torneio de 
futevôlei com 
presença de 
Romário é 

adiado
Pág. A6

Sesi de Rio Preto 
seleciona nadadores
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Novorizontino
recebe o Palmeiras 

na abertura do 
Paulistão
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Transformação digital: os 
desafios de um novo modelo
Com a chegada da Quarta 

Revolução Industrial, organiza-
ções dos mais diferentes por-
tes e setores estão encarando 
obstáculos de toda ordem para 
lidar com as novas demandas 
do consumidor. Isso as leva a 
se questionarem se conhecem 
o modelo de negócio na indús-
tria 4.0 ou mesmo se estão ap-
tas para tirar o máximo proveito 
dessas mudanças.

Atualmente, os formatos de 
negócios mais bem-sucedidos, 
em termos de valor para o 
cliente, crescimento de receita 
e avaliação de mercado, são 
baseados em plataformas digi-
tais. Segundo dados do Fórum Econômico Mundial, 70% das 
10 empresas mais valiosas do mundo e 70% das startups 
“unicórnio” operam esse modelo.

Por conta desta tendência, líderes de todos os setores 
estão investindo cada vez mais no digital, tanto para acom-
panhar as necessidades do cliente, quanto para se manter 
relevante diante da concorrência.

Para facilitar e orientar as empresas, os especialistas do 
Fórum Econômico Mundial estabeleceram 10 etapas para 
que a transformação digital alcance os objetivos corporativos:

Entendimento sobre o que significa “transformação 
digital”

Muitas lideranças ainda não compreendem o que significa 
se transformar digitalmente. Se acontecer o que previsões 
demonstram, que as plataformas mediarão 30% da ativida-
de econômica global até 2030, é imprescindível que todos 
entendam o seu funcionamento. Por isso, a necessidade de 
uma reeducação rápida dos líderes para lidar com os seus 
negócios no futuro.

Integração das estratégias corporativa e digital
Com os controladores tendo completa noção das novas 

oportunidades e ameaças com o desenvolvimento tecnoló-
gico, é possível incluir a mentalidade de integração da tec-
nologia com a estratégia de crescimento corporativo. Porém, 
essa ação exige um trabalho criterioso e comunicação com 
os acionistas.

Investimentos com assertividade
As empresas precisam investir em modelos de negócios 

que ofereçam melhor valor para todas as partes interessadas. 
Hoje, a maioria das organizações trabalha com experimentos 
digitais e investimentos de longo alcance. A realocação de 
capital é o melhor meio de tornar a estratégia realidade.

Elaboração de um portfólio colaborativo
Para chegar no auge, as corporações mais bem-sucedi-

das do mundo desenvolveram um sistema integrado de seu 
portfólio, com todos os aspectos dos seus negócios servindo 
de apoio, reforço e complementação uns dos outros.

Redefinição de propósito
Os modelos de negócios baseados em plataformas digitais 

permitem que as empresas atendam ao consumidor, sem 
investir em ativos tradicionais. Na realidade, essas organi-
zações se concentram em facilitar a interação entre várias 
partes. Por exemplo, o Airbnb não possui casas. A proposta 
é mudar o alvo potencial para agregar valor ao cliente.

Adaptação do negócio
Muitas empresas têm medo de que os seus negócios 

sejam “engolidos” pelas plataformas digitais. No entanto, 
essa fase é uma oportunidade para a criação de uma estru-
tura capaz de aumentar a receita e até inovar a organização.

Incorporação de tecnologias
Um dos objetivos da transformação digital é agilizar e 

facilitar a tomada de decisões operacionais por meio do uso 
de máquinas. Por isso, as companhias atualizadas sobre as 
necessidades atuais dos mercados estão procurando incor-
porar softwares, análise de dados e inteligência artificial em 
seus negócios para conseguirem direcionar os colaboradores 
para atuações com foco estratégico.

Construção de métricas
Muitas vezes, as empresas se concentram em medir o 

sucesso do seu modelo de negócios atual, mas não em criar 
novas formas de operar. Por isso, é fundamental que todas 
entendam que as formas de avaliação de resultados são 
diferentes dos modelos tradicionais.

Otimização de sistemas obsoletos
Existem barreiras culturais, estruturas organizacionais 

arraigadas e métricas inadequadas. Para especialistas, 
enquanto o negócio principal está sendo otimizado, o ideal 
é que as empresas invistam em uma unidade de negócios 
separada para a criação de novos modelos, com novas 
métricas e talentos.

Criação de ambientes digitais em áreas estratégicas
Essa etapa deve ser construída em paralelo com as de-

mais e consiste no aproveitamento de novas oportunidades 
de mercado por meio de joint-ventures. Uma estrutura de 
JV baseada em ações pode alavancar ativos, gerando opor-
tunidades estrategicamente significativas.

*Fábio Lima é consultor e mentor de empresários e 
executivos, especialista em gestão empresarial. CEO 
da LCC – Light Consulting e Coaching.

ARTIGO Oferta de vagas cresce 
76% em dois anos 

Mulher, com ensino médio 
completo e que tenha pelo me-
nos seis meses de experiência 
para atuação em funções no 
Comércio ou em Serviços: esse 
foi o principal perfil buscado 
pelas empresas contratantes 
que anunciaram oportunidades 
no Balcão de Empregos de Rio 
Preto em 2021.

De 1º de janeiro a 31 de-
zembro, o serviço gratuito man-
tido pela Prefeitura, por meio 
da Secretaria do Trabalho e 
do Emprego, registrou 12.580 
vagas. O número reflete um 
crescimento acumulado de 
76% do Balcão nos últimos 
dois anos, uma vez que foram 
anunciadas 8.027 vagas em 
2020 e 6.692 vagas em 2019.

“Mesmo com os desafios 
impostos pela pandemia e 
também por causa deles, in-
tensificamos nosso trabalho 
de busca ativa de vagas juntos 
às empresas, nos colocando 
como parceiros dos contratan-
tes e ponte entre trabalhadores 
que buscam oportunidades”, 
destacou a secretária Adriana 
Romano.

Segundo o balanço, as 
funções para as quais mais 
vagas foram anunciadas foram: 
merendeira escolar, vendedor, 
operador de caixa, operador de 
produção, desossador, porteiro, 
açougueiro, auxiliar de limpeza, 
atendente, motorista entrega-
dor, nutricionista e estágios 
diversos.

Para 51% das oportunida-
des pediu-se ao menos seis 
meses de experiência anterior 
na função e para 48% foi exi-
gida qualificação prévia. Em 
termos de formação, a maioria 
das vagas exigiu ensino médio 

Da REDAÇÃO   
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BALCÃO DE EMPREGO
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completo (47%), seguido por 
fundamental completo (24%), 
superior completo (10%), médio 
Incompleto (8,92%), especia-
lização (5%), mestrado (3%), 
fundamental incompleto (2%) 
e sem necessidade de alfabeti-
zação (0,08%).

Dentre as vagas anunciadas, 
54% foram específicas para 
contratação de profissionais do 
sexo feminino, 25% para mas-
culino e 21% para ambos. A mé-
dia salarial por vaga ofertada foi 
de R$ 1.871,43, sendo que em 
74% das vagas havia pelo me-
nos dois benefícios agregados, 
especialmente vale transporte e 
auxílio alimentação.

Empresas interessadas em 
anunciar no Balcão de Empre-
gos podem utilizar o sistema de 
divulgação por meio site www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos, preenchendo formu-

lário sobre as vagas. Também 
é possível entrar em contato 
diretamente com a secretaria 
pelo telefone 3211 4950 ou ir 
até sua sede, na Prefeitura Re-
gional Norte (av. Alfredo Antônio 
de Oliveira, 2077).

No sistema, o contratan-
te consegue visualizar as in-
formações profissionais dos 
candidatos que manifestaram 
interesse na vaga. Os currículos 
dos selecionados são enviados 
na íntegra ao e-mail informado 
no momento de cadastro da 
vaga. O contratante ainda pode 
solicitar à secretaria a reserva 
gratuita de salas de seleção 
e treinamento, entre outros 
suportes.

O Balcão de Empregos está 
disponível ininterruptamente 
por meio do site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos, que 
pode ser acessado via compu-

tadores, tabletes e smartphones 
conectados à internet. O acesso 
online garante mais comodida-
de, praticidade e economia aos 
usuários.

Vale ressaltar que o currículo 
dos candidatos não é enviado 
automaticamente às empresas 
anunciantes do Balcão. Por 
isso, é necessário que o usuário 
clique em “adicionar interesse”, 
se desejar que o currículo seja 
enviado à respectiva vaga.

O cadastro de usuário tem 
validade de 120 dias corridos 
– sendo que dez dias antes 
deste prazo o sistema comuni-
ca via e-mail sobre a possível 
inativação. O que significa que 
para manter o currículo ativo, o 
candidato deve acessar o por-
tal dentro desse período, caso 
contrário o cadastro é inativado. 
A reativação é feita presencial-
mente na sede da secretaria.

Oferta de vagas cresce 76% em dois anos 

Quarta fecha com 270 oportunidades

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
quinta-feira (6) está ofere-
cendo 270 oportunidades de 
trabalho. As principais delas 
são: vendedor (18), tele-
marketing (10), montador de 

formas metálicas (10), auxi-
liar de limpeza (8), auxiliar de 
carga e descarga (8), auxiliar 
técnico de enfermagem (8), 
atendente (8), entre outras.

Há também oportunida-
des de estágio. As vagas são 
para: engenharia civil (6), 
programação e controle de 

produção (2), ciências con-
tábeis (1), recursos humanos 
(1), pedagogia (1) e logística 
(1).

Interessados podem con-
sultar o site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos, 
disponível gratuitamente para 
acessado via computadores, 

tabletes e smartphones co-
nectados à internet.

Quem preferir pode pro-
curar atendimento presencial 
no Balcão de Empregos no 
Poupatempo ou na Prefeitura 
Regional Norte. Mais infor-
mações pelo telefone: 3211 
4950.

Vinicius LIMA

INSCRIÇÕES

Feirantes podem se candidatar para 
atender condomínio de luxo

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento, 
anuncia a abertura de dez va-
gas para feirantes na feira livre 
a ser realizada na Associação 
de Moradores do Loteamento 
“Condomínio Village La Mon-
tagne”, que fica no quilômetro 
70 da BR 153. A feira será 
montada às segundas-feiras, 
das 16h às 20h.

São ofertadas uma vaga 
por grupo, sendo que, havendo 
mais de um inscrito por vaga, 
a definição ocorrerá por sorteio 
realizado pelo Conselho Muni-
cipal de feiras livres.

As inscrições devem ser 
feitas de 10 de janeiro a 4 de 
fevereiro, de segunda a sexta-

-feira, das 8h30 às 12h e das 
13h30 às 16h30, na Divisão 
de Feiras Livres, que fica no 
Recinto de Exposições ‘Alberto 
Bertelli Lucatto’ (rua Daniel An-
tônio de Freitas, 115, Distrito 
Industrial).

Podem se inscrever feiran-
tes já inscritos no município e 
que pertençam às seguintes 
atividades:

Grupo 01 – Legumes, raí-
zes, tomate e palmito

Subgrupo 01.1 – Verduras 
e folhas em geral

Grupo 02 – Frutas nacio-
nais e importadas exceto bana-
na, abacaxi, mamão, melancia 
e frutas cítricas

Subgrupo 02.1 – Bananas
Subgrupo 02.2 – Frutas 

cítricas, mamão, melancia e 
abacaxi

Grupo 04 –Frios em geral 
(embutidos), laticínios, doces 
e mel

Grupo 09 – Café moído e 
em grão

Grupo 10 – Tempero em 
geral e vassouras e plantas 
medicinais, raízes e congêneres

Grupo 14 – Flores naturais 
e artificiais, mudas, sementes 
e vasos em geral

Grupo 16 – Ovos e aves 
vivas

Grupo 18 – Pastéis, mas-
sas para pastéis, salgados em 
geral e refrigerantes

Grupo 30 – Comidas e 
bebidas típicas de diversas 
nacionalidades

Da REDAÇÃO
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Divulgação

RIO PRETO

Prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou lei aprovada 
no fim do ano passado pela 
Câmara Municipal que obri-
ga o município instalar pai-
néis solares para produção 
de energia fotovoltaica em 
prédios públicos. O projeto 
é do presidente do Legisla-
tivo Pedro Roberto Gomes 
(Patriota).

Consta na proposta que 
as instalações solares que 
acabam gerando energia 
elétrica por meio da emis-
são de luz solar se aplica-
riam aos procedimentos 
licitatórios para reformas de 
imóveis públicos destinados 
a repartições e serviços 
municipais, desde que, os 
valores das obras sejam 
superiores aos limites de 
dispensa de licitação.

Nas edificações públicas 

em que a demanda de ener-
gia for superior à possibilida-
de de geração do sistema de 
energia solar, será admitido 
o dimensionamento máximo 
possível considerando as 
superfícies disponíveis no 
imóvel.

A lei ainda especifica que 
os sistemas de energia solar 
deverão ser dimensionados 
para atender no mínimo 
50% do consumo de energia 
anual projetado, a depender 
do perfil de consumo e das 
características técnicas da 
edificação.

Caso for comprovada a 
inviabilidade técnica para a 
implementação do sistema 
solar em seu percentual 
mínimo será permitida a ade-
são da edificação ao sistema 
de compensação de energia 
elétrica de maneira remota, 
conforme regulamentação 
da ANEEL.

Da REDAÇÃO O prefeito Edinho justifi-
cou o veto afirmando que a 
lei avança em decisões que 
competem ao Poder Execu-
tivo. Também lembrou que 
as adequações dos espaços 
públicos, na maioria dos 
casos, teria custo maior do 
que a própria instalação dos 
painéis solares.

“Criam obrigações para 
a administração local, in-
vadindo a esfera da gestão 
administrativa, que cabe ao 
Poder Executivo, e envolve 
o planejamento, a direção, 
a organização e a execução 
de atos de governo. Isso 
equivale à prática de ato de 
administração, que praticado 
pelo Legislativo fere a sepa-
ração dos poderes”, afirmou 
Edinho.

O prefeito ainda afirma 
que “a proposta obrigaria, de 
imediato, a revisão de pro-
jetos já prontos, bem como 

a readequação de novos 
projetos, além da adequação 
das edificações de imóveis 
próprios e alugados pelo 
Município, sendo que, em 
muitos casos, tal despesa 
com reformas e adequações 

Representante da Vila Toninho, Peixão 
destaca personalidade e apoio à população

Com forte atuação no 
bairro Vila Toninho, Celso 
Luiz de Oliveira, o popular 
Peixão, é presença constante 
em qualquer debate político 
envolvendo Rio Preto. Eleito 
para mais um mandato na 
eleição municipal de 2020, 
obtendo 4.252 votos, o 6º 
mais votado, Peixão é o quar-
to vereador a ser entrevistado 
pelo Dhoje Interior.

Nunca escondeu de nin-
guém que se considera o 
representante da região da 
Vila Toninho, tanto que seu 
trabalho no Legislativo da 
cidade é todo voltado para 
atender as demandas dos 
moradores do bairro. Foram 
muitos pedidos atendidos ao 
longo dos últimos mandatos. 
Peixão tem temperamento 
forte e durante os embates 
mais acalorados durante as 
sessões ordinárias nunca se 
esconde, partindo sempre 
para o enfrentamento de 
ideias.

Na entrevista a seguir 
Peixão, assim como os de-
mais parlamentares que o 
precederam, responde per-
guntas pontuais para que o 
rio-pretense possa entender 
um pouco mais sua forma de 
ver e fazer política. Confira:

Dhoje Interior: Se pu-
desse elencar dois gran-
des projetos de sua autoria 
aprovados durante o ano 
passado quais seriam e 
o por quê merecem des-
taque?

Peixão: LEI: 13745 - 
Dispõe sobre a instalação de 
Câmeras de Monitoramento 
de Segurança em todos os 
prédios e espaços públicos 
Municipais – Este é um proje-
to que visa a segurança para 
a população e também uma 
maneira de prevenir ações 
contra o patrimônio público. 
A presença de câmeras de 
segurança visa inibir a ação 
de depredação, vandalismos 
e furtos em prédios públicos. 
E em segundo a LEI COMPLE-
MENTAR: 658 - Institui a Bri-
gada Municipal de Proteção 
Contra Incêndios Florestais 
no âmbito do município de 
São José do Rio Preto. Aqui 
também um projeto voltado 
para a segurança, porém, 
neste caso, da segurança 

ambiental. Este projeto visa 
a instituição da Brigada de 
incêndio. Muitas áreas verdes 
de nossa cidade (como no 
caso da Floresta do Noroeste 
Paulista) já sofreram grandes 
prejuízos ambientais com 
queimadas. Por melhor que 
seja, o trabalho da Defesa 
Civil e Corpo de Bombeiros, 
nos períodos de estiagem, 
não são suficientes, pois a 
demanda aumenta muito. Por 
isso, uma Brigada Municipal 
iria contribuir e complementar 
em pessoal essa defasagem 
para o combate aos incêndios 
florestais.

Dhoje Interior: Qual pro-
jeto acabou vetado pelo 
prefeito Edinho Araújo, mas 
que na sua visão deveria 
ter sido aprovado pela 
relevância e importância?

Peixão: A LEI: 13745 - 
Dispõe sobre a instalação de 
Câmeras de Monitoramento 
de Segurança em todos os 
prédios e espaços públicos 
Municipais. Quero destacar 
esse projeto, que foi aprova-
do pela Câmara, vetado pelo 
prefeito e derrubado o veto 
pelos vereadores. Porém o 
Executivo entrou com Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (Adin). Para nossa grata 
surpresa, o Tribunal de Justiça 
não acatou a ADIN, derruban-
do a alegação do Executivo. 
Temos esse problema quando 
um vereador faz uma Lei, mas 
esse ano, muitos projetos es-
tão passando pelo crivo do TJ 
e ratificando que uma lei feita 
pelo Legislativo não confronta 
as atribuições competentes 
ao Executivo.

Dhoje Interior: Em rela-

Raphael FERRARI
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ção ao governo do prefeito 
Edinho Araújo, qual sua 
avaliação sobre as ações 
tomadas por ele ao longo 
deste ano? Houve algum 
erro político que poderia 
citar?

Peixão: Foi um ano mui-
to difícil para os gestores 
públicos. Em relação ao pre-
feito Edinho Araújo, entendo 
que ele buscou enfrentar a 
pandemia da melhor forma. 
Sabemos que houve muitos 
problemas em virtude dos 
decretos e do lockdown, mas 
também temos que entender 
que havia uma orientação 
para seguir os decretos esta-
duais, onde muitos prefeitos 
que não seguiram, foram 
obrigados pela justiça a cum-
pri-los. Essa pandemia não 
veio com um manual. Até 
hoje, esse vírus ainda não 
está totalmente desvendado 
pelas maiores autoridades e 
cientistas.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao projeto do prefeito 
que solicitava empréstimo 
de R$ 300 milhões, aprova-
do pela Câmara. Defenda 
novamente seu voto e o por 
quê acredita (ou não) que o 
valor é necessário para o 
restante do mandato?

Peixão: Votei favorável ao 
projeto, pois será destinado 
a obras necessárias e que 

beneficiarão aos munícipes. 
Inclusive, obras que este ve-
reador solicitou ao Executivo, 
que vêm de demandas da 
população.

Dhoje Interior: Em rela-
ção a prorrogação do con-
trato do transporte coleti-
vo, aprovado pela Câmara, 
novamente defende sua vo-
tação e o por quê acredita 
(ou não) que a prorrogação 
por mais 10 anos foi bené-
fica a população?

Peixão: Participei da au-
diência e estive em contato 
direto com o Secretário de 
Trânsito para esclarecer o 
projeto. Havia o risco de se 
fazer uma licitação e não ter 
interessados, como ocorreu 
em outras cidades. Por isso, 
a prorrogação do contrato 
era o mais viável. Continuarei 
atuando para que o transpor-
te público atenda da melhor 
forma a população, com foi 
através do meu projeto de Lei 
para instalação de wi-fi. Conti-
nuarei cobrando as melhorias 
que recebo dos munícipes.

Dhoje Interior: Sobre a 
possibilidade de o Legisla-
tivo ter o direito a emendas 
impositivas, com determi-
nado valor fixo do orçamen-
to municipal ser indicado 
por cada vereador em áreas 
pré-estabelecidas, qual é o 
seu entendimento? Favo-

D
ivulgação

rável ou não, e o por quê?

Peixão: Estou analisando 
essa questão. Porém, enten-
do que o vereador está mais 
próximo dos problemas que 
ocorrem nos bairros. Pro-
blemas esses que, muitas 
vezes, são levados ao Exe-
cutivo, mas não são de ime-
diato atendidos. Acredito que 
existindo essa possibilidade, 
podemos fazer uma melhor 
gestão junto a população nas 
demandas mais urgentes.

Dhoje Interior: Se tives-
se que dar uma nota de 0 
a 10 para o seu trabalho 
parlamentar neste ano de 
2021, qual seria a nota? E 
o porquê?

Peixão: Não vou dar uma 
nota para o meu trabalho 
legislativo, mas acredito que 
venho desempenhando bem 
meu papel junto à popula-
ção, durante esse período 
que atuo como vereador.

Dhoje Interior: Como 
o senhor acredita que a 
população de Rio Preto 
analisa o trabalho atual 
dos 17 vereadores?

Peixão: Não posso falar 
pela atuação dos outros ve-
readores, pois cada um tem 
sua forma de trabalho e de 
atender a população.

Dhoje Interior: Qual 
será o principal objetivo 
para o mandato em 2022?

Peixão: Continuar nosso 
atendimento à população e 
buscar junto ao executivo, 
as melhorias para nossa 
cidade. Propor Leis que 
ajudem as pessoas e toda a 
comunidade.

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

Peixão: Imprescindível. 
Esse é o papel do jornalista, 
levar a informação até a 
população de forma séria e 
responsável.

Dhoje Interior: Qual é 
a melhor virtude e o pior 
defeito de sua personali-
dade?

Peixão: A virtude seria 
a bondade e o defeito ter 
personalidade forte.

Dhoje Interior: Por fim, 
deixe uma mensagem para 
os rio-pretenses sobre o 
que esperar em 2022 em 
relação aos trabalhos na 
Câmara da cidade.

Peixão: Posso dizer que 
nosso gabinete estará de 
portas abertas para atender 
a população e continuare-
mos nossa atuação junto 
aos bairros, sempre levando 
ao Executivo os pedidos de 
melhorias que os munícipes 
nos trazem. Também espero 
que em 2022, essa pande-
mia chegue ao fim de vez. 
Passamos por momentos 
difíceis, eu mesmo senti 
na pele (como milhares de 
pessoas em nossa cidade) 
o mal que este vírus trouxe, 
além da perda de muitos 
amigos, perdi minha irmã, 
vítima do COVID. Peço que 
Deus abençoe a todas as 
pessoas, a todas as famílias, 
que tenhamos um 2022 de 
muitas conquistas e livres 
dessa pandemia. Que a 
vida volte ao seu “normal” 
e que nossa cidade seja 
abençoada de forma que 
nossa economia recupere o 
seu folego, que as empresas 
de nossa cidade possam 
recuperar suas atividades e, 
assim, manter e abrir novos 
postos de trabalho.

Foi um ano muito 
difícil para os gestores 
públicos. Em relação 
ao prefeito Edinho 

Araújo, entendo que 
ele buscou enfrentar 

a pandemia da melhor 
forma

“

”

Lei que obriga energia solar em prédios municipais é vetada

de tais imóveis se tornaria 
muito maior que os valores 
dos próprios equipamentos, 
causando inclusive acrésci-
mo de despesa ao Municí-
pio”, diz.

O veto será analisado 

pelos vereadores no retor-
no das sessões. Pode ser 
mantido e a Lei é arquivada 
ou derrubado restando ao 
prefeito Edinho questionar 
sua validade no Tribunal de 
Justiça.
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Foragido da Saidinha é preso 
negociando venda de arma

Um procurado da Justiça, 
de 36 anos, foi abordado por 
policiais militares na manhã 
desta quarta-feira, 6, após 
denúncia de moradores do 
bairro João Paulo II, na Região 
Norte de Rio Preto, de que 
um homem estava tentando 
vender uma arma de fogo.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o suspeito ao ver 
a viatura tentou fugir, mas 
após cinco quarteirões os pms 
conseguiram abordá-lo. Com 
ele havia uma sacola plástica 
com roupas e no meio das 

peças estava o revólver, da 
marca Rossi, calibre 22.

O acusado disse aos poli-
ciais que estava de ‘saidinha’ 
do presídio de Lucélia e não 
voltou na data imposta pela 
SAP (Secretaria da Adminis-
tração Penitenciária).

Segundo o condenado, no 
período em que foi liberado 
pela Justiça usou crack em 
diversas casas do João Paulo 
II e alguém teria colocado a 
arma em suas coisas.

O revólver foi apreendido e 
o presidiário voltou à cadeia.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br

DENÚNCIA

Arquivo DHOJE

NO HB

Morreu na tarde de ter-
ça-feira, 4, no Hospital de 
Base de Rio Preto, Cláudio 
Gutierrez, 44 anos, que havia 
sido internado após sofrer um 
grave acidente em uma rodovia 
da região.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima teve múltiplas 
fraturas e acabou vindo a óbito.

As causas do acidente se-
guem sendo investigadas pela 
polícia. (Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Motociclista 
acidentado em 
rodovia morre

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

CAMPANHACONSELHO TUTELAR

PRF organiza 
arrecadação para 

vítimas das enchentes

Devido às fortes chuvas 
que afetaram a vida de milha-
res moradores das cidades de 
Minas Gerais e Bahia, a PRF 
(Polícia Rodoviária Federal) 
está organizando uma cam-
panha que vai até fevereiro 
de 2022 e tem o intuito de 
arrecadar itens de vestuário 
e roupas de cama, mesa e 
banho para destinar a essas 
pessoas.

A campanha foi lançada 
pelo Pátria Voluntária e tam-
bém conta com a participação 

de outros órgãos parceiros 
como ANATEL, Casa Civil da 
Presidência da República, Cruz 
Vermelha Brasileira, Depar-
tamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (DNIT), 
Ministério do Desenvolvimento 
Regional, da Cidadania, da De-
fesa e da Mulher e dos Direitos 
Humanos.

Em Rio Preto as doações 
podem ser entregues na base 
da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) no KM 69 da BR-153 
até o dia 28. O atendimento 
funciona 24 horas, todos os 
dias da semana.

Vinicius LIMA

Arquivo DHOJE

RIO-PRETENSE

Golpe do anúncio 
clonado faz vítima 

perder R$ 7 mil

Mais um rio-pretense caiu 
no golpe do anúncio clonado 
de veículos. Dessa vez, a 
vítima perdeu R$ 7 mil, após 
fazer um PIX para o estelio-
natário nesta quarta-feira, 5.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o verdadeiro dono 
do automóvel, de 39 anos, 
tinha anunciado no site OLX e 
no Facebook por R$ 12,5 mil 
e também foi enganado pelo 
criminoso, que intermediou 

a negociação contando his-
tórias diferentes para ambas 
as partes.

Como sempre acontece 
nesse tipo de crime o golpista 
pede que não se comente so-
bre valores e afirma que está 
ajudando alguém na compra 
ou venda do veículo.

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga o caso, registrado 
como estelionato na Central 
de Flagrantes.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

Da REDAÇÃO

ARMA

PM detém aposentado 
após tiros em residência 
no Jardim das Oliveiras

Um aposentado, de 46 
anos, foi levado até o Plantão 
Policial na tarde desta quarta-
-feira, 5, após efetuar disparos 
com uma arma de fogo na re-
sidência onde mora, no Jardim 
das Oliveiras, na Região Norte 
de Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais militares re-
ceberam denúncia de que um 
homem com uma Biz vermelha 
chegou em sua casa alterado 
e atirou para o alto.

Ao chegarem no local os 

pms encontraram a moto des-
crita e um revólver da marca 
Taurus, calibre 32. O acusado, 
que mora nos fundos do ter-
reno, confessou ter feito dois 
disparos.

Ainda de acordo com a guar-
nição, o homem apresentava 
ferimentos e disse ter caído da 
motocicleta. Ele foi encami-
nhado para a Upa Norte, onde 
recebeu atendimento.

Na Central de Flagrantes, 
a arma foi apreendida e o 
aposentado ouvido e liberado. 
Caso segue sendo investigado. 
(Colaborou – Sarah BELLINE) 

Da REDAÇÃO

ASSALTO

Ladrão finge ser cliente 
e armado rouba celular 

na hora da entrega 

Um jovem, de 19 anos, 
foi roubado e ameaçado com 
uma arma de fogo por um 
falso cliente, no bairro Boa 
Vista, em Rio Preto, na tarde 
desta quarta-feira, 6.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima pos-
sui uma loja de aparelhos 
celulares e fez um anúncio 
no site OLX.

Ao receber uma mensa-
gem de um homem interes-
sado no aparelho passou a 
negociar a venda com ele.

A vítima relatou aos poli-
ciais da Central de Flagrantes 
que quando foi entregar o 
telefone o suposto comprador 
mostrou uma arma de fogo, 
arrancou o aparelho de suas 
mãos e ainda exigiu dinheiro.

Através do chip do celular 
utilizado nas negociações o 
comerciante reconheceu o 
assaltante. O jovem foi orien-
tado a bloquear o aparelho 
celular. O caso segue em 
investigação.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO

Arquivo DHOJE

Vizinha acolhe menino que estava na 
rua e o flagra beijando seu filho

Uma autônoma, de 20 
anos, procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
tarde desta quarta-feira,5, 
para denunciar um caso de 
abandono de menor que pode 
envolver abuso sexual.

Segundo a jovem, o filho 
de cinco anos de sua vizinha 
estava sozinho na rua, na 
Estância Alvorada, e decidiu 
colocá-lo para dentro de sua 
residência para brincar com 
seu filho, que tem a mesma 
idade.

Pouco depois, ao ir até o 
quintal da residência, flagrou 
o garoto beijando seu filho na 
boca e abaixando as calças 
dele.

À polícia, ela contou que le-
vou o garoto para a casa dele, 
onde ficou aos cuidados da 
avó. Segundo a testemunha, 
a vizinha costuma dar mui-
tas festas, deixando os filhos 
abandonados.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a jovem ligou para o 
Conselho Tutelar Norte, mas 
a atendente teria dito que 
estavam em reunião e não 
poderiam atendê-la naquele 
momento.

O Dhoje entrou em contato 
com o Conselho e aguarda 
posicionamento a respeito do 
caso, que será investigado 
pelo 4º DP.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO 

INSEGURANÇA
Auxiliar de limpeza furta veículo, é 

perseguido e preso pela GCM

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) prendeu um auxiliar 
de limpeza, de 32 anos, que 
estava circulando pela Ave-
nida Alberto Andaló, na área 
central de Rio Preto, com um 
carro furtado, na tarde desta 
quarta-feira, 6.

Segundo o boletim de 
ocorrência, os guardas estra-
nharam a conduta do homem 
que estava entre a faixa de 
ônibus da avenida e outra 
faixa, deram alerta de parada, 
mas ele acelerou para fugir e 

passou o sinal vermelho.
Por cautela, os GCMs res-

peitaram a sinalização e per-
deram o veículo de vista, mas 
viram o rosto do suspeito.

Em seguida, a viatura foi 
até a rua Mirassol, onde o 
Corsa foi encontrado abando-
nado, sem o condutor.

Durante buscas nas proxi-
midades os guardas viram o 
acusado, que foi preso a dois 
quarteirões do local onde o 
automóvel foi achado.

A GCM entrou em contato 
com o proprietário do veículo, 
que só foi notar o furto ao 
receber a ligação.

O Corsa estava com as 
chaves e o seu dono declarou 
à polícia que deve ter deixado-
-as cair após trancar o veículo.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REDAÇÃO 
Arquivo DHOJE

Auxiliar de limpeza 
furta veículo, é 
perseguido e preso 
pela GCM

Arquivo DHOJE
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Efeito do ambiente 
e estilo de vida na 

fertilidade

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL

Efeito do tabaco na fertilidade
Vários estudos têm associado o uso de tabaco (sobretudo 

pela mulher fumadora) a dificuldade em engravidar. Tendo em 
conta todos os riscos envolvidos com o seu uso, incluindo na 
preservação da fertilidade, conceção e gravidez, trata-se pro-
vavelmente da principal intervenção a fazer para preservar o 
potencial reprodutivo e a saúde em geral da mulher.

A probabilidade de gravidez em mulheres que recorram a 
técnicas de procriação medicamente assistida, como FIV (Fer-
tilização in Vitro), é menor entre as fumadoras.

O mesmo acontece com os homens fumadores, que apre-
sentam menor concentração de esperma e espermatozoides 
menos móveis, bem como piores resultados quando submetidos 
a tratamentos de fertilidade.

Excesso de peso e obesidade na fertilidade
A obesidade, para além de provocar ou predispor para do-

enças graves, tem também efeitos na fertilidade, diminuindo-a. 
Mulheres com obesidade (IMC- Índice de Massa Corporal>30kg/
m2) têm o dobro da probabilidade de virem a não ter filhos. De-
sequilíbrios hormonais e disfunção na ovulação parecem explicar 
apenas parte do problema.

Em mulheres com infertilidade de outra forma inexplicada, 
emagrecer pode resolver por si só o problema.

Acresce que a obesidade parece contribuir também para o 
insucesso de tratamentos de PMA, quando estes se mostram 
necessários. Para além disso, a gravidez comporta maior risco 
numa mulher obesa, nomeadamente comportando maior inci-
dência de doenças como a diabetes gestacional, hipertensão 
gestacional e pré-eclâmpsia, bem como abortamento e com-
plicações do parto.

Efeito da magreza na fertilidade
Um índice de massa corporal inferior a 17 kg/m2 pode levar 

a distúrbios hormonais e diminuição da fertilidade.
Efeito do exercício físico na fertilidade
O exercício físico intenso e/ou duradouro, pode ser prejudi-

cial para a fertilidade de mulheres com peso normal ou baixo. 
Este efeito será sobretudo ovulatório, pelo que poderá causar 
irregularidades menstruais, nomeadamente poucos períodos 
menstruais ao longo do ano, e cessa habitualmente com a 
diminuição da atividade.

A atividade física regular é saudável e desejável, pelo que 
será apenas de aconselhar limitação de exercício físico vigoroso 
a menos de 5-6h por semana, em mulheres com peso normal 
(IMC<25 kg/m2), especialmente se estas tiverem irregularidades 
menstruais.

Este efeito negativo não se verifica nos homens.
Efeito do álcool na fertilidade
Apesar de o consumo moderado/baixo de álcool não se asso-

ciar a efeitos adversos sobre o ciclo menstrual e fertilidade, não 
existe um valor mínimo de álcool considerado seguro na gravi-
dez, pelo que será recomendável a uma mulher que pretenda 
engravidar a diminuição ou abstinência do consumo de álcool.

Efeito do café na fertilidade
Um consumo moderado de café (cerca de 200mg de cafeína), 

ou o equivalente a cerca de 2-3 expressos por dia, não parece 
afetar a fertilidade.

Efeito do stress na fertilidade
O stress parece ser um fator de risco para infertilidade. Por 

outro lado, o diagnóstico de infertilidade aumenta o stress. 
Estratégias para lidar com stress podem, por isso, melhorar 
a probabilidade de concepção. Um fator importante será o de 
pedir ajuda. Um casal que se veja apoiado e esclarecido no seu 
problema de infertilidade, partilhará com o médico parte desta 
ansiedade. Especialmente quando os casais percebem que o 
seu problema tem solução, estes níveis de ansiedade tendem 
a diminuir significativamente.

Importante também será de referir que o querer atingir uma 
gravidez muito rapidamente pode levar a, por exemplo, uma 
mecanização de relações sexuais que pode ser prejudicial para 
o bem-estar e satisfação do casal. Como em tudo, a moderação 
na aplicação dos métodos descritos será o melhor caminho para 
uma relação, gravidez e parentalidade saudáveis.

Por Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico gineco-
logista e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana

A cada seis minutos, Rio Preto 
já registra um caso de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta quin-
ta-feira (6) o boletim semanal 
de casos da Covid-19 com 
2.013 novos diagnósticos da 
doença, sendo 1.307 detec-
tados por exame PCR, 704 
por TR antígeno e dois por TR 
sorológico.

Os casos foram notificados 
entre os dias 06/12/2021 
e 05/01/2022, sendo que 
1.159 ocorreram entre 01/01 
e 05/01 (57% dos casos). Na 
prática, isso significa que o 
município tem contabilizado 
um caso positivo de Covid a 
cada cerca de seis minutos 
em 2022, uma média de 9,6 
casos por hora.

Por nota, a Saúde ainda in-
formou que a média móvel de 
casos leves não foi divulgada 
por conta de uma instabilida-
de no sistema.

No total acumulado, Rio 
Preto chegou a 100.992 
casos. Por outro lado, o mu-
nicípio não registrou nenhum 

novo óbito pela doença. Des-
de o início da pandemia são 
2.835 óbitos, com uma taxa 
de letalidade de 2,8%.

Com relação aos curados, 
a cidade chegou a 95.843, o 
equivalente a 94,9% dos ca-
sos. Rio Preto soma 369.894 
notificações de pacientes com 
sintomas gripais e 337.494 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência é de 433 casos a 
cada 100 mil habitantes (con-
siderando apenas os últimos 
sete dias).

Atualmente, o município 
conta com 219 pacientes 
internados com síndrome res-
piratória aguda grave (SRAG), 
com 78 na UTI e 141 na enfer-
maria, sendo 107 residentes 
de Rio Preto e 112 de outros 
municípios da região. Dentre 
os casos já confirmados, são 
19 internações com sete na 
UTI e 12 na enfermaria.

A taxa de ocupação de lei-
tos de UTI em Rio Preto apre-
sentou um aumento e chegou 
a 40% nesta quinta-feira (6). 
Já na região, o índice está em 
24,3%.

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br
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Obras do Hospital São Pedro devem ser 
retomadas na 2ª quinzena do mês

MIRASSOL

O prefeito de Mirassol, 
Edson Antônio Ermenegildo, 
recepcionou o frei Francisco 
Belotti, superintendente da  
Associação Lar São Francisco 
na Providência de Deus, nesta 

quarta-feira (5), no gabinete 
da Prefeitura. Frei Francisco 
estava acompanhado do di-
retor técnico da entidade, o 
médico Guilherme Pinto Ca-
margo. Eles trataram de diver-
sos assuntos, sendo que o frei 
enfatizou que a retomada das 

obras do Hospital São Pedro, 
em Mirassol, está prevista para 
a segunda quinzena deste mês 
de janeiro.

Em dezembro, o Lar São 
Francisco assinou convênio 
com o Governo do Estado de 
São Paulo para a retomada 
das obras do hospital, que 
será uma referência regional, 
no valor de R$ 16,9 milhões. 
A assinatura já foi publicada no 
Diário Oficial e o pagamento 
ocorrerá de acordo com o an-
damento 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 – SP.

Em maio do ano passado, 
Dr. Edson e o vice-prefeito 
Beto Feres recepcionaram o 
vice-governador Rodrigo Garcia 
nas obras do Hospital São Pe-
dro em Mirassol. Na ocasião, 
Rodrigo Garcia anunciou o 
repasse do recurso para a fina-
lização das obras do Hospital.

Da REDAÇÃO

OLÍMPIA

UBS terá plantão para síndromes 
gripais durante o fim de semana

Visando ampliar o aten-
dimento à população, tendo 
em vista a alta demanda de 
moradores com sintomas 
gripais, a secretaria de Saúde 
de Olímpia terá plantão es-
pecial neste fim de semana.

A Unidade Básica de Saú-
de “Dr. Francisco Figueiredo 
Filho”, do bairro São José, 
funcionará neste sábado e 
domingo, dias 8 e 9 de ja-
neiro, das 7h às 17 horas, 
especificamente para avaliar 
e orientar pacientes com 
sintomas leves de gripes e 
resfriados, como tosse, coriza 
e dor de garganta, desde que 
não apresentem estado febril, 
promovendo ainda a testa-
gem, em casos de indicação 
médica.

A medida foi adotada com 
o objetivo de oferecer suporte 
aos moradores fora do horário 
convencional, a fim de não 
gerar maior fluxo de pessoas 
na Unidade de Pronto Aten-
dimento 24 horas, que deve 
ser procurada em casos mais 
urgentes e por pacientes com 
sintomas mais graves.

Desde o início da semana, 
o município liberou o atendi-
mento sem agendamento em 
todas as Unidades de Saúde 
da cidade e dos distritos 
para receber pacientes leves 
com síndromes gripais, que 
podem procurar os locais, de 
segunda a sexta, das 7h às 
17h. O quadro de profissio-

Vinicius LIMA 

nais da UPA e o estoque de 
medicamentos também têm 
sido reforçados para atender 
a demanda.

A Saúde ressaltou ainda 
que, apesar do aumento de 
casos de Covid e síndromes 
respiratórias neste início de 
ano, em todo o país, Olímpia 
não registra pacientes con-

firmados internados e nem 
óbitos recentes por doenças 
virais e segue monitorando a 
situação para adotar as provi-
dências de saúde necessárias.

A Unidade de Saúde que 
terá plantão no fim de semana 
fica na Avenida José Rodrigues 
da Silva, 371 – Jardim São 
José.

Divulgação
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RIO PRETO
Torneio de futevôlei 

com Romário é adiado

A organização da Copa 
Rio Preto de Fute-
vôlei divulgou um 

comunicado nesta quinta-
-feira (6) informando que por 
motivos de saúde sanitária e 
segurança o evento foi adiado, 
sem nova data definida.

Segundo a organização, 
a competição será realizada 
em outro momento de mais 
segurança. Os valores dos 
ingressos e inscrições serão 

devolvidos ou valerão para a 
nova data.

O torneio anunciado em 
novembro seria realizado no 
Centro Regional de eventos 
e teria participação do ex-jo-
gador Romário, campeão do 
mundo com a Seleção em 
1994. Junto com ele estaria 
também teria Anderson Águia, 
hexacampeão brasileiro na 
categoria.

A competição seria reali-
zada entre os dias 14 e 16 
de janeiro com 96 duplas 
divididas em três categorias.

Vinicius LIMA

EM CASA
Novorizontino vai abrir 

Paulistão contra Palmeiras

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) detalhou nesta 
semana os dias e horários 
das seis primeiras rodadas do 
Campeonato Paulista 2022. 
A competição terá início no 
domingo (23), com Novorizon-
tino e Palmeiras, às 16h. em 
Novo Horizonte. O confronto 
é válido pela quinta rodada e 
foi antecipado em virtude da 
participação do clube alviver-
de no Mundial de Clubes em 
fevereiro.

O Mirassol inicia a sua 
campanha em casa na quin-
ta-feira (27), às 20h, contra 
o Red Bull Bragantino. No 
domingo (30), às 20h30 en-
frenta o Novorizontino fora de 
casa.  No dia 03/02, o con-
fronto será em casa contra o 
Guarani às 19h. O Leão volta a 
jogar no Maião também no dia 
06/02 contra o Santo André, 
às 11h.

No dia 10/02, o Mirassol 
visita o Corinthians às 21h30 
e no dia 13/02 enfrenta a Inter 

de Limeira fora a partir das 
11h. Os jogos do Leão nessas 
rodadas terão transmissão no 
HBO Max, Premiere e Paulis-
tão Play.

O Corinthians estreia na 
terça-feira (25) em casa conta 
a Ferroviária, a partir das 21h. 
Na quarta-feira (26), às 19h, o 
Santos entra em campo para 
enfrentar a Inter de Limeira 
fora de casa. O Palmeiras tam-
bém joga na quarta contra a 
Ponte Preta em casa, esse sim 
sendo o jogo válido da primeira 
rodada. Já o São Paulo estreia 
contra o Guarani em Campinas 
na quinta-feira (27) às 21h30.

Série A3
A FPF também detalhou 

as rodadas da Série A3 do 
Campeonato Paulista.  O Rio 
Preto fará sua estreia no sá-
bado (29) contra o Nacional 
em casa, a partir das 15h. 
O clássico entre Olímpia e 
Barretos ocorre no mesmo 
dia e horário no estádio Maria 
Tereza Breda.

Vinicius LIMA

COPINHA

Tanabi faz duelo decisivo 
na briga por classificação

Depois de empa-
tar em dois a dois 
contra o Guara-
ni na estreia, o 

Tanabi volta a campo nesta 
sexta-feira (7) para enfrentar 
o Aquidauanense-MS pelo 2ª 
rodada da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior. O time da região 
precisa da vitória para seguir 
na briga pela classificação.

“Estamos num grupo forte 
e jogamos contra uma equipe 
bem organizada e de muita 
tradição na história do nosso 
futebol. Jogo bastante equili-
brado, onde as duas equipes 
tiveram chances de sair com 
os três pontos. Claro que gos-
taríamos de ter saído com a 
vitória, e ela esteve bem perto 
durante os 90 minutos. Mas o 
futebol é assim e temos que 
virar a página. A expectativa 
agora é de realizar um bom 
jogo, conseguir um resultado 

positivo e seguir em busca da 
nossa classificação”, afirmou 
o técnico Welington Oliveira.

Na primeira rodada, a equi-
pe do Mato Grosso do Sul foi 
superada pelo Vila Nova por 
dois a zero e está na lanterna 
da chave, precisando vencer 
para disputar a classificação. 
Após o jogo do Tanabi, a bola 
rola às 15h15 no estádio Al-
berto Victolo para Guarani e 
Vila Nova.

A entrada no estádio é 
gratuita, porém é necessário 
apresentar o comprovante de 
vacinação.

Vinicius LIMA   
redacao@dhoje.com.br

TANABI X AQUIDAUANENSE-MS
COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL 
JÚNIOR
DIA: 07/01

HORÁRIO: 13H
LOCAL: ESTÁDIO ALBERTO VIC-
TOLO (TANABI)

TRANSMISSÃO: PAULISTÃO 
PLAY E ELEVEN

Ficha técnica

Renan CONTRERA

2ª VEZ

Atleta ex-top 10 do mundo dará 
clínicas de beach tennis na cidade

O atleta Ralff Abreu, ex-
-top 10 mundial de 
Beach Tennis, dará 

clínicas entre os dias 8 e 9 de 
janeiro na Escola Guga de São 
José do Rio Preto junto com 
o professor Adriano Camargo. 
Será a segunda vez de Ralff 
no local e serão atendidas 
72 pessoas nos dois dias de 
dinâmicas.

“Minha primeira passagem 
por lá foi um sucesso, ficaram 
lotadas e já temos grande pro-
cura para esta segunda edição 
em uma região onde o esporte 
só cresce. A vibe é muito boa 
e será muito bom ensinar os 

fundamentos, técnicas e tá-
ticas do esporte para adultos 
e crianças”, afirmou o atleta 
campeão Pan-Americano em 
2016 e vice-campeão mun-
dial pelo Brasil em 2017.

O atleta número 36 do 
mundo encerrou sua tem-
porada com semifinal no 
torneio ITF de Garopaba (SC) 
e quartas de final no Follow 
the Beach em Campinas, o 
maior evento do mundo com 
premiação de US$ 70 mil.

Após a clínica ele seguirá 
para a disputa de torneios 
do circuito mundial ITF em 
Santos (SP), com 200 pontos 
no ranking mundial,  entre 
os dias 21 e 23 de janeiro, 
depois terá uma nova clínica 
em Salvador (BA) e disputa 
o Pure Beach na Praia do 
Patacho, em Alagoas, com-
petição com R$ 120 mil em 
premiação aos profissionais, 
que faz parte do Brazil Beach 
Tennis Tour. Os torneios ele 
disputará ao lado do gaúcho 
Vinicius Chaparro.

Vinicius LIMA

Atleta ex-top 10 do 
mundo dará clínicas 
de beach tennis na 
cidade

Paulo ARANTES

TREINAMENTO

Sesi Rio Preto seleciona nadadores para equipe 

O Sesi de São José do 
Rio Preto vai realizar 
durante o mês de 

janeiro uma seletiva para a 
equipe de treinamento de nata-
ção. Os atletas irão representar 
a entidade em campeonatos 
regionais, estaduais e até 
nacionais.

A seleção é direcionada 
para jovens nascidos entre 

2008 e 2014, nas categorias 
Mirim, Petiz e Infantil. Para a 
categoria Mirim, é necessário 
nadar no mínimo três estilos 
e para as demais categorias, 
nadar os quatro estilos e estar 
dentro do tempo mínimo de 
referência do Sesi-SP.

O Treinamento Esportivo é 
a área intermediária entre o 
Programa Atleta do Futuro e o 
Rendimento Esportivo. O pro-
grama oferece a oportunidade 

Da REDAÇÃO do aperfeiçoamento esportivo a 
jovens de 8 a 17 anos, através 
de treinamento especializado e 
participação em competições.

Para participar, basta preen-
cher o formulário disponível no 
site da unidade: https://riopreto.
sesisp.org.br/. As inscrições são 
gratuitas.  O formulário de ins-
crição passará por uma triagem 
e os convocados receberão um 
e-mail e telefonema para com-
parecer na seletiva e apresentar 

tecnicamente o nado.
A apresentação será na pis-

cina da Unirp/Ceprol, localizada 
na Rodovia BR-153, Km 69, do 
bairro Jardim Moysés Miguel 
Haddad, já que o balneário 
do Centro de Atividades – CAT 
SESI São José do Rio Preto está 
fechado para obras.

Para mais informações bas-
ta entrar em contato com o 
(17) 99702-2535 ou (17) 
98121-3760.
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CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1ª, 2ª E 3ª Convocação

    O Presidente MARCELO TOMEATTI CAETANO  no uso 
de suas atribuições, conforme Artigo 36 do estatuto social 
convoca os 84 (oitenta e quatro) cooperados da Cooperativa 
dos Produtores rurais de São José do Rio Preto – COOPE-
RIOPRETO para comparecerem a ASSEMBREIA GERAL 
ORDINARIA, que se fará realizar em sua sede social no Sítio 
Alto Alegre, distrito de Talhado, nesta cidade de São José 
do Rio Preto, às 16  horas, do dia 8 de fevereiro de 2022 em 
primeira convocação, às 16 horas, com 2/3 (dois terços) dos 
seus cooperados; em segunda convocação às 17 horas com 
metade mais um dos seus cooperados, ou em terceira con-
vocação às 18 horas com o mínimo de 10 cooperados. Para 
efeito de quórum, o número de cooperados aptos a votar é 
de 84 (oitenta e quatro). Será tratada a seguinte ordem do 
dia:
a) Prestação de contas do órgão de administração, 
compreendendo Balanço Geral do exercício de 2021, das 
Contas de Sobras e Perdas, Parecer do conselho Fiscal e do 
relatório da diretoria, documentos esses que estão à disposi-
ção dos cooperados, em sua sede social;
b) Destinação das sobras apuradas ou rateio das per-
das no exercício;
c) Eleição dos membros do conselho Fiscal;
d) Fixação do valor de honorários, gratifi cações e cédu-
la de presença dos membros dos órgãos de administração e 
conselho fi scal;
e) Deliberação sobre os trabalhos do conselho de Ad-
ministração para o próximo exercício;

São José Do Rio Preto-Sp De 07 De Janeiro De 2022
MARCELO TOMEATTI CAETANO  
Presidente Da COOPERIOPRETO

EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 24/01/2022, segunda-feira, às 17:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

1465 1549 1710 1730 2198 2253 2304 2380 2475 2505 

2521 2539 2551 2610 2798 2910 2934 3085 3104 3182 

3215 3233 3234 3270 3302 3317 3378 3387 3406 3507 

 
Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 

envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 24/01/2022, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br, que 
serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de fevereiro de 2.022, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/02/2.022. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 20 de dezembro de 2021. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 
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PROCESSO SELETIVO N° 01/2022 
Edital Normativo - RESUMIDO 

06 de janeiro de 2022. 
 

O Município de Mirassolândia, por determinação da 
excelentíssima senhora Prefeita Municipal com fundamentação 
legal no artigo 37, inciso IX, da CF, Lei Municipal n° 1094/2006 e 
Lei Complementar Municipal n° 021/2011 torna pública o 
EDITAL NORMATIVO DO PROCESSO SELETIVO Nº 001/2022 
de provas e títulos, para seleção de pessoal, para o Setor da 
Educação, através de contratação temporária, por tempo 
determinado, de acordo com as necessidades do Município. 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 Este certame terá a execução técnico-administrativa da GL CONSULTORIA EM 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AÇÃO EDUCATIVA S/S LTDA., e o acompanhamento e 
fiscalização efetuados pela COMISSÃO FISCALIZADORA DO PROCESSO SELETIVO, nomeada 
por Decreto Municipal. 

1.2 A validade do presente Processo Seletivo será de 01 (um) ano contado da data de 
Homologação Final dos Resultados, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, 
a critério da administração do Município de Mirassolândia, para o preenchimento das vagas 
deste edital e mais das que vierem a vagar ou serem criadas na sua vigência. 

1.3 Todas as publicações a que se refere este edital serão realizadas oficialmente no jornal DHOJE 
INTERIOR e acessoriamente no site da PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLÂNDIA no 
endereço mirassolandia.sp.gov.br e no site da GL CONSULTORIA no endereço eletrônico 
portal.glconcursos.com.br. 
1.3.1 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os 

atos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo, os quais serão 
afixados também no Mural da Prefeitura. 

 
2. DO EMPREGO PÚBLICO 
2.1 O detalhamento do emprego público, requisitos mínimos exigidos, referência salarial, salário, 

carga horária semanal e valor da inscrição, são estabelecidos no presente Edital, conforme 
segue: 

 
2.2 TABELA DE EMPREGOS PÚBLICOS 

EMPREGO 
VAGA

S 
REFERÊNCI

A 
REMUNERAÇ

ÃO 

CARGA  
HORÁR

IA 
REQUISITOS 

Professor Municipal 
de Educação Básica 
I (educação infantil) 
e Professor 
Municipal de 
Educação Básica II 
(1º ao 5º ano 
“Polivalente”) 

05 
Referência 

I 
Nível I 

R$ 9,16 H/A 34 

Habilitação específica de Nível Médio – 
Magistério, com formação na área de 
educação infantil e/ou Licenciatura 
Plena em Pedagogia. 

 
3. DAS INSCRIÇÕES – INSTRUÇÕES GERAIS E ESPECIAIS QUANTO À INSCRIÇÃO: 
3.1 As INSCRIÇÕES FICARÃO ABERTAS exclusivamente pela internet a partir das 13h00min 

do dia 07 DE JANEIRO DE 2022 até as 13h00min do dia 12 DE JANEIRO DE 2022. 
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4. DA APLICAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVAS DE MÚLTIPLA ESCOLHA 
4.1 A aplicação das provas objetivas está PREVISTA para o dia 19 DE JANEIRO DE 2022 com 

início às 19:30H. 
4.1.1 As aplicações das provas nas datas previstas dependerão da disponibilidade de 

locais adequados à realização das mesmas. 
 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
5.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a tácita 

aceitação das condições do Processo Seletivo, tais como encontram-se estabelecidas no 
Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos e instruções 
específicas para a realização do certame, acercadas quais não poderá alegar 
desconhecimento. 

5.2 Eventuais alterações na legislação serão automaticamente aplicadas no cumprimento deste 
edital. 

5.3 O Edital Normativo completo estará a disposição do candidatos no site da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MIRASSOLÂNDIA no endereço mirassolandia.sp.gov.br e no site da GL 
CONSULTORIA no endereço eletrônico portal.glconcursos.com.br. 

5.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Processo Seletivo. 
 

Mirassolândia/SP, 05 de janeiro de 2022 
 
 

 
 
 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal 

 

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para co-
nhecimento de quantos possa interessar a REVOGAÇÃO do 
procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO PRESEN-
CIAL nº: 091/2021, Processo nº: 149/2021, do tipo menor 
preço unitário, cujo objeto era:  contratação de empresa para 
oferecimento de cursos de capacitação de escuta espe-
cializada – Lei Federal nº:n 13.431/2017, e capacitação de 
profi ssionais membros do conselho tutelar municipal, com 
fundamento legal no artigo 49 da lei 8.666/93, por se tratar 
de medida que melhor atende o interesse publico. Mais infor-
mações pelo telefone (17) 3827-9206
Potirendaba 26 de outubro de 2021
Gislaine Montanari Franzotti – Prefeita municipal.

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:

RONALDO DA SILVA e SÔNIA MASSAI ISHII. Ele, de na-
cionalidade brasileira, motorista, solteiro, nascido em Niterói, 
RJ, no dia 18 de agosto de 1978, fi lho de NATANAEL DA 
SILVA e de NEIDE MARIA DA SILVA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, auxiliar administrativo, divorciada, nascida em 
Santa Fé do Sul, SP, no dia 01 de fevereiro de 1962, fi lha de 
ANTÔNIO ISHII e de NOBUCO CODAVARA ISHII. 

ANTONIO FRANCISCO LIRA e ALESSANDRA GARCIA 
FRANCISCHINI. Ele, de nacionalidade brasileira, pintor, 
divorciado, nascido em Missão Velha, CE, no dia 07 de 
março de 1971, fi lho de FRANCISCO IRINEU DE LIRA e de 
ANTONIA MARIA DE LIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
técnica de enfermagem, divorciada, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 20 de abril de 1981, fi lha de HELIO 
APARECIDO FRANCISCHINI e de MARGARETH CATARINA 
GARCIA FRANCISCHINI. 

JEFFERSON RUBENS BRAVO e EDCLAUDIA CLEMEN-
TE DE SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, técnico em 
manutenção de máquina, solteiro, nascido em Nhandeara, 
SP, no dia 23 de fevereiro de 1988, fi lho de RUBENS BRAVO 
LOPES e de APARECIDA DONIZETTI BERTOLDI BRAVO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, divorciada, 
nascida em Itaporanga, PB, no dia 16 de maio de 1985, fi lha 
de FRANCISCO HELENO DE SOUSA e de MARIA EDILMA 
CLEMENTE DE SOUSA. 

MATEUS POLONI VALENTE e THUANY PEREIRA FERRI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário público federal, 
solteiro, nascido em Poloni, SP, no dia 05 de abril de 1987, 
fi lho de RUBENS TEOTONIO VALENTE e de ELIZIA APARE-
CIDA POLONI VALENTE. Ela, de nacionalidade brasileira, 
professora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 09 de junho de 1993, fi lha de RIVALDO DONIZETI 
FERRI e de SIMONE PEREIRA DA SILVA FERRI. 

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, 06 de janeiro de 2022
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. RAFAEL ROSA SOUZA e NATHÁLIA OLIVEIRA 
GUARNETTI DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de LUIZ AU-
GUSTO DE SOUZA e de MARIA TEREZA ROSA SOUZA e 
ELA fi lha de JOÃO EDUARDO GUARNETTI DOS SANTOS 
e de MARGARETE OLIVEIRA COSTA SANTOS;

2. VICENTE PUZZIELLO e NAIR PUZZIELLO, sendo 
ELE fi lho de MIGUEL PUZZIELLO e de MARIA DOZOLINA 
PUZZIELLO e ELA fi lha de LUIZ FERRAZ DE MELLO e de 
VANDA BATISTA FERRAZ; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, opo-
nha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
06/01/2022.



     Bom programa para suas 
férias: estreou ontem no 
cinema do Shopping Iguatemi, 
o filme O Festival do Amor, 
comédia romântica de Woody 
Allen.

     O Mixed Club, boate 
destinada ao público 
LGBT,está anunciando que 
deverá trazer em abril, a 
cantora Lexa.

    O casal Gilmar e Carla 
Torres Peres comemorou 
terça-feira, o aniversário dela 
com um jantar tetê-à-tête no 
Yayá.

    A tal da Ferrari que pagará 
quase R$ 80 mil de IPVA que 
causou comentários nas rodas 
sociais, é de propriedade 
de um empresário do setor 
de seguros com inúmeras 
franquias espalhadas pelo 
país.

    Edinho, o filho do prefeito 
Edinho Araújo, deverá se 
candidatar este ano, a 
deputado federal, candidatura 
alavancada pelo pai.

     Se vivos fossem, 
comemorariam este ano seus 
centenários, Leonel Brizola, 
José Saramago, Judy Garland 
e Bibi Ferreira.

     Foi em Jericoaquara, 
em Maceió, o réveillon de 
Thiciane Bassitt.

     Claudia Raia e seu marido 
Jarbas Homem de Mello 
devem apresentar em Rio 
Preto, dia 24 de junho o 
musical “Concerto para dois”, 
trazido pelo EV7. 

      Este ano, faz 25 anos que 
morreu a princesa Diane, a 
Lady Di (1997). 

SOCIAL Jornal

EXPANSÃO
O nosso Hospital de Base pretende expandir suas instalações 
física. A Funfarme, mantendora da Faculdade de Medicina, alugou 
da Prefeitura, uma área de 16 mil m2 que abrigava a Garagem 
Municipal, por R$ 34 mil mensais para criar um estacionamento 
para funcionários do HB. Mas fala-se que ali poderá surgir um novo 
prédio daquele nosocômio. 

HUMOR I  

Marcos Luque Martins, o ex-
futebolista, ator, dublador, 
humor is ta,  locutor  e  ex-
apresentador de televisão 
Marcos Luque, conhecido por 
seus personagens, nas atuações 
no teatro e pela apresentação 
na bancada do humorístico CQC 
da Band e também no programa 
de Serginho Groissman, é a 
atração do Teatro Paulo Moura 
dia 13 de maio.

* 

SHOW

Autor de sucessos como 
“Lua e Flor” e “Serenata”, o 
compositor e cantor carioca 
Oswaldo Montenegro, 66 anos, 
de longas madeixas douradas 
pelo tempo,apresenta seu 
show romântico ao lado da 
flautista Madalena Salles dia 
13 de março no Teatro Paulo 
Moura.

JUBILEU DE OURO  
Dia 1º de outubro, o mais icônico 
dos parques da Disney, o Magic 
Kingdom, comemora 50 anos e 
vai festejar ao longo de um ano 
em um megaevento chamado 
“A Celebração mais Mágica do 
mundo”. No início deste mês, 
os Estados Unidos anunciaram 
que em novembro, vão reabrir as 
portas  para turistas vacinados 
contra a covid 19, inclusive 
brasileiros e os parques da Disney 
em Orlando, estão entre os 
destinos preferidos dos brasileiros 
que vão em férias aos Estados 
Unidos. Por causa do dólar alto, 
a viagem não é para qualquer 
bolso, com o dólar em torno de 
R$ 5,50. Uma passagem para 
Orlando, custa pelos menos dois 
salários mínimos: R$ 2.300 e 
o ingresso unitário do Magic 
Kingdom, US$ 109, o que dá em 
torno de R$ 580. 

ULTIMATUM 

O prefeito Eduardo Paes bateu o martelo: não haverá carnaval de 
rua no Rio este ano. A Ambev havia pedido à Prefeitura do Rio 
que definisse até quarta-feira, se haveria carnaval de rua - desfile 
de bloco ou mesmo alteração da forma do evento. O contrato da 
cervejaria para patrocinar o carnaval de rua  carioca é  R$ 38,9 
milhões.  

São José do Rio Preto, sexta-feira
07 de janeiro de 2021

* 

A-8

LEILÃO DE TÍTULOS   

A diretoria do Clube Monte 
Líbano realizará, em 24 de 
janeiro (segunda-feira), mais 
um Leilão de Títulos com lance 
mínimo de R$ 2.500,00 à 
vista, com taxa de transferência 
inclusa.As propostas poderão 
ser entregues na secretaria da 
sede cidade, ou enviadas por 
e-mail, até as 17 horas do dia 
do leilão O e-mail é secretaria@
montelibanoriopreto.com.br. 
Acesse o site para consultar 
os critérios e o documento 
de Proposta de Compra. Mais 
informações: (17) 3519-3444 
/ (17) 3512-2750, ou pelo 
site: www.montelibanoriopreto.
com.br

RESTAURANTE 
A chef de cuisine Mari Angeles 
Peres e seu irmão Ângelo, 
proprietários do Don León, que 
a partir do réveillon, passaram 
a comandar o restaurante 
Panorâmico- aquele espaço 
charmoso  e histór ico da 
gastronomia rio-pretense, no 
segundo andar do Automóvel 
Clube- pretendem apresentá-lo 
para a imprensa dentro de uns 
dias 15 e a partir daí, colocá-lo 
em funcionamento normal.

Ganha idade nova amanhã, o médico, gestor de clínicas e professor Paulo Henrique Alves 
Togni -na foto com os filhos Gabriela, Camila e Paulinho. Dr. Paulo dirige uma das mais 
respeitadas clínicas de Medicina Nuclear e Ultrassonografia do interior do País, a Togni 
Medicina Nuclear de Rio Preto, referência no setor. E seu filho Paulinho, presente na 

foto, além de radiologista formado pela USP e mestrado pela Unifesp- Universidade Fe-
deral de São Paulo, é sócio da clínica em nossa cidade, de um Centro de Diagnóstico em 
José Bonifácio e outro na avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em São Paulo. O ani-
versariante tem muito o que comemorar. Seu filho, nessa terceira geração da medicina, é 
docente responsável pela disciplina de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Faculda-

de de Medicina de Catanduva e dos Hospitais Padre Albino e Emílio Carlos.

Um dos nomes mais expressivos do high, a elegante Dino-
rath Ribeiro Falavina, viúva do saudoso empresário Hélio 

Falavina, e de família de pecuaristas, ganha idade nova na 
próxima terça-feira, dia 11 de janeiro, motivo pelo qual de-
verá ser muito festejada. Dinorath é capricorniana e como 
todos deste signo, tem um forte senso de justiça. Na foto, 
com o neto Olavo Falavina Dias e com a filha Gisele Falavi-

na Dias.

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

* 

ADIADA 

Numa demonstração de grande preocupação com o bem estar de 
seus familiares e amigos, Sônia Maria Menezes Martinez, esposa 
de Julinho Martinez e uma das mulheres mais elegantes do high, 
houve por bem adiar a festa com a qual comemoraria seus 70 anos, 
que estava marcada para o dia 26 de janeiro no Varanda do Golfe. 
A expectativa de uma noitada tonitruante era grande e já estavam 
sendo arregimentadas, amigas rio-pretenses que já não moram 
mais aqui e estavam confirmando presença. Querer esperar passar 
essa pandemia de proliferação do Covid 19, para remarcar o novo 
encontro com o qual pretende reunir em torno de 150 convidados, 
demonstra que sua principal intenção era celebrar a vida e evitar 
o contágio. Sábia decisão.

Quem ganha idade 
nova no próximo 
dia 11, terça-feira 
é o médico Luiz 
Fernando Frascino, 
uma referência em 
cirurgia plástica, cuja 
biografia acomoda 
realizações de 
grande competência 
na área de beleza 
e principalmente 
pela abordagem 
na reconstrução 
mamária. Sua clínica 
é muito concorrida 
e frequentemente 
recebe pacientes 
de todo o interior. 
Ele frequentemente 
é convidado para 
ministrar aulas no 
Simpósio Internacional 
de Cirurgia Plástica de 
Roma. 

MAGIC QUEEN
O espetáculo Queen Experience 
in Concert será apresentado 
dia 19 de fevereiro no Teatro 
Paulo Moura . Trata-se do 
maior espetáculo-tributo ao 
grupo inglês Queen que era 
liderado por Freddie Mercury. No 
palco, uma orquestra com 20 
integrantes , regida pelo maestro 
Eduardo Pereira  além da banda. 
Já foi visto por 250 mil pessoas.

Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 

ALTAR  
De casamento marcado, Arthur de Oliveira Xavier, filho de José 
Renato Antunes Xavier e Giseli Floriano de Oliveira Xavier e Polianne 
Nunes Mir, filha de Robson e Selma Aparecida Nunes Mir. Cerimônia 
dia 5 de março, no civil com almoço após apenas para a família 
e padrinhos na casa dos pais do noivo. O religioso em meados do 
ano, ainda sem detalhes confirmados.

Luiz Silvano do Nascimento, o blogueiro Tuim, cuja gêne-
se de sua carreira teve a importante atuação do saudoso 
Nenê Homsi, ganha idade nova segunda-feira, dia 10 de 
janeiro. Na foto, recebendo o carinho do cantor Zé Neto, 

da dupla Zé Neto e Cristiano. 

NOME
Um nome que começa a despontar como provável candidato a futuro 
prefeito de Rio Preto é o presidente da Acirp, o empresário Kelvin 
Kaiser, cuja gestão à frente da entidade está sendo muito elogiada 
pelos associados e causando preocupação em certos políticos.

* 

* 

* 

* 

HUMOR II 

Sabe aquele mineiro engraçado 
que fala com um sotaque 
arrastado da roça, o Chico da 
Tiana, criação do humorista 
Cleber Rosa, que mostra 
com seu estilo caipira as 
reclamações do dia ? Ele traz 
seu hilariante show “Nóis que 
é pobre”, dia 27 de maio no 
Teatro Paulo Moura.

* 

* 


