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Bandidos armados inva-
diram o Iguatemi Rio Preto 
ontem à noite, provocaram 
correria de consumidores e 
comerciantes fechando lojas. 
O crime ocorreu por volta das 
20h. Rapidamente imagens e 
vídeos circularam pelas redes 
sociais. Algumas pessoas 
enviando enquanto estavam 
trancadas dentro de lojas. A 
polícia foi acionada, não houve 
confronto com bandidos ou 
feridos. O shopping, em nota, 
confirmou a ação dos ladrões 
e encerrou as atividades on-
tem mais cedo, mas  infomou 
que reabrirá normalmente 
hoje.     Pág.A4

Vacinação de crianças começa 2ª feira 
em duas unidades com 1,9 mil doses

Pág. A5

Mirassol aplica 
vacinas de reforço 

neste sábado; 
saiba onde

Serão dois pontos de ay-
tendimento: Centro de Saú-
de, também conhecido como 
Postão, das 7h às 13h, e na 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do Distrito de Ruilândia, 
das 7h às 12h.          Pág.A6

Edinho ficou 
distante do 
Legislativo 

em 2021, diz  
Pedro Roberto

Pág. A3

Ela recebeu uma carta em 
sua casa de um suposto Con-
selho Federal de Fundo e Pen-
sões dizendo que tinha direito 
a receber uma restituição e 
que era para entrar em contato 
com um número de São Paulo.
Ao ligar para o telefone indicado, 
foi informada de que iria receber 
R$ 63 mil, mas que teria que 
depositar a garantia.     Pág.A4

Mulher é vítima 
de estelionato 

e perde  
R$ 14,4 mil 

Uma briga familiar, na ma-
drugada desta quinta-feira, 13, 
terminou com um segurança, de 
27 anos, esfaqueado em uma 
das pernas e num braço. O fato 
aconteceu em um condomínio 
no Jardim Marajó, em Rio Preto. 
A PM foi acionada e ao chegar no 
local encontrou a vítima sendo 
socorrida pelo Samu.    Pág.A4

Briga termina 
com segurança 

esfaqueado 
pelo cunhado

LOTADO Centro Respiratório ficou lotado ontem no primeiro dia; portões foram fechados às 22h 
para concluir atendimento até à 0h. Equipe do DHoje esteve no local, veja reportagem     Pág.A5 

ASSUMIU  
Edinho dá 
posse ao 

vice Orlando 
Bolçone, em 

cerimônia 
ontem na 
prefeitura. 

Bolçone fica 
no cargo por 

15 dias.
Pág.A2

em 2021, diz  

Pág. A3

Na Copinha, 
Leão vence o 

Sport e avança 
às oitavas

O time do Mirassol está 
nas oitavas de finais da Copa 
São Paulo de Futebol Junior, 
após vencer ontem o Sport, 
de Recife, por dois a zero, em 
Bálsamo.              Pág.A6
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Como a pandemia 
impulsionou a transformação 

digital no setor jurídico
A dinâmica entre os depar-

tamentos jurídicos corporativos 
e seus consultores externos 
está mudando - e, como tantas 
outras coisas do ano passado, 
a pandemia de Covid-19 pode 
ser pelo menos parcialmente 
culpada. Agora, mais de um ano 
após a crise de saúde pública, 
os gastos do departamento jurí-
dico corporativo se recuperaram 
para níveis normais e as equipes 
internas estão recorrendo a seus 
escritórios de advocacia para 
obter ajuda com a adoção de 
tecnologias sofisticadas.

Na verdade, é como se solu-
ções que estimularam a automação de processos ou fornece-
ram insights de dados fossem invisíveis antes da pandemia. No 
entanto, as interrupções nos negócios niveladas pela Covid-19 
podem ter forçado os céticos dentro dos departamentos jurí-
dicos a superar sua aversão à tecnologia. À medida que as 
equipes internas se tornam mais inovadoras, elas esperam que 
os parceiros de consultoria externos desempenhem um papel 
de liderança em sua transformação digital - e que os escritórios 
de advocacia teçam a tecnologia ainda mais firmemente em 
seus serviços.

Para os escritórios de advocacia, esse entusiasmo recém-
-descoberto dos clientes pela digitalização pode se traduzir em 
um aumento nas solicitações relacionadas à tecnologia, não 
apenas em termos de como os clientes estão incorporando 
tecnologia em seus próprios serviços, mas também como eles 
podem ajudar a orientar ou facilitar a própria transformação 
interna.

Os departamentos jurídicos estão aderindo cada vez mais 
por digitalização - e apesar de algumas das interrupções nos 
negócios do ano passado -- estão dispostos a gastar o dinheiro 
necessário para obter os resultados desejados. De acordo com 
a Pesquisa Global Cushman e Wakefield, realizada com mais 
de 60 mil respondentes sobre o uso de espaço de escritório 
corporativo, apontou que 90% dos entrevistados pretendem 
adotar o trabalho híbrido pós-pandemia, no período pré-pan-
demia esse número era de 41%. E isso influencia diretamente 
na possibilidade de os departamentos jurídicos corporativos 
continuarem investindo em uma tecnologia que possa acelerar 
a prática do direito - ou pelo menos torná-la mais eficiente - 
independentemente de quaisquer restrições financeiras.

De acordo com a “Pesquisa Covid-19 do Departamento 
Jurídico de 2020” divulgada pela Deloitte em novembro passa-
do, 62% dos diretores jurídicos e executivos jurídicos seniores 
esperam que os investimentos digitais continuem, apesar das 
medidas de contenção de custos. O relatório citou tecnolo-
gias como inteligência artificial/processamento de linguagem 
natural, automação de processos robóticos e gerenciamento 
do ciclo de vida do contrato como prioridades de investimento.

Mas a vontade de investir em tecnologia não significa sa-
ber quais soluções comprar ou onde aplicá-las. Para isso, os 
departamentos jurídicos podem estar recorrendo a parceiros 
confiáveis de escritórios de advocacia que conhecem seus ne-
gócios e têm uma visão de trabalho sobre como outros clientes 
corporativos estão implantando tecnologia.

É um passo além do papel tradicional de consultor jurídico 
ocupado pelos escritórios de advocacia há muito tempo - mas 
talvez necessário. Ocasionalmente, essas necessidades incluem 
ser correspondido com a solução tecnológica certa para um 
determinado problema ou assunto.

Automatize seus problemas
Às vezes, não se trata apenas de encontrar as ferramentas 

certas - trata-se de encontrar o lugar certo para usá-las tam-
bém. À medida que as equipes internas procuram fazer mais 
com menos após um tumultuado 2020, algumas empresas 
estão sendo solicitadas a ajudar a identificar fluxos de trabalho 
que se prestam à automação.

Os escritórios de advocacia também estão automatizando 
alguns de seus próprios processos, em um esforço para passar 
algumas das eficiências adquiridas para os clientes mais adian-
te. Por exemplo, os departamentos jurídicos têm pressionado 
as empresas a serem mais rigorosas sobre o uso de soluções 
de faturamento eletrônico, que, quando devidamente aprovei-
tadas, podem melhorar a adesão às diretrizes de cobrança de 
conselhos externos e fornecer dados valiosos de gastos.

Mas, embora as equipes jurídicas corporativas provavelmen-
te apreciem receber faturas oportunas e precisas, os processos 
automatizados de gerenciamento de contratos podem estar 
entre suas principais preocupações, depois de passar um ano 
em águas pandêmicas agitadas. Quando a Covid-19 começou a 
fechar as operações comerciais no ano passado, muitas empre-
sas confiaram em ferramentas de gerenciamento de contratos 
para ajudar a agilizar a busca por cláusulas de força maior e 
outras informações críticas enterradas sob pilhas de acordos.

A necessidade persistente de tal tecnologia se refletiu no 
mercado de automação jurídica ao longo de todo ano passado, 
com provedores como BlackBoiler e Evisort atraindo milhões 
de dólares em investimentos desde o início da pandemia. No 
entanto, os escritórios de advocacia também podem estar en-
contrando uma maneira de alavancar a demanda por processos 
contratuais automatizados a seu favor.

Marcelo Carreira, diretor de Marketing da Access

ARTIGO Prefeito em exercício, 
Bolçone afirma que 

saúde será prioridade
Prefeito em exercício a par-

tir deste sábado, 15, Orlando 
Bolçone (DEM) senta-se pela 
primeira vez na cadeira do 
chefe do Executivo rio-preten-
se. Com a saída de férias de 
Edinho Araújo (MDB), até o 
fim deste mês, partirá de Bol-
çone as decisões envolvendo 
o município.

Formado em Economia 
pela UNESP e doutor em Ci-
ências da Saúde pela FAMERP, 
Bolçone se destacou como 
professor de diversas escolas 
e universidades de Rio Preto.

Secretário municipal de vá-
rios governos, em especial de 
Manoel Antunes nas décadas 
de 80 e 90, e novamente de 
Edinho Araújo, ao longo dos 
mandatos pelos anos 2000, 
passando pelo govenro de 
Valdomiro Lopes (PSB), Bol-
çone tentou pela primeira 
vez a cadeira de prefeito em 
2008, pelo PPS, apoiado 
pelo então prefeito Edinho. 
Acabou derrotado na eleição 
vencida por Valdomiro. Eleito 
deputado estadual é autor de 
diversas leis.

Disputou novamente a 
eleição para prefeito Rio Preto 
em 2016, pelo PSB, apoiado 
pelo então prefeito Valdomiro 
Lopes em seu segundo e últi-
mo mandato, sendo derrotado 
em primeiro turno por Edinho 
Araújo. Quatro anos depois, 
em 2020, se tornou vice-pre-
feito pelo DEM, na chapa que 
reelegeu o atual prefeito.

Ao Dhoje Orlando Bolçone 
fala sobre a expectativa em ter 
para si o controle da cidade e 
algumas das ações que pre-
tende desempenhar enquanto 
estiver substituindo o prefeito 
Edinho. Confira:

Dhoje Interior: Qual é a 
sensação de ocupar pela 
primeira vez o cargo de 
prefeito de Rio Preto?

Orlando Bolçone: Assumo 
interinamente com muita hon-
ra, muita humildade e grande 
senso de responsabilidade. 
Minha vida pública de mais 
de trinta anos é toda voltada 
para o bem de Rio Preto e é 
o que seguirei fazendo nesse 
período em que o prefeito 
Edinho Araújo, com quem 
trabalho em total sintonia, 
estará afastado.

Dhoje Interior:  Foi anun-
ciado que no período o 
senhor focará em ações 
positivas. Quais são estas 
ações? É possível adian-
tá-las?

Raphael FERRARI    
redacao@dhoje.com.br

POR 15 DIAS
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 Orlando Bolçone: Se-
guirei todas as ações deter-
minadas pelo prefeito Edinho 
Araújo e desenvolvidas pela 
equipe de secretários. Da-
remos atenção especial a 
saúde, especialmente neste 
momento.

Dhoje Interior: Qual será 
a primeira ação como pre-
feito?

Orlando Bolçone: Estou 
definindo os últimos detalhes 
com a equipe, mas, como 
disse, a área da saúde requer 
especial atenção, com o au-
mento dos casos de síndro-
mes gripais e covid.

Dhoje Interior: Como o 
senhor acompanha a ques-
tão da nova onda de Covid 
na cidade, com avanço da 
variante ômicron? Preten-
de tomar alguma atitude 
junto a pasta de Saúde nos 
próximos dias, enquanto 
permanecer prefeito?

Orlando Bolçone: A ques-
tão exige muito cuidado e 
atenção. Devemos seguir as 
recomendações da ciência, 
dos médicos, adotar todas as 
medidas sanitárias necessá-

rias. Para qualquer tomada de 
decisão, se for o caso, ouvirei 
antes os técnicos da Saúde e 
os setores envolvidos, como 
sempre foi a política do go-
verno municipal. Não haverá 
decisão intempestiva. A preo-
cupação sempre foi e seguirá 
sendo a saúde da população.

Dhoje Interior:  Houve al-
guma orientação por parte 
do Edinho para que o se-
nhor siga enquanto estiver 
prefeito?

Orlando Bolçone: Nós 
conversamos sempre, troca-
mos ideias e trabalhamos na 
mesma direção, entrosados.

 Dhoje Interior:  Qual 
avaliação o senhor faz do 
governo Edinho Araújo que 
entra no segundo ano do 
quarto mandato?

Orlando Bolçone: Um 
governo que prioriza o de-
senvolvimento sustentável 
da cidade, o fortalecimento 
econômico, a criação de 
empregos, a qualidade de 
vida da população. O foco 
da administração do prefeito 
Edinho Araújo é construir 
uma cidade cada vez mais 
moderna, inclusiva, que gere 
empregos e renda, sem des-
cuidar em nenhum momento 
das grandes questões nas 
áreas da saúde, educação, 
meio ambiente, inovação, se-
gurança, transporte, cultura. 
Em todas as áreas há ações 
positivas em andamento ou 
já consolidadas pelo governo.

Dhoje Interior:  Qual o 

maior desafio neste mo-
mento que o Executivo tem 
que atacar?

Orlando Bolçone: Neste 
momento, a saúde pública. 
A pandemia, infelizmente, 
ainda não acabou. O governo 
deve estar permanentemente 
mobilizado para adotar as 
ações necessárias para ofe-
recer atendimento adequado 
à população e combater a 
disseminação da covid.

Dhoje Interior:  Como 
anda a relação do senhor 
com o governador Doria e 
o vice Rodrigo Garcia?

Orlando Bolçone: Muito 
produtiva. O governador e, em 
especial, o vice-governador 
Rodrigo Garcia têm trabalhado 
bastante com a administra-
ção, sempre buscando exe-
cutar projetos e trazer obras 
importantes para a cidade, 
em todos os setores. Uma 
relação positiva.

Dhoje Interior: Sobre 
as eleições deste ano, o 
senhor pretende sair como 
candidato? Se sim, qual 
cargo?

Orlando Bolçone: Ainda 
não há uma decisão tomada 
sobre isso. Neste momento, 
meu foco é Rio Preto.

Dhoje Interior: Pensa 
em 2024, uma candidatura 
como prefeito de Rio Preto?

Orlando Bolçone: Agora, 
a prioridade é administrar a 
cidade pelos próximos dias. 
Vamos debater com o grupo 
político no momento opor-
tuno.

Dhoje Interior:  Deixe 
uma mensagem para os 
leitores do Dhoje Interior.

Orlando Bolçone: Uma 
mensagem de agradecimen-
to. Podem contar comigo 
sempre. Servir a Rio Preto 
é uma honra. Vou trabalhar, 
sempre, pela nossa cidade, 
com muito empenho, dedi-
cação e um profundo afeto.

Edinho deseja sucesso ao prefeito em exercício Orlando Bolçone

O foco da administração do prefeito 
Edinho Araújo é construir uma cidade 
cada vez mais moderna, inclusiva, que 
gere empregos e renda, sem descuidar 

em nenhum momento das grandes 
questões nas áreas da saúde, educação, 

meio ambiente, inovação, segurança, 
transporte, cultura

“

”

Nós conversamos sempre, trocamos 
ideias e trabalhamos na mesma direção, 

entrosados

“

”
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LEGISLATIVO

Pedro Roberto diz que Edinho ‘ficou 
distante do Legislativo’ em 2021

Natural de Ipiguá, Pedro 
Roberto Gomes ocupa seu 
quinto mandato como vere-
ador de Rio Preto. Eleito em 
2020 com 3.594 votos Pedro 
desbancou Paulo Pauléra, 
então apoiado pelo prefeito 
Edinho Araújo, na eleição para 
a presidência da Câmara Mu-
nicipal. Entra em seu segundo 
ano no comando do Legislativo 
tendo realizado uma série de 
ações positivas em 2021. 
Audiências Públicas, convites 
para que secretário municipais 
comparecessem para dar ex-
plicações, além de firmeza na 
condução de votações mais 
acaloradas, são alguns dos 
destaques de Pedro Roberto 
como presidente do Legisla-
tivo.

A carreira política de Pe-
dro ainda tem passagens na 
disputa como candidato a 
deputado estadual em 2016 
e a federal em 2010, onde 
ficou como 1º suplente a 
federal pelo partido PSOL. 
Possui formação em Adminis-
tração de Empresas, Técnico 
em Contabilidade e Técnico 
em Segurança do Trabalho, 
desempenhando profissional-
mente as atividades de Técni-
co em Segurança do Trabalho, 
atuando em consultorias em 
empresas há mais de 20 anos.

Sua atuação parlamentar 
tem como destaques na au-
toria da Lei contra Filas dos 
Bancos; Programa Saúde do 
Trabalhador; Lei que deter-
minou maior rigor na Instala-
ção de Antenas de Telefonia 
Celular. Depois de fazer um 
balanço da sua gestão a frente 
da Câmara, no final do ano 
passado, Pedro concede agora 
entrevista, dando sequência a 
série com todos os vereadores 
da cidade. Confira:

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

Pedro Roberto - O início 
da atual legislatura, que cor-
respondeu ao ano de 2021, 
foi bastante produtivo, com 
muitos desafios para o Legis-
lativo. Dentre as atividades es-
truturantes da Câmara desta-
co o início da implantação do 
Projeto da Câmara Digital que 
está sendo desenvolvido e que 
irá proporcionar maior trans-
parência, celeridade e reduzir 
drasticamente o consumo 
de papel, energia e insumos 
utilizados para impressão de 

cerca de 50 mil folhas anu-
almente, mas que acima de 
tudo irá contribuir com o meio 
ambiente, além de aproximar 
o Legislativo com a população, 
visto a criação de um aplicativo 
onde será possível interagir e 
acompanhar todas as ações 
dos parlamentares e  assistir 
todo o conteúdo veiculado na 
TV Câmara, também projeta-
mos a implantação do siste-
ma para captação de energia 
fotovoltaica que irá reduzir 
drasticamente os gastos com 
energia elétrica.

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

Pedro Roberto - Atual-
mente o município possui 
diversas ações em defesa 
do meio ambiente, sendo 
inclusive reconhecido por três 
vezes consecutivas com o prê-
mio “Município Verde e Azul” 
do Governo do Estado, mas 
precisa implementar ações 
efetivas para preservação do 
meio ambiente. Nesse sen-
tido, apresentei projeto que 
institui o IPTU Verde, cujo 
objetivo é fomentar medidas 
que preservem, protejam e 
recuperem o meio ambiente, 
voltadas à redução de consu-
mo de recursos naturais e de 
impactos ambientais no mu-
nicípio, estimulando sistemas 
de captação da água da chuva, 
sistemas de aquecimento solar 
e a geração de energia solar 
fotovoltaica. Sendo assim, 
acredito que o tema já adotado 
em diversos municípios do país 
mereça ser analisado pelo Exe-
cutivo, visto principalmente os 
benefícios para nossa cidade.

Dhoje Interior: Em rela-
ção ao governo do prefeito 
Edinho Araújo, qual sua 
avaliação sobre as ações 
tomadas por ele ao longo 
de 2021? Houve algum erro 
político que poderia citar?

Pedro Roberto - O prefeito 
Edinho Araújo é um homem 
público respeitado, com di-
versos mandatos ao longo 
dos tempos, mas que no 
presente ano ficou muito 
distante do Legislativo, onde 
não fez sequer uma visita de 
cortesia aos vereadores, o 
que tradicionalmente ocorre 
com a vinda dos prefeitos ao 
legislativo, pois como previsto 
na Constituição somos po-
deres independentes, porém 
harmônicos. Em meu primeiro 
ano como presidente do legis-
lativo procurei ampliar as dis-

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

cussões de temas relevantes 
e que impactam na vida das 
pessoas por longos anos. No 
ano passado, após ouvir enti-
dades e munícipes discorda-
mos em alguns projetos, tais 
como, o empréstimo de R$ 
300 milhões que irá impactar 
principalmente nas próximas 
administrações, provocando 
altas dívidas para os próximos 
prefeitos. Também discorda-
mos da renovação automática 
do contrato de concessão do 
transporte coletivo, visto a 
crescente quantidade de re-
clamações dos usuários, então 
defendi a realização de novo 
processo licitatório visando 
inclusive mudanças importan-
tes no sistema de transporte 
urbano no município, mas 
acima de tudo a discussão 
sobre o reajuste do IPTU mar-
cou um momento histórico 
onde conseguimos manter os 
valores sem reajuste após forte 
pressão popular, infelizmente 
o Prefeito fez o reajuste por 
decreto, desrespeitando uma 
decisão do Poder Legislativo e 
o anseio da população.

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

Pedro Roberto - Com 
minha equipe fizemos um 
levantamento completo do 
endividamento do município 
com todos os contratos de 
financiamentos realizados nos 

últimos anos, onde identifica-
mos que o montante de juros é 
assustador, como no exemplo 
do financiamento contraído 
pelo ex-prefeito Valdomiro 
Lopes no valor de R$ 190 mi-
lhões contraído junto à Caixa 
Econômica Federal em 2014 
para obras de mobilidade ur-
bana, que irão ao término do 
financiamento no pagamento 
de R$ 405 milhões, ou seja, 
serão quase R$ 216 milhões 
de juros e encargos financeiros 
que serão pagos até o ano de 
2036. A mesma estratégia foi 
adotada pelo prefeito Edinho 
Araújo em 2018, quando re-
correu aos bancos e financiou 
R$ 200 milhões com paga-
mento até 2028 que resultará 
em juros e encargos bancários 
na ordem de R$ 107 milhões, 
o que irá se repetir com o 
empréstimo contraído no ano 
passado, que resultará em 
juros de aproximadamente R$ 
150 milhões. Então se consi-
derarmos apenas esses três 
empréstimos contraídos nos 
últimos anos os juros e custos 
bancários totalizam quase R$ 
500 milhões, o que reduz a 
capacidade de investimentos 
do município nos próximos 
anos e prejudicam os próximos 
administradores da cidade.

Dhoje Interior: Em rela-
ção a prorrogação do con-
trato do transporte coletivo, 
aprovado pela Câmara, no-
vamente defendA sua vota-
ção e o por quê acredita (ou 
não) que a prorrogação por 
mais 10 anos foi benéfica a 
população?

Pedro Roberto - Desde o 

D
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início defendi que a prefeitura 
deveria ter realizado uma nova 
licitação e em último caso 
fosse realizada uma renovação 
por menor período enquan-
to uma nova licitação fosse 
concretizada. Nessa votação 
através da presidência da 
Câmara convoquei três audi-
ências públicas para ouvir os 
usuários do transporte coletivo 
e foram apresentadas muitas 
reclamações. A administração 
municipal justificou que em 
função da pandemia da Co-
vid-19 o embasamento da lici-
tação teria ficado prejudicado, 
mas faltando poucos meses 
para o vencimento do contrato 
anunciou a contratação de um 
estudo que iria embasar um 
novo modelo de transporte 
coletivo, que entendo deveria 
ter sido realizado com maior 
antecedência e colocado em 
prática imediatamente, visto 
que mesmo após a renovação 
do contrato a quantidade de 
reclamações segue crescendo.

Dhoje Interior: Sobre a 
possibilidade de o Legisla-
tivo ter o direito a emendas 
impositivas, com determina-
do valor fixo do orçamento 
municipal ser indicado por 
cada vereador em áreas 
pré-estabelecidas, qual é o 
seu entendimento? Favorá-
vel ou não, e o porquê?

Pedro Roberto - É preciso 
pensar bem este modelo com 
critérios claros, não tenho uma 
posição definida, é um tema 
pra ser debatido amplamente.

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 por que?

Pedro Roberto - Não gos-
to de atribuir nota no meu 
trabalho, penso que deve-
mos sempre estar atendo as 
expectativas da população, 
ouvir muito, dialogar e buscar 
sempre as melhores soluções.

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

Pedro Roberto - As pesso-
as no geral não tem clareza do 
papel do Vereador, que é fis-
calizar o executivo, propor leis 
e promover estudos e debater 
temas pra ajudar a cidade 
nos principais problemas. O 
importante não é só votar, mas 
acompanhar o trabalho dos 
Vereadores.

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

Pedro Roberto - Continuar 
incentivando e envolvendo a 
população nos principais pro-
jetos, dar celeridade  ao Par-
lamento Regional e implantar 
a Câmara Digital.

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

Pedro Roberto - Extrema-
mente importante e necessá-
rio, não há democracia sem 
imprensa livre. O Dhoje vem 
cumprindo bem este papel.

Dhoje Interior: Qual é a 
melhor virtude e o pior de-
feito de sua personalidade?

Pedro Roberto - Isto fica 
pra vocês e para a população 
responder. Digo que nossa 
missão é servir.

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.

Pedro Roberto - Quero 
pedir pra população acompa-
nhar o trabalho dos Vereado-
res, participar das sessões e 
audiências quando possível 
presencialmente ou pelo canal 
28.2 (aberto), ou através das 
redes sociais do legislativo, 
fazendo sugestões e críticas, 
só assim faremos um melhor 
mandato.

É preciso pensar bem 
este modelo com 

critérios claros, não 
tenho uma posição 
definida, é um tema 

pra ser debatido 
amplamente

“

”

A Câmara  de Rio Preto, por 
meio da Mesa Diretora, anun-
ciou nesta sexta-feira, 14, uma 
série de medidas na tentativa 
de conter a proliferação dos 
casos de Covid-19, que já atin-
giu gabinetes de vereadores e 
diferentes departamentos da 
Casa. Entre as medidas, que 
serão publicadas no Diário 
Oficial deste sábado, 15, está 
a adoção de rodízio entre fun-
cionários e sistema de trabalho 
remoto, acesso de apenas 
uma pessoa por gabinete dos 
vereadores e afastamento de 
servidores, efetivos, comis-
sionados ou terceirizados, em 
caso de sintomas gripais, como 
febre, tosse, coriza.

As mesmas medidas se 
estendem para casos suspeitos 
de gripe causada pelo vírus 

H3N2. Todos os servidores 
e funcionários afastados por 
contaminação ou parente con-
taminado, precisam apresentar 
o respectivo atestado. No caso 
do rodízio, deverá ser respeitado 
o mínimo de 50% dos servidores 
lotados no departamento.

No caso dos gabinetes dos 
vereadores, fica facultado o 
fechamento e trabalho integral-
mente remoto, sempre com nú-
mero de telefone disponível para 
munícipes que desejem entrar 
em contato. A decisão fica a 
critério de cada gabinete. Em 
caso de funcionamento presen-
cial, será permitida a entrada de 
apenas um munícipe por vez, 
após aferição de temperatura 
e de não apresentar nenhum 
sintoma de gripe.

Além disso, a Câmara reto-
mou o trabalho de nebulização 
para desinfecção dos ambien-

Da REDAÇÃO tes, com produtos químicos 
especializados. Esse trabalho 
começa nesta sexta, após o 
expediente, e será semanal, 
por no mínimo 90 dias. A Câ-
mara orienta ainda que o uso 
de máscara é obrigatório e que 
disponibiliza álcool em gel em 
diferentes pontos do prédio para 
higiene das mãos.

O ato da Mesa Diretora é 
assinado pelo presidente da 
Câmara, Pedro Roberto Gomes, 
pela vice, Karina Caroline (Re-
publicanos) e pelos secretários 
Renato Pupo (PSDB), Robson 
Ricci (Republicanos) e Jorge 
Menezes (PSD).

Conforme divulgado ontem 
pelo Dhoje Interior 41 servi-
dores estão afastados no mo-
mento contaminados pela covid 
ou aguardando os resultados 
dos testes para detecção da 
doença.

Após 41 afastamentos, Câmara adota medidas de prevenção

ENTREVISTA
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Passageira é roubada ao 
descer em ponto de ônibus

Uma mulher, de 40 anos, 
foi assaltada ao descer no 
ponto de ônibus em frente a 
uma escola particular na rua 
Pedro Amaral, no bairro Boa 
Vista, em Rio Preto, às 6h40 
desta quinta-feira, 13.

Segundo a vítima, um des-
conhecido puxou seu celular e 
o fone de ouvido e disse para 
ela que só queria o aparelho.

De acordo com o boletim 

de ocorrência, o marginal es-
tava com uma faca e levou o 
telefone.

Após o assalto, a vítima 
pediu para comerciantes cha-
marem a Polícia Militar. En-
quanto a viatura não chegava, 
a mulher foi até uma linha de 
trem próxima ao local onde foi 
roubada e viu o bandido, mas 
quando os pms chegaram ele 
já havia fugido.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE) 
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Um possível assalto provo-
cou pânico entre as pessoas 
que estavam no shopping 
Iguatemi Rio Preto na noite 
desta sexta-feira, 14, por 
volta das 20h30. As primei-
ras informações são de que 
assaltantes armados teriam 
invadido o centro de compras 
para roubar uma joalheria.

Houve correria de consu-
midores e comerciantes co-
meçaram a baixar as portas, 
após a invasão dos bandidos. 
Nas redes sociais rapidamen-
te começaram a circular ima-

Homens armados invadem shopping 
Iguatemi Rio Preto e mobilizam a polícia
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gens, vídeos e mensagens en-
tre amigos e familiares sobre 
a ação dos bandidos. Alguns 
trancados dentro de lojas.

A Polícia Militar e a Guarda 
Civil Municipal foram aciona-
das para atender a ocorrência, 
que está em andamento. As 
imagens e vídeos que circu-
lam mostram policiais vascu-
lhando lojas, com armas em 
punho.

Até o fechamento desta 
edição, segundo apurado, 
um dos veículos usados pelos 
bandidos foi encontrado em 
um matagal. A polícia também 
confirmou que não houve con-
fronto nem feridos na ação.

Divulgação

Briga termina com segurança 
esfaqueado pelo cunhado

Uma briga familiar, na ma-
drugada desta quinta-feira, 13, 
terminou com um segurança, 
de 27 anos, esfaqueado em 
uma das pernas e num braço. 
O fato aconteceu em um con-
domínio no Jardim Marajó, em 
Rio Preto.

A PM foi acionada e ao che-
gar no local encontrou a vítima 
sendo socorrida pelo Samu. 
Rapidamente o homem disse 
que durante discussão seu 
cunhado o golpeou com uma 
faca, mas que os ferimentos 
não tinham gravidade.

O paciente foi levado pelo 
Resgate até o Hospital de 
Base, onde ficou internado. 
O acusado fugiu com a arma 
usada no crime. (Colaborou 
– Sarah BELLINE) 
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FAMÍLIA
Motociclista fica ferido em acidente 
com ônibus no centro de Rio Preto

Um motociclista, de 27 
anos, ficou ferido na manhã 
desta quinta-feira, 13, após 
se envolver em um acidente 
com ônibus da Circular Santa 
Luzia. A colisão aconteceu na 
rua Siqueira Campos, na área 
central de Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o piloto disse à PM que 
descia a rua, no sentido Cen-
tro/bairro, quando o condutor 
do coletivo não obedeceu o 
Pare e avançou, batendo na 
moto.

Em seu depoimento, o 
motorista afirmou que estava 
passando em um cruzamento, 
mas galhos de uma árvore 
tamparam sua visão e não 
viu a motocicleta, atingindo-a 
ao avançar a sinalização. De 

acordo com o condutor, ele pa-
rou o ônibus imediatamente e 
chamou socorro. O motociclista 
foi levado para a UPA Jaguaré.

Foi solicitada a perícia para 
o local, mas devido ao fluxo in-

tenso, quando a Polícia Técnica 
chegou a cena do acidente já 
havia se modificado. Os veícu-
los foram liberados e o caso 
será investigado pelo 2º DP.(-
Colaborou – Sarah BELLINE )
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FEZ UM PIX

INSEGURANÇA

Zania Aparecida do Amaral Novaes, natural de José Bonifácio-SP faleceu 
aos 58 anos de idade. Era casada com Sr. Antonio Ribeiro de Noraes Filho 
e deixou seus fi lhos Marilia e Murilo. Foi sepultada no dia 14/01/2022 às 
11h00min saindo seu féretro do velório José Bonifácio-SP para o Cemitério 
Municipal de José Bonifácio.

  FALECIMENTOS

Idoso perde R$ 4 mil no golpe do falso WhatsApp

Um rio-pretense, de 63 
anos, fez um PIX de R$ 4 mil 
para um criminoso, acreditan-
do que estava emprestando o 
dinheiro para o filho.

À polícia, o homem disse 
que ele e a esposa, de 59 
anos, receberam mensagem 

no Whatsapp com a foto de 
perfil do familiar, na tarde desta 
quinta-feira, 13.

O falso parente disse que 
havia trocado o número do 
telefone e pediu dinheiro para 
pagar contas, no que foi aten-
dido pela vítima.

Mais tarde, o idoso foi até 
uma agência do Banco do Bra-

sil fazer uma transação de R$ 
6,8 mil, mas não conseguiu, 
sendo alertado pela gerente 
para falar com o filho no antigo 
número telefônico dele.

Ao conversar com o familiar, 
o aposentado descobriu que 
havia caído em um golpe de 
estelionato. (Colaborou – Sa-
rah BELLINE) 
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Pintor é agredido e ameaçado após discussão em condomínio

Um pintor, de 32 anos, 
disse à Polícia Militar que na 
tarde desta quinta-feira, 13, 
estava prestando serviço em 
um condomínio localizado na 
BR-153, em Rio Preto, quan-
do teve uma discussão com o 
mestre de obra da construção 
por causa de alguns andaimes.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, após a confusão o 

mestre de obra pegou uma ré-
gua de pedreiro e deu um golpe 
nas costas da vítima.

Após a agressão, o acusado 
ainda ameaçou o pintor dizendo 
que “teria algo em casa e que 
se quisesse pagaria para ver o 
que seria”.

O caso foi encaminhado 
para investigação no 5º DP 
rio-pretense. 

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 
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NO JOÃO  PAULO II

Polícia investiga disparos de tiros e carro incendiado 

Uma viatura da Polícia 
Militar foi atender a um 
chamado de disparos de 
arma de fogo no bairro João 
Paulo II, na Região Norte de 
Rio Preto, na noite desta 
quinta-feira, 13, e ao chegar 
na rua Maria Madrussato 
Stopa, no cruzamento com 
a avenida Aniz Ali Haidar en-
controu outra guarnição em 
apoio a um Gol incendiado.

A Polícia Técnica Científi-
ca foi acionada para inves-
tigar se o carro que pegou 
fogo tinha alguma ligação 
com os tiros, mas após 
análise constatou que não 
havia relação entre as ocor-
rências.

As investigações dos dois 
casos estão a cargo da Polí-
cia Civil rio-pretense.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 
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Polícia investiga disparos de tiros e carro incendiado 

Golpistas lesam rio-pretense 
em mais de R$ 14,4 mil

Uma rio-pretense, de 38 
anos, procurou a polícia, na 
tarde desta quinta-feira, 13, 
para registrar queixa de es-
telionato. Ela foi lesada em 
R$ 14.479,23.

Segundo a vítima, rece-
beu uma carta em sua casa 
de um suposto Conselho 
Federal de Fundo e Pensões 
dizendo que tinha direito 
a receber uma restituição 
e que era para entrar em 
contato com um número de 
São Paulo.

Ao ligar para o telefone 
indicado, foi informada de 
que iria receber R$ 63 mil, 

mas que teria que depositar 
o valor da garantia.

Convencida da veracida-
de das informações, ela fez 
três depósitos, sendo um de 
R$ 5 mil, outro de R$ 5,7 mil 
e o terceiro de R$ 3.779,23.

Depois das transações 
financeiras efetuadas, a 
mulher voltou a falar com os 
criminosos para receber seu 
dinheiro, quando eles disse-
ram que teria que depositar 
mais R$ 17 mil, fazendo com 
que descobrisse que havia 
sido enganada.

O caso será investigado 
pelo 3º DP de Rio Preto. 

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)
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Nota -  O Shopping Igua-
temi Rio Preto registrou um 
assalto em uma de suas 
operações. A polícia foi ime-
diatamente acionada e o 
empreendimento segue cola-
borando com as autoridades 
competentes. O empreendi-
mento encerrará as opera-
ções na noite de hoje (ontem 
14/1) as 21h30 e funcionará 
normalmente amanhã (hoje 
15/01).

Homens armados 
invadem shopping 
Iguatemi Rio Preto e 
mobilizam a polícia
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8 causas de dor de 
cabeça e tratamentos 

pela fisioterapia 

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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A dor de cabeça atinge pelo menos 70% da po-
pulação, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. 
O incômodo da dor dura dias e ate semanas, alguns 
pacientes relatam dor constante há anos. Porém , a 
dor de cabeça frequente não deve ser ignorada , pois 
geralmente é causada por problemas “simples”, como 
resfriado, estresse, má alimentação ou uma noite mal 
dormida, mas, também pode ser sinal de doenças 
graves.

Não existe uma explicação única para quem sente 
dor de cabeça, ela está ligada a muitos fatores, os 
principais são esses:

- [ ] Desordem músculo esquelética 
- DTM
- Estresse 
- Exagero de trabalho muscular
- [ ] Doenças relacionadas aos hormônios
- Diabetes 
- Hipertireoidismo e hipotireoidismo 
- Distúrbio da puberdade 
- Distúrbios de órgãos reprodutivos 
- [ ] Doenças relacionadas ao coração 
-Infarto 
-cardiopatias 
-Angina 
- [ ] Doenças relacionadas as desordens hepáticas
-hepatite 
-Esteatose 
- [ ] Desordem metabólicas
-sindrome metabólica 
- [ ] Disfunções endócrinas 
-Disfunção de triglicerídeos 
-disfunção na suprarrenal 
-pancreatite 
- [ ] Doenças relacionadas aos ossos 
-artrite 
-gota 
-condrocalcinose 
- [ ] Doenças cerebrais 
-Tumores 
-insuficiência vascular do cérebro (avc).

Como podemos ver é uma gama grande de possibili-
dades que fazem a cabeça doer . Sabe-se que existem 

1-cefaleias aguda
2-enxaqueca 
3- cefaleia tensional 

Existem dor de cabeça que passa rápido que pode 
ser tratada em casa com remédios caseiros, porém , 
se persistir a dor é importante procurar um especialista 
neurologista para um check –up.

A fisioterapia pode ajudar com a dor de cabeça por 
estresse, DTM e dos ossos, pois através de um equilí-
brio músculo esquelético é possível reverter o quadro 
de dor regular.

Para quem sofre com DTM que seria a disfunção 
mandibular/temporal, o tratamento da fisioterapia se 
faz necessário juntamente com um dentista especia-
lista em DTM, que através do alinhamento muscular 
, fortalecimento e mobilidade adequada é possível 
cessar a dor. 

As dores de cabeça em decorrência de  problemas 
ósseos também podem ser aliviadas com a fisiotera-
pia através do tratamento para a patologia de base e 
equilíbrio postural! 

Não deixe de avaliar sua dor de cabeça, procure 
um profissional de saúde qualificado para orientação 
e tratamento.

*Dra Sílvia Batista - fisioterapeuta , educadora 
física, pós graduada em doenças da coluna ,mestre 
em nutrição internacional pela Espanha. Gestora 
da Escola da vida natural, criadora do projeto 
3DNano de automassagem. @Drasilviabatista / 
e-mail silviafisioterapia@icloud.com

Divulgação

Andressa ZAFALON

Centro Respiratório na Swift lota 
no primeiro dia de atendimento

O Centro de Atendimento 
Respiratório, que começou 
a funcionar nesta sexta-feira 
(14), na Swift, em Rio Preto, 
registrou alto número de 
pacientes no primeiro dia. A 
procura foi tanta que o final 
da tarde a Secretaria de Saú-
de informou que encerraria  a 
entrada às 22h - o previsto 
era à 0h - para conseguir 
concluir todos atendimentos 
até meia-noite. 

A reportagem do DHoje 
esteve no local e constatou 
uma fila na entrada, além 
de, pelo menos, 150 pessoas 
dentro da sala de atendimen-
to. A assessoria da Secretaria 
da Saúde não autorizou a 
entrada alegando “risco de 
contaminação”.

Enquanto o DHoje estava 
no local, uma funcionária da 
saúde foi até à fila e pediu 
que as pessoas que estives-
sem com sintomas leves, 

Andressa ZAFALON      
redacao@dhoje.com.br
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como tosse e dor de cabeça, 
fossem embora e fizessem a 
triagem via telemedicina.

Muitas pessoas contesta-
ram o comunicado, dizendo 
que precisavam fazer testes 
para saberem se estavam 
positivados ou não e pela 
telemedicina não era possível 
realizar tal feito. A funcionária 
justificou explicando que a 

telemedicina é justamente 
para fazer a triagem e, caso 
seja necessário, o teste será 
direcionado para o local certo.

A funcionária da saúde 
ainda ressaltou que “aqui 
dentro (sala de atendimento 
na Swift) tem muitas pessoas 
passando muito mal, vomitan-
do, desmaiando e, quem vier 
aqui sem estar com Covid, vai 

pegar”.
O DHoje questionou a 

assessoria da pasta de Saú-
de, para saber o número de 
atendimentos feitos neste 
primeiro dia, porém, a asses-
soria respondeu que ainda 
não possui dados. O Centro 
de Atendimento Respiratório 
funcionará das 7h às 0h, na 
Swift.

Rio Preto começa vacinar crianças 
na segunda-feira em duas unidades

A prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de Saú-
de, inicia na próxima segunda-
-feira, dia 17, a imunização das 
crianças de 5 a 11 anos contra 
a covid-19.

A Secretaria irá receber a 
primeira remessa das vacinas 
da Pfizer destinada a esse 
público. Serão disponibilizadas 
nesta primeira remessa, 1.930 
doses do imunizante para com-
posição pediátrica.

De acordo com a pasta, o 
primeiro grupo atendido será o 
de crianças com comorbidades 
ou deficiência permanente, 
que devem ser levadas até as 
Unidades Básicas de Saúde 
do Santo Antônio e Vila Elvira, 
das 7h30 à 15h. Serão pontos 
exclusivos para vacinação de 
crianças de 5 a 11 anos, sem 
atendimentos respiratórios. As 
pessoas maiores de 12 anos 
que precisem receber dose de 
covid devem procurar as outras 
25 Unidades de Saúde para 
receber o imunizante.

O pai ou responsável preci-
sa apresentar o laudo médico 
que comprove a comorbidade 
ou a deficiência permanente 
listada no Plano Nacional de 
Imunização (PNI), além de 
certidão de nascimento ou 
documento de identidade da 
criança, número do CPF ou 
Cartão Nacional de saúde. A 

recomendação é que as crian-
ças estejam acompanhadas do 
responsável legal, caso isso não 
seja possível teremos um termo 
de Assentimento que poderá 
ser assinado previamente pelos 
pais e apresentado no dia da 
vacinação.

A gerente de imunização de 
Rio Preto, Michela Dias Barce-
los, destacou que o cronograma 
da cidade segue o recomenda-
do pelo PNI, mas depende da 
disponibilidade de vacinas pelo 
Ministério da Saúde. Ela explica 
que a imunização das crianças 
ajuda a proteger toda a popula-
ção contra o novo coronavírus.

“É importante que os res-
ponsáveis saibam que a vacina 
é segura e eficaz, e é fundamen-
tal que as crianças recebam a 
primeira dose o quanto antes 
para conseguirmos romper a 
cadeia de transmissão do vírus, 
principalmente a de novas va-
riantes. Além de proteger e evi-
tar formas graves, a vacinação 
das crianças também protegerá 
os adultos e os idosos, por isso 
é urgente e necessária”.

Michela ressalta que é im-
portante que os responsáveis 
saibam que a vacina é segura 
e eficaz, e é fundamental que 
as crianças recebam a primeira 
dose o quanto antes para evi-
tarmos novos casos e o risco 
de complicações. “Sobretudo 
nesta etapa que estaremos 
vacinando crianças com fatores 

Vinicius LIMA Divulgação 

Indígena de 8 anos que faz tratamento de 
saúde é 1ª criança vacinada do Brasil

A primeira criança vacinada 
contra Covid-19 no Brasil é um 
garoto indígena de 8 anos. Davi 
Seremramiwe Xavante vem pe-
riodicamente a São Paulo para 
um tratamento de saúde no 
Hospital das Clínicas da USP. O 
Governador João Doria acom-
panhou o início da campanha 
estadual para crianças de 5 a 
11 anos no início da tarde desta 
sexta-feira (14).

“O Davi é a primeira criança 
brasileira a receber a vacina 
para imunização contra a Co-
vid-19. É um momento histórico 
para o Brasil. Praticamente um 
ano após São Paulo iniciar a 
vacinação aqui no Hospital das 
Clínicas”, disse Doria.

A campanha de vacinação 
infantil em São Paulo começou 
imediatamente após a entre-

ga do lote inicial de 234 mil 
vacinas pediátricas da Pfizer à 
Secretaria de Estado da Saúde. 
As equipes da pasta receberam 
o imunizante no final da manhã 
desta sexta, e a distribuição para 
todas as regiões do estado será 
iniciada até o final da tarde.

Nascido em uma tribo Xavan-
te no estado do Mato Grosso, 
Davi tem uma condição de saú-
de que afeta as pernas e o obri-
ga a andar com ajuda de uma 
órtese. Durante nove meses, 
ele e o pai, o cacique Jurandir 
Siridiwe, fizeram viagens perió-
dicas à capital paulista para que 
Davi fosse tratado no Instituto da 
Criança do Hospital das Clínicas.

Desde o início do ano pas-
sado, Davi passou a morar com 
uma tutora na cidade de Piraci-
caba, na região de Campinas. 
Ela o acompanha nas consultas 
rotineiras que garoto faz no HC 

Da REDAÇÃO

com médicos das áreas de rea-
bilitação e neurologia.

O caso do garoto xavante 
está sendo estudado por espe-
cialistas do Instituto da Criança, 
que procuram identificar as 
razões da parda parcial dos 

movimentos de Davi. Como há 
outras crianças da mesma tribo 
com sintomas similares aos de 
Davi, os cientistas da USP estão 
conduzindo um estudo genético 
completo para apontar possíveis 
causas do problema.

Divulgação 

5 a 11 ANOS

EM SÃO PAULO

de risco para gravidade. Além 
de proteger e evitar formas 
graves, a vacinação das crian-
ças permitirá o aumento da 
cobertura vacinal geral e melhor 
controle da disseminação da 
doença”, concluiu.

AS 
COMORBIDADES
Insuficiência cardíaca
Cor-pulmonale e hiperten-

são pulmonar
Cardiopatia hipertensiva
Síndromes coronarianas
Valvopatias
Miocardiopatias e pericar-

diopatias
Doenças da aorta, grandes 

vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas
Cardiopatias congênitas
Próteses e implantes car-

díacos
Talassemia
Síndrome de Down
Diabetes mellitus
Pneumopatias crônicas gra-

ves
Hipertensão arterial resis-

tente e de artéria estágio 3
Hipertensão estágios 1 e 2 

com lesão e órgão alvo
Doença cerebrovascular
Doença renal crônica
Imunossuprimidos (incluindo 

pacientes oncológicos)
Anemia falciforme
Obesidade mórbida
Cirrose hepática
HIV
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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:

JOÃO VITOR FERREIRA DE SOUZA e JESSIKA CANHE-
DO PARRA. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de 
setembro de 1987, fi lho de JOÃO APARECIDO DE CARVA-
LHO DE SOUZA e de MIRIAM PEDREIRA FERREIRA DE 
SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de julho de 
1994, fi lha de MARCOS VINÍCIUS MAINARDI PARRA e de 
CRISTIANE CANHEDO PARRA.

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, 13 de janeiro de 2022
David Yamaji Valença, Ofi cial.

COPINHA

Mirassol vence o Sport e se garante nas oitavas
Na tarde desta sexta-feira 

(14), o Mirassol venceu o 
Sport por 2 a 0, na cidade de 
Bálsamo, com o resultado o 
Leão se garante nas oitavas 
de final da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior.

O adversário do Mirassol 
na próxima fase será o Bahia, 
que eliminou o Votuporan-
guense, após vencer por 1 
a 0.

O Mirassol foi superior 
durante toda a primeira etapa 
e foi recompensado com um 
gol de Edu Fernandes, que 
tocou na saída do goleiro, 
aos 40 minutos do primeiro 

tempo.
Na segunda etapa, o Sport 

veio com tudo para cima, mas 
acabou pecando na hora das 
finalizações. E quem acabou 
chegando ao segundo gol foi 
o Mirassol. Em contra-ataque, 
Gabriel Tota recebeu um lança-
mento do zagueiro Guilherme, 
contou com a falha da defesa, 
e fez 2 a 0, aos 49 minutos, 
definindo o placar final.

Da REDAÇÃO
Divulgação

ESTADO

Após 24 horas do gover-
nador João Doria anunciar a 
abertura do pré-cadastro de 
vacinação para crianças de 
5 a 11 anos em São Paulo, 
a plataforma Vacina Já regis-
trou a marca de mais de 230 
mil crianças cadastradas, 
com a média de 160 regis-
tros por minuto.

A página recebeu 324 mil 
acessos apenas no primeiro 

Em 24 horas, SP cadastra 230 mil 
crianças para vacinação contra Covid 

dia em que o pré-cadastro foi 
disponibilizado. A plataforma 
foi desenvolvida pela Prodesp 
– empresa de Tecnologia do 
Estado de São Paulo e as 
Secretarias de Comunicação 
e da Saúde.

O pré-cadastro é opcional 
e não é um agendamento, 
mas agiliza o atendimento 
nos locais de imunização, evi-
tando filas e aglomerações. 
Para cadastrar os filhos, os 
pais ou responsáveis devem 

acessar o link (https://www.
vacinaja.sp.gov.br/), clicar no 
botão “Crianças até 11 anos” 
e preencher o formulário 
online.

São Paulo aguarda o envio 
de imunizantes pediátricos da 
Pfizer por parte do Ministério 
da Saúde, aprovado desde 
16 de dezembro pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária), para que possa 
iniciar o plano de vacinação 
do público infantil.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

COVID
Mirassol abre postos 
para imunização hoje

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
abre o atendimento para quem 
necessita receber a dose da 
vacina contra a Covid-19 neste 
sábado (15), em dois pontos: 
Centro de Saúde, também co-
nhecido como Postão, das 7h 
às 13h, e na Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Distrito de 
Ruilândia, das 7h às 12h.

Mirassol segue vacinando 
adolescentes de 12 a 17 anos, 
com a primeira e segunda 
doses, e adultos, acima de 18 
anos, com a primeira, segunda 

e dose de reforço (desde que 
faça quatro meses de intervalo 
que recebeu a segunda dose).

“Importante ressaltar que 
a vacina é destinada para os 
moradores de Mirassol, ou 
seja, quando for se vacinar é 
importante levar o documen-
to de identidade com foto e 
comprovante de residência. Se 
for receber a segunda ou dose 
de reforço, leve a carteira de 
vacinação”, disse o diretor do 
DMS, Frank Hulder de Oliveira.

Síndrome Gripal

O Postão de Mirassol tam-
bém está atendendo exclusiva-

mente pessoas com sintomas 
gripais leves e moderados, de 
segunda à sexta-feira, no ho-
rário das 7h às 16h. A medida 
visa desafogar a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) de 
Mirassol.

Serviço:
Postão
Local: rua Prudente de Mo-

raes, nº 2386, Centro
Horário: 7 às 13 horas (sala 

de vacinação)
UBS Ruilândia
Local: rua Paraíba, 2051, 

Distrito de Ruilândia
Horário: 7 às 12 horas (sala 

de vacinação)
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Mirassol vence o 
Sport e se garante 
nas oitavas

SERVIÇO

Poupatempo mantém mutirões aos 
sábados para renovação da CNH

Com a retomada do ca-
lendário de vencimento das 
Carteiras Nacionais de Habi-
litação (CNHs), que havia sido 
suspenso durante o período 
mais crítico da pandemia, os 
documentos vencidos entre 
maio e junho de 2020 devem 
ser renovados até dia 31 de 
janeiro deste ano.

Para garantir que os ci-
dadãos possam regularizar a 
CNH antes do novo prazo de 
vencimento, o Poupatempo 
realizará, em todos os 100 
postos do programa, um novo 
mutirão que vai acontecer 
nos próximos sábados deste 
mês. No total, cerca de 30 
mil vagas serão distribuídas 
entre os dias 15, 22 e 29 de 
janeiro. A grade de agenda-
mento para o primeiro dia de 
ação abre na manhã desta 
quarta-feira (12).

O serviço presencial será 
oferecido no horário habitual 

de cada unidade, mediante 
agendamento prévio, que 
deve ser feito nos canais 
digitais de forma gratuita. A 
prioridade é atender aqueles 
que estejam com a habilita-
ção para vencer ainda neste 
mês e precisam realizar alte-
rações no documento, como 
transferência interestadual, 
por exemplo.

“Vamos iniciar 2022 ofe-
recendo o primeiro mutirão 
para renovação de CNH. E 
para garantir que os cida-
dãos consigam regularizar o 
documento a tempo, o Pou-
patempo, em parceria com o 
Detran.SP, ampliou a grade de 
atendimento para esse servi-
ço”, explica Murilo Macedo, 
diretor da Prodesp – empresa 
de Tecnologia do Governo de 
São Paulo, responsável pela 
administração do Poupatem-
po. “Fica aqui nosso alerta 
aos motoristas: não deixem 
para a última hora, estejam 
atentos ao calendário de ven-

cimento da sua habilitação” 
reforça.

A renovação simplificada 
pode ser feita pelos canais 
digitais do Poupatempo, como 
o portal www.poupatempo.sp.
gov.br, aplicativo Poupatempo 
Digital e totens de autoatendi-
mento, além das plataformas 
eletrônicas do Detran.SP. Para 
isso, o motorista não precisa 
comparecer presencialmente 
em uma unidade, bastando 
seguir o passo a passo do 
atendimento online, realizar 
o exame médico na clínica 
indicada durante o processo e 
o novo documento chegará ao 
endereço de cadastro, pelos 
Correios.

Entre janeiro e dezembro 
de 2021, aproximadamente 
7 milhões de cidadãos de-
ram entrada ao processo de 
renovação da habilitação no 
Poupatempo. Desse total, 4,5 
milhões de solicitações, 65%, 
foram realizadas de forma 
online, pelo site e aplicativo.
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Em 24 horas, 
SP cadas-
tra 230 mil 
crianças para 
a vacina 

Divulgação
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ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA N° 1/2022 
 

Promove alterações do Ato da Mesa nº 14/2021. 
 

CONSIDERANDO o aumento de casos de COVID-19 em 
decorrência da variante ômicron, além do avanço, no país, da epidemia de 
H3N2; 

CONSIDERANDO que a esta Mesa Diretora compete tomar todas 
as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos (art. 19, I, 
do RI) 

  
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
por este ato RESOLVE: 
 

Art. 1º  O Ato da Mesa nº 14/2021 passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 

 
“Art. 1º  
......................................................................................................
.......... 
......................................................................................................
......................... 
§5º O atendimento nos gabinetes observará o limite de 1 (um) 
munícipe por vez, desde que não se apresente com sintomas 
gripais ou respiratórios, hipótese em que será impedido de 
ingressar nas dependências da Câmara Municipal.” (NR) 
 
“Art. 9º-D. O afastamento de servidor ou estagiário por 
suspeita de síndrome gripal ou respiratória fica condicionado à 
apresentação de atestado médico em nome do colaborador ou 
familiar, devendo ser remetido de imediato ao Departamento 
de Pessoal, em via digital, e posteriormente entregue em via 
física, tão logo se dê o retorno presencial do solicitante.” (NR) 
 
“Art. 9º-E. Conforme a necessidade do setor, os servidores e 
estagiários poderão realizar suas atividades com rodízio 
alternado (presencial e em teletrabalho) quando assim 

Página 2 de 3 
 

determinado pela Chefia Imediata, sem prejuízo da 
remuneração e demais vantagens, devendo: 
I – permanecer, durante o período de trabalho remoto, à 
disposição da Administração no tocante às tarefas que possam 
ser executadas sem sua presença física no local de trabalho; 
II – nos dias e horários habituais de seu expediente, não se 
ausentar do local de onde desempenhem o seu trabalho remoto 
sem prévia autorização: 
a) do Presidente ou do Diretor-Geral, no caso de servidores 
efetivos, comissionados da Administração ou estagiários; 
b) do Vereador respectivo, no caso das equipes de assessoria 
parlamentar. 
III – manter conduta compatível com as medidas de 
isolamento social e controle expedidas pelas autoridades 
competentes do Sistema de Saúde, sob pena de 
responsabilização administrativa e comunicação da ocorrência 
ao Órgão de Saúde responsável. 
§1º  Os setores administrativos da Câmara funcionarão com a 
presença simultânea mínima de 50% (cinquenta por cento) dos 
servidores e estagiários, respeitadas, em qualquer caso, as 
diretrizes de higiene e distanciamento mínimos estabelecidas 
pelas autoridades competentes e pelo Plano São Paulo. 
§2º  As atividades presenciais poderão ser realizadas em 
horários flexíveis, de acordo com a necessidade do serviço, 
respeitada a carga horária e semanal de cada cargo, sendo 
vedado o cômputo de banco de horas do período trabalhado 
fora do expediente habitual da Câmara. 
§3º  Por determinação da Chefia Imediata, consideradas as 
necessidades pontuais de cada setor decorrentes de desfalques 
de pessoal ou afastamentos de qualquer natureza, poderão os 
servidores ser convocados para realizar suas atividades de 
modo exclusivamente presencial até que se restabeleça a 
situação de normalidade que permita a retomada do rodízio 
alternado, respeitadas as limitações do §1º.” (NR) 
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Art. 2º   O disposto no Ato da Mesa nº 14/2021, e suas alterações, se 
estende também às suspeitas ou positivações por H3N2, conforme 
determinação médica específica. 

 
Art. 3º  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se o caput e o §1º do art. 9º-A; e repristinando-se a vigência do 
art. 15, todos do Ato da Mesa nº 14/2021. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 
2022. 

 
 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
 

Ver. KARINA CAROLINE DE SOUZA 
Vice-Presidente 

 
 

Ver. RENATO PUPO DE 
PAULA 

1º Secretário 
 
 

Ver. ROBSON LEANDRO RICCI 
2º Secretário 

 
 

Ver. JORGE MENEZES SILVA 
3º Secretário 

 

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 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial 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. JEFERSON PRUDÊNCIO DE OLIVEIRA e PATRI-
CIA AMÉLIA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA, sendo ELE 
filho de ISAC COSTA DE OLIVEIRA e de MARCIA CRISTINA 
PRUDÊNCIO DE OLIVEIRA e ELA filha de JOSÉ ILTON 
NUNES DE OLIVEIRA e de ELZA DE LIMA;

2. VICTOR ARAUJO GOLDONI e CAMILA SAN-
CANARI MACHADO, sendo ELE filho de JOÃO SIDINEI 
GOLDONI e de RITA DE CÁSSIA MAIA ARAUJO GOLDONI 
e ELA filha de ANTONIO RIBEIRO MACHADO e de ESTHER 
DA SILVA SANCANARI MACHADO;

3. CLEBERSON GUSTAVO FERRO e LUCINEIDE DE 
SOUSA PINHEIRO, sendo ELE filho de RUBEM FERRO e 
de ADELAIDE SENSULINI FERRO e ELA filha de MANOEL 
SENHOR PINHEIRO e de MARILENE DE SOUSA PINHEI-
RO;

4. RENAN JOSÉ SILVA DE AZEVEDO e LUCINEIDE 
NERIS DE OLIVEIRA, sendo ELE filho de JOSÉ FRANCIS-
CO DE AZEVEDO e de MARIA JOSÉ DA SILVA e ELA filha 
de LINDAURA NERIS DE OLIVEIRA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/01/2022.
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Riopreto Shopping Center 
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Kiberamarp

Pé na Areia
Os jovens, Fabrício Assunção, 
Arthur Ribeiro e Victor Miranda, 
realizam mais uma edição 
do badalado evento “Pé na 
Areia”, para o dia 19 de 
fevereiro, com show especial 
do cantor Matheuzinho, mais 
a requisitada Dj Samhara e 
convidados. O evento será no 
Recinto de Exposições de Rio 
Preto. Já começou às vendas 
de convites.

Maior Barato
A Cia. Fábrica de Sonhos 
iniciou, na quinta-feira, em 
estande montado no Riopreto 
Shopping Center, a distribuição 
gratuita de ingressos para a 15ª 
edição do Festival Em Janeiro 
Teatro para Criança é o Maior 
Barato, que será realizado no 
período de 21 a 30 deste mês. 
O evento terá apresentações 
presenciais no teatro do Sesi 
Rio Preto e na região central da 
cidade, com retransmissão no 
Youtube da companhia teatral 
rio-pretense.

DiáriodoBob
Um mestre no poder. Orlando Bolçone, está prefeito de Rio Preto e sua posse tem tempo 

determinado. Assumiu ontem e vai dividir seu dia em trânsito com dois pontos de referência: 
8º andar da prefeitura e na Secretaria de Planejamento, no Parque Tecnológico. Com Bolçone 
ninguém corre risco, o mestre em economia e doutor em Ciência da Saúde pela FAMERP, 
além de professor admirado, sempre mereceu aplausos pelo comportamento fino e discreto, 
simples em todas as ações, mas competente e determinado. Com 72 anos completados no 
dia 31 de janeiro, experiente no legislativo (foi deputado estadual) é de uma lealdade inaba-
lável. Edinho merece descansar porque exagera no comprometimento com o cargo, além 
de ser muito determinado em seus mandatos. As férias do Edinho terminam no dia 31 de 
janeiro, a ultima segunda feira deste mês. O tempo voa. Pra quem viu e participou em 1973 
da primeira formatura dos alunos da nossa Faculdade de Medicina de Rio Preto, fundada em 
1968, teve ontem mais uma alegria, assistindo a colação de grau da 48ª turma da FAMERP. 
A cerimônia contou com a presença de professores e autoridades, como a coordenadora do 
curso, Profa. Dra. Alba Regina de Abreu Lima, Dr. Rodrigo José Ramalho, patrono da turma, 
paraninfo Dr. Enzo Thiago Brito Mattar e o professor Sérgio Luís Aparecido Brienze, médico 
cirurgião e diretor Adjunto de Ensino da Famerp, que emprestou seu nome a 48ª Turma. 
Oficina de Pizza. Começou ontem, mas segue até o dia 6 de fevereiro, a oficina de Pizza, 
no Shopping Cidade Norte por criatividade educativa da Master Kids. Cumpre-se a lei. O 
governo de São Paulo prorroga obrigatoriedade do uso de máscaras até 31 de março. Grana 
no banco. Teto do seguro-desemprego sobe para R$ 2.106,08 após reajuste. Apelação na 
televisão. A cantora(?) Anitta terá a “ajuda” de Luciano Huck para arrumar um namorado no 
“Domingão”. Parabéns Geninho. O deputado federal pela região foi festejado nesta semana 
pela nova idade (46 anos). Que fique bem claro. A baixa letalidade da ÔMICRON aliada ao 
sucesso da vacinação transformaram o número de pessoas gripadas em notícia bombástica. 
Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusividade para o jornal DHOJE às 
terças, quintas e sábados) 

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
Aprenda a viver sem as pessoas que vivem sem você. Sorria, beba muita água e seja feliz!

Na linda Chácara
O empresário Bruno Garisto 
que aniversaria na próxima 
te rça - fe i ra ,  d ia  18,  va i 
antecipar a comemoração da 
data, com amigos na tarde de 
amanhã, domingo, com um 
churrasco para amigos em sua 
cinematográfica chácara, nos 
arredores de Rio Preto. Merci 
pelo convite.

Fique de olho
Caneta contra obesidade vira 
moda, mas requer orientação 
médica. Medicamento para 
tratar diabetes tem sido usado 
para ajudar a emagrecer. 
E s p e c i a l i s t a s  a p o n t a m 
bene f í c i o s  do  p r odu t o , 
mas alertam que é preciso 
acompanhamento médico e 
mudança de hábitos.

Fique sabendo...
Marcado para o próximo dia 24 
de janeiro (uma segunda-feira), 
o primeiro Leilão de Títulos do 
Clube, deste ano. Com lance 
mínimo de R$ 2.500,00 à 
vista (taxa de transferência 
inclusa). As propostas poderão 
ser entregues na secretária da 
sede cidade, ou enviadas por 
e-mail, até às 17 horas do dia 
do leilão. O e-mail é secretaria 
@montelibanoriopreto.com.br. 
Mais informações (17) 3519-
3444.

Comemorando
A fotógrafa Rosi Caires abre 
a temporada de exposições 
do Riopreto Shopping deste 
ano de 2022, com a mostra 
“Fo tog ra f i a ,  C r i anças  e 
Natureza”, na Praça 2 de 
Eventos até o dia 23 de janeiro. 
A exposição reúne em imagens 
três paixões da fotógrafa: a 
fotografia, as crianças e a 
natureza, além de comemorar 
o Dia do Fotógrafo - celebrado 
nacionalmente no último dia 8 
de janeiro.

Orgulho
De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estava sempre 
começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de 
que seria interrompido antes de terminar. Com esse pensamento 
os formandos da Turma nº 48 de Medicina da Famerp de Rio 
Preto, subiram ao palco para a colação de grau na noite desta 
quinta-feira. A cerimônia contou com a presença de professores 
e autoridades, como a coordenadora do curso, Profa. Dra. Alba 
Regina de Abreu Lima, Dr. Rodrigo José Ramalho, patrono da 
turma, paraninfo Dr. Enzo Thiago Brito Mattar e o professor Sérgio 
Luis Aparecido Brienze, que empresta o nome para a 48ª Turma, 
em homenagem ao médico cirurgião e diretor Adjunto de Ensino 
da Famerp.

Comemorando
Os fãs de Disney podem 
comemorar os 50 anos do Walt 
Disney World no McLanche Feliz 
com uma das mais aguardadas 
campanhas já lançadas. Serão 
50 brinquedos que trazem 
os queridos personagens do 
universo Disney, entre eles 
Mickey e seus amigos, além dos 
personagens de clássicos como 
Rei Leão, Procurando o Nemo, 
Frozen, Os Incríveis, Star Wars, 
entre outros.

Se joga no ritmo
Para a turminha que gosta de dançar ao som do hip hop as 
atividades “Na onda do Hip Hop”, será no próximo dia 23, nesta 
férias do Sesc Rio Preto, conduzida por Bruno Bruxelas e Pedro 
Improvisador e “Se joga no ritmo”, dia 30, com o professor de 
dança Hip Hop, Lucas Leal, têm a proposta de fazer com que 
as crianças se soltem, dançam e conheçam um pouco sobre o 
Hip Hop.   

Data comemorativa
Fernanda Azevedo Pereira 
Marques, ao lado do marido, 
o  ad vogado  D r.  C l ebe r 
Sant`Anna, e do filho, Roméro, 
armou festinha surpresa para 
comemorar os 81 anos, bem 
vividos, do seu querido papai 
Walter Marques, na residência 
de sua chácara, nos arredores 
de Rio Preto, nesta semana.

Uma noite divertida
Convidado pela empresária, 
Helen Girotto, diretora da escola 
Passo a Passo, o requisitado 
bailarino, coreógrafo de uma 
escola de samba carioca, 
Carlinhos de Jesus, aterrissa 
em Rio Preto na noite deste 
sábado, para a inauguração 
da escola, e recepcionar os 
convidados. E para garantir 
a segurança de todos, os 
convidados da inauguração da 
nova sede ficarão sentados em 
mesas marcadas.  

Fique de olho
Caneta contra obesidade vira 
moda, mas requer orientação 
médica. Medicamento para 
tratar diabetes tem sido usado 
para ajudar a emagrecer. 
E s p e c i a l i s t a s  a p o n t a m 
bene f í c i o s  do  p r odu t o , 
mas alertam que é preciso 
acompanhamento médico e 
mudança de hábitos.

A advogada paulistana Luana Heluany com o amigo, 
o empresário Rui Lucato, festejou seu aniversário no 

badalado point “Vinarium”, em São Paulo  

O pecuarista Walter Marques ganhou festinha de 
aniversário, da fi lha Fernanda Azevedo Pereira 

Marques Sant`Anna, ao lado do marido, o advogado 
Dr. Cleber Sant`Anna, e do fi lho, Roméro, na 

residência de sua chácara, nos arredores de Rio 
Preto, nesta semana. 


