
Procon articula retomar agentes 
locais para fiscalização este ano

RIO PRETO

Divulgação

Bolçone fala dos dez 
dias como prefeito e 
futuro nas eleições
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INÉDITO
Pela primeira 
vez na história, 
o Palmeiras 
conquistou o 
título da Copa 
São Paulo de 
Futebol Júnior, 
após golear o 
Santos por 4 
a 0 no Allianz 
Parque, nes-
ta terça-feira 
(25), na ca-
pital paulista.             
Pág.A6

Marco GALVÃO

Divulgação

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVIII - N° 5.470 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Rio Peto tem 
jovem executado 

e motociclista 
baleado em 

apenas 24 horas
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Traficante em 
carro de luxo 
que abastecia 
viciados em 

viaduto é preso
Pág. A4

O Procon de Rio Preto vai 
retomar neste ano a fisca-
lização com agentes locais. 
Até o ano passado, as visitas 
fiscalizatórias eram realiza-
das pela equipe da Funda-
ção Procon de São Paulo.
“Primeiramente vamos nos 
reunir com os diferentes se-
tores do comércio para escla-
recer como funcionará essa 
fiscalização”, explicou o diretor 
Jean Dornelas.       Pág.A2

Mirassol registra 
mais 157 casos 

de Covid 
nesta terça

Mirassol registrou 157 casos 
positivos de Covid-19 confor-
me o boletim desta terça-feira 
(25) do Departamento Mu-
nicipal de Saúde (DMS) e da 
Vigilância Epidemiológica. Com 
isso, o município contabiliza 
48.881 notificações, 11.792 
casos confirmados (positivos), 
30.757 negativos, 11.496 re-
cuperados e 290 óbitos. Apesar 
dos casos registrados, todos já 
estão fora do período de qua-
rentena.   Pág.A5

Estado tem 75% 
das crianças 

imunizadas de 
todo país

O Estado de São Paulo 
vacinou 75,8% das crianças 
imunizadas no Brasil contra 
a Covid-19 até segunda-feira 
(24), de acordo com dados 
do consórcio de veículos de 
imprensa. No estado, foram 
vacinadas 345,7 mil crianças 
de 5 a 11 anos, de um total 
de 456,1 mil em todo o país 
De acordo com dados do 
IBGE, São Paulo tem 20,7% 
da população brasileira nessa 
faixa etária.    Pág.A5

Advogada que 
concorreu à 

presidência da 
OAB filia-se 
ao Avante
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Câmara 
derruba veto a 
parcelamento 
de multas na 

pandemia
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Fiscais miram testes de Covid 
em farmácias essa semana

Bolçone fala dos dez 
dias como prefeito e 
futuro nas eleições
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EXCLUSIVAMissa celebra 
93 anos da 
Diocese de 
Rio Preto

A Diocese de do Rio Preto 
celebrou 93 anos de criação 
ontem. A data será ocasião, 
também, para o envio das 
Comissões Paroquiais do Sí-
nodo dos Bispos 2021-2023. 
A ação foi, a ser realizada nas 
Dioceses em todo o mundo, 
é uma inspiração do Papa 
Francisco. Houve missa na 
Catedral de São José. Pág.A2

FIAÇÃO
 GCM fez dois 

flagrantes 
de furto de 
fiação, um 

em comércio 
de avenida e 
outro numa 
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CATAR
A seleção bra-

sileira já come-
çou a traba-

lhar em Quito 
(Equador) para 
o jogo da próxi-
ma quinta-feira 

(27) contra a 
equipe da casa 
pelas Elimina-

tórias Sul-Ame-
ricanas para a 
Copa do Mun-

do de 2022, 
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DOENÇAS SEM 
CARÊNCIA: 

AUXÍLIO DOENÇA E 
APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ
A maioria dos segura-

dos da Previdência So-
cial, tem conhecimento 
da regra geral de que os 
benefícios de auxílio-do-
ença e aposentadoria 
por invalidez, agora de-
nominados de auxílio por 
incapacidade temporária 
ou permanente, exige-se 
um período de carência, 
que são de doze meses 
de contribuição. Porém 
muitos destes contribuin-
tes precisam ter ciência 
de que esta regra tem exceção. 

Em algumas situações conforme previsto no 
Artigo 26, Inciso II da Lei 8.213/91, não se faz 
necessário o cumprimento desse período de ca-
rência; no caso estamos falando das doenças que 
constam no rol da Lei de Benefícios em seu artigo 
151, sendo elas: tuberculose ativa, hanseníase, 
alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia 
grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irre-
versível e incapacitante, cardiopatia grave, doença 
de parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefro-
patia grave, estado avançado da doença de paget 
( osteíte deformante ), síndrome da deficiência 
imunológica adquirida – aids e  contaminação por 
radiação – com base em conclusão da medicina 
especializada .

Se o cidadão segurado, estiver acometido de 
algumas dessas doenças, a Previdência Social não 
exigirá os doze meses de carência; sendo necessá-
rio conscientizá-lo de que precisa ter a qualidade 
de segurado na data do início da incapacidade.

A determinação do direito ao benefício, será 
de competência da Perícia Médica do INSS; para 
comprovação da gravidade da doença, além da 
prova testemunhal, muito importante se faz a 
juntada da prova documental: atestados e laudos 
médicos, exames de imagem, prontuários médicos, 
comprovantes de internação hospitalar, fichas de 
evolução clínica, receitas médicas, prescrição de 
medicamentos e qualquer outro que fortaleça este 
acervo.

Se você se enquadra em alguma das situações 
citadas, ou estando acometido de qualquer outra 
doença que impossibilite o trabalho, procure um 
advogado especialista em direito previdenciário em 
sua localidade. Faça valer os seus direitos! 

Maria José Nardin da Silva é advogada pela 
Fadir - Faculdade de Direito Riopretense, Téc-
nica Contábil pela Escola E. Professora Aurea 
de Oliveira.     

ARTIGO Procon alinha retomada de 
fiscalização com agentes locais

O Procon de Rio Preto vai 
retomar neste ano a fiscaliza-
ção com agentes locais. Até o 
ano passado, as visitas fisca-
lizatórias eram realizadas pela 
equipe da Fundação Procon de 
São Paulo.

“Primeiramente vamos nos 
reunir com os diferentes seto-
res do comércio para escla-
recer como funcionará essa 
fiscalização e principalmente 
como atender o Código de 
Defesa do Consumidor. A 
intenção é que não seja ne-
cessário chegar à necessidade 
de multas”, explicou o diretor 
Jean Dornelas.

Segundo ele, a equipe de 
fiscalização será completa-
mente formada por servidores 
efetivos, que contam com 
estabilidade no cargo. “Isso 
garante a isonomia do traba-
lho”, comentou.

Dornelas explica que o 
objetivo principal é resolver as 
controvérsias das relações de 
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consumo de forma que ambas 
as partes se sintam satisfeitas 
com a solução do conflito. 
“Nosso lema é orientar pri-
meiro, educar em seguida e 
só então cobrar”, completou.

Operação 'Covid sem abuso' 
fiscaliza farmácias

A Operação ‘Covid sem 
abuso’, realizada pela Fun-
dação Procon de SP, está 
percorrendo as farmácias de 
Rio Preto, para fiscalizar os 
preços de testes de Covid. 

Essa mesma fiscalização 
aconteceu na semana pas-
sada, porém, o foco foi os 
laboratórios.

Segundo a diretoria de 
fiscalização do órgão, a Ope-
ração ainda não tem data 
para terminar, devido à alta 

Andressa ZAFALON

CATÓLICOS

RIO PRETO

demanda de locais fiscali-
zados e pela complexidade 
em que o sistema se con-
siste. “Ainda não há dados 
que possamos divulgar. Eles 
estão sendo compilados pq 
exigem outros critérios que 
estão sendo averiguados”, 
detalhou.

A Operação é baseada em 
três pilares: laboratórios, far-
mácias e laboratórios dentro 
de hospitais. “Nos laborató-
rios de análises são os locais 
mais fáceis de ter acesso aos 
testes de Covid; depois as 
farmácias, e por último, um 
pouco mais remoto, os labo-
ratórios dentro de hospitais. 
Sabemos que há uma certa 
escassez destes produtos no 
mercado, porém, não pode 
haver abuso nos preços”.

Em último caso, e se 
for necessário, a Fundação 
Procon pode notificar as 
distribuidoras para oferece-
rem as notas e documentos 
para justificarem os preços 

praticados.
Os laboratórios dentro dos 

hospitais têm a fiscalização 
um pouco mais complicada, 
pro ser um ambiente reser-
vado à pessoas que estão 
com quadro clínico e que 
já estão internados. “Temos 
que ter mais cautela e, con-
sequentemente, a dificulda-
de também é maior, para que 
possamos detectar preços, 
já que aquele laboratório 
está muito ligado à questão 
do hospital”, conta o diretor 
Francisco Murad.

A Fundação Procon está 
juntando os dados e um dos 
objetivos é detectar onde 
está a alteração abusiva nos 
preços destes testes: se são 
os laboratórios, as farmácias 
ou as distribuidoras.

Após a conclusão da ope-
ração e compilação dos da-
dos, a Fundação Procon irá 
divulgar o resultado através 
da assessoria de imprensa 
do órgão.

Na tarde de segunda-feira, 
24, o diretor se reuniu com 
representantes dos postos 
de gasolina para esclarecer a 
nova política de fiscalização. 
Ao longo das próximas duas 

semanas, serão realizados 
encontros com representan-
tes das revendas de veículos, 
dos supermercados, das pa-
nificadoras, além de bares e 
restaurantes.
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Missa celebra 93 anos da criação da Diocese de Rio Preto
A Diocese de São José do 

Rio Preto celebrou 93 anos de 
criação nesta terça-feira, 25. 
A data será ocasião, também, 
para o envio das Comissões 
Paroquiais do Sínodo dos Bis-
pos 2021-2023. A ação foi, a 
ser realizada nas Dioceses em 
todo o mundo, é uma inspira-
ção do Papa Francisco.

Ontem houve missa na Ca-
tedral de São José, às 19h30, 
presidida pelo arcebispo de 
Ribeirão Preto e administrador 
apostólico local, dom Moacir 
Silva.

Desde os primeiros dias de 
janeiro, as paróquias estão re-
crutando voluntários para a efe-
tivação da “fase da escuta” do 

Sínodo dos Bispos. Perguntas 
encaminhadas pelo Vaticano 
vão orientar as discussões em 
cada comunidade, permitindo 
que os fiéis destaquem suas 
impressões sobre a caminhada 
da Igreja. Outras fases, reunin-
do as contribuições de cada 
país e, posteriormente, de cada 
continente, resultarão em um 
grande encontro, em 2023, no 
Vaticano, com o Santo Padre.

Missa na Catedral

Considerando o aumento do 
número de casos da Covid-19, 
em especial pela variante ômi-
cron, só serão admitidos, na 
Catedral, os padres, diáconos, 
religiosos, seminaristas e os 
cinco voluntários de cada Pa-

Raphael FERRARI róquia. Os demais fiéis acom-
panharam o encontro a partir 
da Rádio Interativa FM 104,3 
e pelo perfil do Bispado no 
Facebook (diocesesjrp).

Novo Bispo

No último dia 19 de janeiro 
foi anunciada a transferência 
de dom Antônio Emídio Vilar, 
até então bispo diocesano 
de São João da Boa Vista, 
para São José do Rio Preto. 
A posse acontecerá no dia 19 
de março, às 9 da manhã, na 
Catedral. Até lá, o arcebispo 
de Ribeirão Preto, dom Moacir 
Silva, responderá pela Igreja 
Particular dedicada a São José 
e ao Imaculado Coração de 
Maria.

Divulgação
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1ª SESSÃO

Projetos sociais avançam 
em primeira discussão

A Câmara de Rio Preto apro-
vou por unanimidade o projeto 
de lei que institui o passe livre 
para gestantes em situação de 
carência financeira. De autoria 
do vereador Odélio Chaves (PL) 
a proposta prevê que para obter 
o benefício da gratuidade no 
transporte público a gestante 
deverá, no ato da solicitação, 
apresentar exame de compro-
vação de gravidez com atestado 
médico, estar cadastrada no 
CRAS e que a renda deverá ser 
utilizada no critério do Cadastro 
Único.

A proposta ainda precisa ser 
votada quanta ao mérito antes 
de ser autorizado ou vetado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB). A análise e discussão 
do projeto ocorreu no período 
da tarde durante a segunda 
sessão desta terça-feira, 25.

Se virar lei a gratuidade será 
concedida desde o início da 

gravidez até os 60 dias após o 
nascimento.

Para defender a votação 
ao projeto o autor Odélio Cha-
ves lembrou que lei federal já 
classifica as mulheres grávidas 
como pessoas com mobilidade 
reduzida.

“Muitas gestantes faltam ao 
pré-Natal nos Cras. Temos em 
média 3 mil gestantes no muni-
cípio por ano nesta situação. O 
custo para implantar o projeto 
seria de R$ 540 mil reais por 
ano em um orçamento de R$ 
2,5 bilhão. Um projeto de suma 
importância”, disse.

Pobreza menstrual

Durante a sessão do período 
da tarde os vereadores acaba-
ram acatando parecer paralelo 
apresentado pelo vereador João 
Paulo Rillo (Psol) que defendia 
a legalidade do projeto de lei de 
sua autoria que obriga o forneci-
mento de absorventes higiênicos 

Raphael FERRARI

NA CÂMARA

Na primeira sessão ordi-
nária do ano, no período da 
manhã, nesta terça-feira, 25, 
os vereadores aprovaram pro-
jeto de lei que institui o passe 
livre no transporte coletivo de 
Rio Preto para pacientes pré 
e pós transplantados que se 
encontram em situação de 
vulnerabilidade social. A pro-
posta de autoria do vereador 
Júlio Donizete acabou sendo 
aprovada quanto a legalidade, 
ou seja, em primeira votação.

Caso se torne lei só terá 
o passe livre aqueles que 
apresentarem, no ato da so-
licitação, laudo médico com-
provando a necessidade do 
transporte ou tratamento pós 
transplante, documento mé-
dico comprovando a neces-
sidade de acompanhamento 
ao paciente na utilização do 
transporte coletivo, avaliação 
socioeconômica realizada por 
órgão competente e por fim 
possuir cadastro no CadÚnico. 
A gratuidade será concedida 
desde o início do tratamento 
até o fim dos retornos pós o 
transplante.

Donizete defendeu a apro-

vação do projeto lembrando 
que são “inúmeros pacientes 
em tratamento em Unidade de 
Transplante de Órgãos/Tecido 
que não possuem condições 
de custeio para utilização do 
transporte público para virem de 
suas casas à consulta médica, 
muitas vezes deixam de fazer 
seu acompanhamento médico 
por morarem muito longe dos 
Hospitais.”

Segundo o parlamentar 
caso o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) sancione a lei, que ainda 
precisa ser analisado quanto 
o mérito, deverá “assegurar o 
deslocamento desses pacien-
tes e seus respectivos acom-
panhantes na realização das 
consultas, acompanhamento 
médico e exames e o presente 
projeto de lei inclui, além dos 
munícipes de Rio Preto, os pa-
cientes que estejam residindo 
provisoriamente neste Muni-
cípio por indicação da equipe 
médica”, conclui.

Parcelamento de 
multas

A Câmara de Rio Preto 
também rejeitou durante a 
mesma sessão o veto do pre-

Raphael FERRARI

Advogada Lucineia dos Santos se filia ao 
Avante e avalia candidatura a deputada 

A advogada Lucineia dos 
Santos, candidata na eleição 
para a presidência da OAB Rio 
Preto no fim do ano passado, 
é a mais nova integrante do 
partido Avante, comandado no 
Estado pelo deputado estadual 
Campos Machado.

A advogada foi a única mu-
lher a disputar o comando da 

Da REDAÇÃO
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Bolçone fala da experiência como 
prefeito e futuro político este ano

Ao completar 10 dias como 
prefeito em exercício de Rio 
Preto, nesta terça-feira, 25, 
Orlando Bolçone (DEM) não 
esconde a possibilidade de se 
lançar candidato a deputado 
estadual nas eleições deste 
ano.

Em entrevista exclusiva ao 
Dhoje Interior, onde fez um 
balanço dos primeiros dias à 
frente do Executivo, no período 
em que o titular Edinho Araújo 
(MDB) está de férias – até 
dia 31 de janeiro – Bolçone 
afirma que o grande fiador de 
sua provável campanha será 
o vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB).

“O que vai me nortear 
quando chegar abril vai ser a 
seguinte ótica: onde eu posso 
ser mais útil? Se eu posso 
ser mais útil como deputado 
ou continuando a exercer a 
atividade de Secretário de 
Planejamento Estratégico”, 
afirma.

Bolçone deixa claro que três 
nomes serão consultados para 
a definição: Rodrigo Garcia, 
prefeito Edinho Araújo e o de-
putado federal Geninho Zuliani. 
“Vou ouvir diversas lideranças, 
mas três em especial. O vice-
-governador e a cidade têm 
uma dívida com ele, da impor-
tância de se ter um governador 
da nossa cidade e região que 
é o Rodrigo Garcia. Vou ouvir 
o prefeito Edinho companheiro 
por anos na atividade política 
e o deputado federal Geninho. 
Vou ouvir e fazer a pergunta a 
minha consciência e a minha 
família”, diz o prefeito em 
exercício.

Sobre a possibilidade de 
ocupar em definitivo a cadeira 
de prefeito a partir de 2025, já 
que em 2024 vêm as eleições 
que vão definir o sucessor de 
Edinho na Prefeitura, Bolçone 
novamente diz que as sonda-
gens é que definirão. “Sempre 
trabalhei e vou fazer a análise 
ouvindo amigos, lideranças, a 
família e os três nomes que 
citei”.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Passe livre para transplantados avança; veto 
a parcelamento de multas na pandemia cai

Assembleia
As eleições de 2018 aca-

baram por varrer da Assem-
bleia Legislativa deputados 
estaduais eleitos por Rio Preto. 
Nomes como João Paulo Rillo 
(Psol), Vaz de Lima (PSDB), 
Valdomiro Lopes (PSB) e pró-
prio Bolçone não conseguiram 
a eleição, no caso do prefeito 
em exercício e de João Paulo 
Rillo, a reeleição à Assembleia 
do Estado.

A onda Bolsonaro acabou 
afetando diretamente a vota-
ção do eleitorado rio-pretense 
migrando votos para nomes 
de fora da região, a maioria 
ligado a ala bolsonarista. Para 
Orlando Bolçone, neste ano, as 
eleições terão novo componen-
te, onde o eleitor deverá levar 
em conta os problemas mais 
locais, abandonando a questão 
ideológica.

“Eu sou municipalista. Eu 
acredito que vai ser o momento 
do voto distrital, o interesse 
do entorno das pessoas, a 
região metropolitana, a ques-
tão social, o voto vai ser neste 
sentido. A questão ideológica 
vai cair e vou trabalhar para 
que se tenha um voto que não 
seja contaminado pelo ódio. 
A questão ideológica vai cair. 
Vou trabalhar para termos a 
representação que já tivemos”, 
declara Bolçone.

Cadeira de prefeito

Nestes 10 dias como prefei-
to de Rio Preto Bolçone mais 
uma vez cita a questão da saú-
de como sendo a prioridade. Ao 
Dhoje Interior o prefeito afirma 
que é “uma honra servir a ci-
dade” e que o trabalho segue 
tranquilo devido a “equipe de 
secretários e servidores” que 
segundo Bolçone “cabem em 
qualquer Ministério”.

“A escolha da saúde, sem-
pre tivemos um olhar especial 

desde o dia 16 de novembro 
de 2020 quando vencemos 
ao lado do prefeito Edinho as 
eleições”.

Bolçone voltou a agradecer 
as instituições religiosas por 
desenvolver ações para incen-
tivar a vacinação em massa 
nas pessoas. Segundo ele, 
tanto igreja Católica, Evangéli-
ca, e denominações espíritas, 
criaram mais de 200 pontos 
para divulgação da importância 

vacinal.
“A vacina possibilitou que 

caísse a letalidade, as interna-
ções. Aproveito esse momento 
para pedir no sentido que 
é muito importante vacinar. 
Perto de 100 mil pessoas que 
não tomaram a terceira dose 
e perto de 20 mil que não to-
maram a segunda dose ainda. 
Não vai faltar um só centavo 
de recursos para expandirmos 
nossa rede. Vacinando vamos 
mudar”, afirma.

Vou ouvir e fazer a pergunta a minha 
consciência e a minha família

“
”

OAB local, na eleição que elegeu 
o advogado Henry Atique como 
novo comandante da entidade 
até 2024. O deputado estadual 
Campos Machado fez o convite 
para a filiação da advogada 
rio-pretense durante reunião 
no dia 28 de dezembro com a 
presença de lideranças políticas 
regionais, em hotel de Rio Preto.

“Ele disse que acompanhou 
nossa campanha e que enten-
deu que era muito pertinente 

que eu viesse para o Avante 
para colaborar e fomentar a 
representatividade da mulher 
no cenário político”, afirma 
Lucineia.

Segundo a advogada o grupo 
que a apoiou na eleição local 
para a OAB ficou surpreso com 
o convite para filiação e entrada 
na vida partidária com perspec-
tivas de participar de eleições 
eletivas.

“Embora tivéssemos dispu-
tado uma campanha para OAB 
nós do grupo não imaginávamos 
que o resultado tomaria essa 
proporção. Mas estamos felizes 
e a disposição do partido para 
colaborar com toda sociedade”, 
diz.

Lucineia dos Santos afirma 
que aguarda as próximas defini-
ções para confirmar oficialmen-
te a candidatura para deputada 
estadual pelo Avante nas elei-
ções de outubro deste ano.

feito Edinho aplicado a projeto, 
também de autoria de Julio 
Donizete que permite o parce-
lamento de multas aplicadas 
a estabelecimentos durante 
a pandemia de Covid-19 em 
até 12 vezes. As multas foram 
emitidas após fiscalização por 
parte das equipes de vigilância 
sanitária em descumprimentos 
das normas sanitárias impostas 
pelo município.

A proposta havia sido apro-
vada em segunda discussão 
pelos vereadores em julho 
do ano passado e logo em 
seguida vetada integralmente 
por Edinho. Para justificar o 
veto o prefeito afirmou que a 
aprovação do projeto “causa 
tumulto administrativo” por 
“invadir matéria reservada à 
Administração, disciplinando 
condutas que cabem ao Poder 
Executivo”.

Além de parcelar em 12 
vezes, a proposta dá liberdade 
a Prefeitura estabelecer o valor 
mínimo de cada parcela a lei 
é promulgada pelo presidente 
da Câmara, Pedro Roberto 
(Patriota), e ainda pode ser 
questionada pelo Executivo no 
Tribunal de Justiça, por meio da 
Ação Direta de Inconstituciona-
lidade (Adin).

por parte da Prefeitura de Rio 
Preto às mulheres carentes.

Parecer da Comissão de 
Justiça e Redação da Câmara 
apontou ilegalidade que aca-
bou sendo derrubada com a 
aprovação do parecer paralelo 
apresentado por Rillo.

O objetivo é que que seja 
criada no munícipio política 
pública de combate à pobreza 
menstrual, através do Programa 
de Fornecimento de Absorventes 
Higiênicos para combater a po-
breza menstrual.

“Trata-se de uma medida 
contra a pobreza menstrual com 
base no princípio mínimo no qual 
o Estado deve garantir política 
pública digna e participativa. 
A prefeitura tem recursos para 
isso. Assim como são distribuí-
dos remédios. Porque o não uso 
destes absorventes íntimos cola-
ca em risco a saúde da mulher”, 
disse João Paulo.

O projeto ainda deverá ser 
votado quanto ao mérito.
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Polícia registra execução de jovem 
e motociclista baleado em 24 horas

Um adolescente de 17 
anos, foi morto a tiros na 
noite desta segunda-feira, 
24, no Jardim Santo Antônio, 
na Região Norte de Rio Preto.

A Polícia Militar foi cha-
mada e encontrou o corpo do 
menor, com várias perfura-
ções de arma de fogo, caído 
na avenida Orlando Canuto 
da Silva.

Uma viatura do Samu com-
pareceu no local e a equipe 
constatou o óbito. Peritos 
da Polícia Técnica e policiais 
civis da Deic também foram 
acionados.

As causas do homicídio 
são desconhecidas até o 
momento. O boletim de ocor-

rência foi enviado ao 4º DP 
rio-pretense.

Em outro caso, uma ten-
tativa de homicídio contra 
um motociclista, de 27 anos, 
foi registrada. Ele foi baleado 
na tarde desta segunda-feira, 
24, quando atravessava com 
sua moto, acompanhado da 
esposa, em um mata-burro 
da favela da Vila Itália, em Rio 
Preto.

Ele contou a policiais mili-
tares que dois homens saíram 
de um matagal existente nas 
imediações e efetuaram dispa-
ros em sua direção, atingindo 
a coxa direita. Mesmo ferida, a 
vítima acelerou a motocicleta 
e fugiu.

Após ser atendido na UBS 
do Jardim Vetorazzo, o mo-
tociclista foi transferido para 
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a Santa Casa, onde passou 
por cirurgia para retirada do 
projétil.

A mulher da vítima disse à 
PM que conhecia os suspeitos 
e que eram moradores da fave-
la. A guarnição abordou cinco 
pessoas em um imóvel, entre 
as quais os dois acusados. Um 
deles se manteve calado, mas 
o outro confessou ter atirado 
no motociclista.

Em revista na casa, os pms 
acharam um revólver calibre 
22, da marca Rossi, com sete 
cartuchos, apenas um sem 
disparo, escondido dentro de 
um guarda-roupa. A arma foi 
apreendida e o autor do aten-
tado preso.

O caso será investigado 
pelo 6º DP rio-pretense. (Co-
laborou – Sarah BELLINE)

Arquivo DHOJE

INSEGURANÇA COBRE

Fisioterapeuta tem carro 
roubado por motociclistas

Uma fisioterapeuta, de 
22 anos, teve o VW Fox, de 
cor preta, roubado por dois 
motociclistas, às 20h20 desta 
segunda-feira, 24, quando es-
tacionava na frente de sua resi-
dência, no bairro Set Valley III.

À polícia, a jovem contou 
que tentou acelerar o veículo, 
mas foi fechada pelo piloto 
e o marginal que estava na 
garupa da motocicleta desceu 
com uma arma e mandou que 
descesse do carro.

Um dos assaltantes pergun-
tou se a vítima estava armada, 

tirou sua mochila do automóvel 
e saiu com o Fox.

Além do veículo, foram rou-
bados um molho de chaves e 

o celular da motorista. O caso 
será investigado pelo 3º DP de 
Rio Preto. (Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Da REPORTAGEM

GCM flagra furtos de fiação em 
comércio de avenida e UBS

Guardas civis municipais de 
Rio Preto surpreenderam um 
ajudante geral, de 36 anos, fur-
tando a fiação de um estabele-
cimento comercial, na avenida 
Bady Bassitt, na madrugada 
desta segunda-feira, 24.

Quando a viatura chegou, 
a porta do local estava violada 
e os GCMs entraram, encon-
trando o acusado com fios e 
um alicate. Após receber voz de 
prisão, o homem foi levado até 
o Plantão, onde o flagrante foi 
confirmado e o indiciado trans-
ferido para a carceragem local.

OUTRO CASO

Uma equipe da GCM foi 
acionada para atender outro 
furto de fios, nas imediações 
da UBS da Vila Mayor, na ma-
drugada de ontem.

O suspeito, que carregava 
fiação e um microfone em car-

rinho de supermercado, correu 
ao ver a viatura e fugiu pela 
mata do córrego do Rio Preto. 
Os objetos foram apreendidos 
e apresentados no Plantão.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE)
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BAEP
Homem é preso com 

baterias furtadas e drogas

Depois de receberem de-
núncias, há dias, de que o 
motorista de um carro preto 
estava abastecendo vários 
locais no centro de Rio Preto 
com pedras de crack, policiais 
do Baep prenderam o trafican-
te em flagrante, na noite desta 
segunda-feira, 24.

Segundo a Polícia Militar, a 
guarnição fazia patrulhamento 
na rua Osvaldo Aranha, no 
bairro Boa Vista, quando viu 
um Hyundai Azera e decidiu 
abordá-lo.

Em revista pessoal nada 
de ilícito foi encontrado, mas 
dentro do veículo foram acha-
das uma pedra de crack gran-

de e 75 pedras da droga já 
embaladas para serem comer-
cializadas.

Ao lado da sacola ainda foi 
encontrada uma arma calibre 
32, da marca Smith & Wes-
son, com três cartuchos, e no 
porta óculos três comprimidos 
de ecstasy e R$ 117.

O acusado confessou que 
vendia pedras de crack para 
“noias” que ficam no viaduto 
Jordão Reis e levava o revólver 
para se proteger. Quanto ao 
ecstasy disse ser para uso 
próprio.

Na delegacia de Plantão, 
a prisão foi confirmada e o 
indiciado transferido para a 
carceragem local. (Colaborou 
– Sarah BELLINE)
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BR 153

VIADUTO

Carro furtado é recuperado após 
motorista furar bloqueio da PRF

Na manhã desta terça-feira 
(25), policiais rodoviários fede-
rais estavam em patrulhamen-
to pela BR-153, na altura do 
km 91, perto do trevo de Jaci, 
quando deram ordem de para-
da a um GM/Celta, com placas 
de Rio Preto. O motorista do 
veículo, que era furtado, furou 

o bloqueio e passou a fugir pela 
rodovia.

Durante perseguição, o 
condutor fez diversas mano-
bras de alto risco, como ultra-
passagem pelo acostamento 
e jogar o carro em cima de 
outros veículos com o intuito 
de causar acidente, e no km 
85, trevo de Ruilândia, aban-
donou o Celta e correu por um 
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Traficante com carro de luxo que 
abastecia viciados do Jordão Reis é preso

Depois de receberem de-
núncias, há dias, de que o 
motorista de um carro preto 
estava abastecendo vários 
locais no centro de Rio Preto 
com pedras de crack, policiais 
do Baep prenderam o trafi-
cante em flagrante, na noite 
desta segunda-feira, 24.

Segundo a Polícia Militar, a 
guarnição fazia patrulhamen-
to na rua Osvaldo Aranha, no 
bairro Boa Vista, quando viu 

um Hyundai Azera e decidiu 
abordá-lo.

Em revista pessoal nada 
de ilícito foi encontrado, mas 
dentro do veículo foram acha-
das uma pedra de crack 
grande e 75 pedras da droga 
já embaladas para serem 
comercializadas.

Ao lado da sacola ainda 
foi encontrada uma arma 
calibre 32, da marca Smith & 
Wesson, com três cartuchos, 
e no porta óculos três compri-
midos de ecstasy e R$ 117.

O acusado confessou que 
vendia pedras de crack para 
“noias” que ficam no viaduto 
Jordão Reis e levava o revól-
ver para se proteger. Quanto 
ao ecstasy disse ser para uso 
próprio.

Na delegacia de Plantão, 
a prisão foi confirmada e o 
indiciado transferido para a 
carceragem local.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)
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canavial. Ele foi seguido, mas 
conseguiu fugir.

Viaturas da PM e o helicóp-
tero Águia foram mobilizados à 
procura do fugitivo. Duas horas 
depois, uma equipe do BAEP 
localizou o acusado escondido 
nos fundos de um estabeleci-
mento comercial no distrito de 
Ruilândia.

Apresentado na delegacia 

de Mirassol, foi indiciado pelos 
crimes de receptação e direção 
perigosa, ouvido e liberado.

O veículo, furtado em 18 
de janeiro de 2022, em Rio 
Preto, foi devolvido sem danos 
à proprietária, que não possuía 
seguro.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE) 

Brazilina Tavares Quartieri, natural de 
Nova Granada-SP faleceu aos 84 anos 
de idade. Era casada com Sr. Antonio 
Quartieri e deixa seus fi lhos Vera Lucia, 
Eduardo Aparecido, Jorge (falecido) 
e Geraldo (falecido). Foi sepultada dia 
25/01/2022 às 16h30min, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista.

Leonor Levina de Jesus Massoni, 
natural de Guapiaçu-SP faleceu aos 86 
anos de idade. Era viúva de Sr. José 
Massoni e deixa seus fi lhos Alessandra 
Aparecida, Sergio, Osmar, Maria, Julia, 
Clarice, Amelia Rute, Antonio Carlos e 
Ademar. Foi sepultada no dia 25/01/2022 
às 13h00min, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Cemitério 
da Ressureição.

  FALECIMENTOS
Elidio Indalécio, natural de Macaubal-

-SP faleceu aos 81 anos de idade. Era 
viúvo de Sra. Judit Antonia Indalécio e 
deixa seus fi lhos Sueli, Maria Cristina, 
Fatima, Milton, Luiz Angelo, Andrei Lu-
ciano. Foi sepultado no dia 25/01/2022 às 
14h00min, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemitério Parque 
Jardim da Paz.

Jose Spessamiglio, natural de Gua-
piaçu-SP faleceu aos 87 anos de idade. 
Era casado com Sra. Maria Isabel da Silva 
e deixa seus fi lhos Benedito Aparecido, 
Jose Antonio, Edivaldo Donizete, Terezinha 
(falecida), Vera Lucia, Lucineia, Antonio 
Carlos (falecido) e Andreia. Foi sepultado 
no dia 25/01/2022 às 10h30min, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério São João Batista.

Traficante com carro 
de luxo que 
abastecia viciados do 
Jordão Reis é preso

Divulgação

roubado por motociclistas
Divulgação
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Diante de tantas polêmicas e discussões acerca da aplicação 
das vacinas nas crianças, é quase impossível não retomar a 
discussão acerca da Covid-19 e suas particularidades. Só que 
desta vez quero trazer um enfoque mais aprofundado sobre o 
impacto desta pandemia nas crianças e quais seriam as pers-
pectivas futuras para o público infantil.

Na rotina de consultório, muitos pais têm procurado diferen-
tes especialidades médicas fazendo uma pergunta muito direta: 
“devemos vacinar nossos filhos”? Em decorrência de tantas 
informações, algumas comprovadas e outras não, ainda existem 
motivos para que haja esta apreensão por parte dos pais.

Desta forma, algumas informações já estabelecidas entre 
a Covid-19 e as crianças merecem compartilhamento. Todas 
estas informações apresentadas a seguir são oriundas de 
vários estudos populacionais realizados a partir de janeiro de 
2020 e, portanto, não refletem um posicionamento particular 
ou individual.

Informação 1
Do ponto de vista populacional global, existe uma menor 

prevalência de infecção por Covid-19 nas crianças em compa-
ração com adultos.

Informação 2
Crianças com Covid-19 não costumam apresentar sintomas 

acentuados nem necessitar de hospitalização.

Informação 3
As crianças não parecem ser importantes transmissores da 

infecção por Covid-19.

Informação 4
Os principais grupos de risco, na faixa etária infantil, para 

infecção por Covid-19, seriam crianças com câncer, crianças 
que foram submetidas a um transplante de medula, crianças 
portadoras de uma doença chamada fibrose cística e crianças 
com algum quadro de imunodepressão (redução da imunidade 
por efeito de algum medicamento ou por doenças).

Informação 5
Os principais sinais/sintomas de uma infecção por Covid-19 

em crianças costumam ser febre, coriza (corrimento nasal), 
tosse, sintomas digestivos, dor de cabeça e mialgia (dores 
musculares).

Informação 6
As crianças com Covid-19 costumam adquirir a doença por 

uma transmissão oriunda de um adulto; muito ocasionalmente 
a partir de outra criança.

Informação 7
O coronavírus já foi identificado nas fezes de populações 

infantis. Apesar disto, a ocorrência de transmissão orofecal 
(quando os hábitos de higiene podem determinar a transmissão) 
do coronavírus não tem sido significativa. A transmissão por 
meio das gotículas respiratórias ainda tem sido predominante 
em crianças e adultos.

Informação 8
Apesar das crianças não serem aparentemente importantes 

transmissores da infecção por Covid-19, as regras de isolamento 
e de restrição, quando recomendadas, têm englobado igualmen-
te crianças e adultos. 

Informação 9 
A resposta imunológica das crianças é diferente em relação 

aos adultos e isto poderia explicar uma menor suscetibilidade 
da população infantil, no tocante a infecção por Covid-19.

Informação 10
Uma das principais complicações da infecção por Covid-19 

nas crianças tem sido a síndrome inflamatória multissistêmica. 
Consiste em um quadro inflamatório acentuado, comprometendo 
estruturas como pele e órgãos da digestão e podendo resultar 
em um estado de choque - quando o fluxo sanguíneo e a oxige-
nação dos tecidos orgânicos ficam significativamente reduzidos.

Após estas ponderações, todas fundamentadas em estudos 
populacionais, tenho certeza de aquela questão muito frequente 
nos consultórios, acerca de aplicar a vacina ou não aplicar nas 
crianças, continua causando certa apreensão.

No entanto, quando consideramos que as crianças estão 
retomando sua rotina de socialização nas escolas, que o risco 
de transmissão existe mesmo sendo de menor grau e que a 
infecção por Covid-19 pode comprometer uma criança de acordo 
com seu estado de imunidade, seria mais prudente vacinar as 
crianças e permitir que, caso haja um contato mais denso com 
o coronavírus, as defesas orgânicas destas crianças estejam 
potencializadas.

Quando o assunto é coronavírus na população infantil, 
precisamos primeiramente conhecer aquilo que já está bem 
estabelecido e documentado sobre este assunto, mas jamais 
abrir mão da prudência e da precaução.

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de 
Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Covid-19 em crianças: afinal, 

o que precisamos saber?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

O Estado de São Paulo 
vacinou 75,8% das crianças 
imunizadas no Brasil contra 
a Covid-19 até segunda-feira 
(24), de acordo com dados 
do consórcio de veículos de 
imprensa. No estado, foram 
vacinadas 345,7 mil crianças 
de 5 a 11 anos, de um total 
de 456,1 mil em todo o país. 
De acordo com dados do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), São 
Paulo tem 20,7% da população 
brasileira nessa faixa etária. 
Dados do Consórcio de Impren-
sa mostram que 3 a cada 4 
crianças no país são vacinadas 
no Estado.

São Paulo foi o primeiro 
estado do Brasil a iniciar a 
vacinação infantil contra o 
coronavírus, no último dia 
14, horas após receber doses 
pediátricas do imunizante da 
Pfizer por meio do Ministério da 
Saúde. Além disso, no dia 20, 
foi ampliada a vacinação des-
sa faixa etária com 8 milhões 
de doses de Coronavac para 
o estado, após aprovação do 
uso do imunizante pela Anvisa 
(Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária).

O Governo do Estado lan-

Estado detém 75% do número 
de crianças imunizadas 

çou ontem o vacinômetro infan-
til, com dados da imunização de 
crianças de 5 a 11 anos, que 
está disponível no site Vacina 
Já, por meio do link https://
www.vacinaja.sp.gov.br/. No 
site também é possível fazer o 
pré-cadastro para a vacinação 
deste público. Ele é opcional e 
não é um agendamento, mas 
agiliza o atendimento nos locais 
de imunização, evitando filas e 
aglomerações. Para cadastrar 
os filhos, os pais ou respon-
sáveis devem acessar o site, 
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clicar no botão “Crianças até 11 
anos” e preencher o formulário 
online.

A vacinação em São Paulo 
irá acelerar nos próximos dias 
e a meta é que os municípios 
vacinem em três semanas todas 
as 4,3 milhões de crianças des-
sa faixa etária do estado com a 
dose inicial. A capacidade da 
vacinação infantil em São Paulo 
é de 250 mil crianças por dia, 
além dos jovens e adultos que já 
vêm sendo imunizados contra a 
COVID-19 nos 645 municípios.

O calendário de vacinação 
do Governo de São Paulo prevê 
a vacinação de crianças com 
idade entre 9 e 11 anos de 
20 a 30 de janeiro. Entre 31 
de janeiro e 10 de fevereiro, a 
campanha vai priorizar aquelas 
de 5 a 8 anos. O cronograma 
completo da vacinação infantil 
está disponível no site www.
vacinaja.sp.gov.br. Demais in-
formações também estão dis-
poníveis no portal do Governo 
de São Paulo (www.saopaulo.
sp.gov.br).
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BENEFÍCIO

Mirassol registra mais 157 casos de Covid
Mirassol registrou 157 ca-

sos positivos de Covid-19 con-
forme o boletim desta terça-
-feira (25) do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS) e 
da Vigilância Epidemiológica. 
Com isso, o município con-
tabiliza 48.881 notificações, 
11.792 casos confirmados 
(positivos), 30.757 negativos, 
11.496 recuperados e 290 
óbitos. Apesar dos 157 casos 
registrados no boletim, todos 
já estão fora do período de 
quarentena.

Atualmente, seis pacientes 
do município seguem inter-
nados. São quatro mirasso-
lenses na enfermaria, sendo 
três na Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) Mirassol 
e um em Jaci. Um paciente 
sendo monitorado e outro in-
tubado na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI) do Hospital de 
Base (HB), em São José do 
Rio Preto. Todas as informa-
ções são oficiais e divulgadas 
para o DMS pelo sistema do 
Governo de SP.

“É importante ressaltar que 
a pandemia não acabou: evite 
aglomerações, não esqueça 
da máscara, mantenha o 
ambiente arejado e higienize 
sempre as mãos. Cuide de 
você e da sua família”, ressal-
ta a assessoria da Prefeitura 
de Mirassol.

Da REDAÇÃO

INSS começa a pagar aposentadorias 
com reajuste nessa semana

O Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS) come-
ça a pagar nesta terça-feira 
(25) os benefícios com rea-
justes para aposentados e 
pensionistas.

O calendário será seguido 
de acordo com o número do 
benefício do segurado.

Para aqueles que rece-
bem um salário mínimo, 
os depósitos referentes a 
janeiro serão feitos entre os 
dias 25 de janeiro e 7 de 
fevereiro. Segurados com 
renda mensal acima do piso 

nacional terão seus paga-
mentos creditados a partir 
de 1 de fevereiro.

Atualmente, são mais de 
36 milhões de pessoas com 
direitos a benefícios do INSS 
no país.

Os aposentados e pensio-
nistas que recebem benefí-
cios acima do salário mínimo 
terão reajuste de 10,16% na 
remuneração - o teto dos be-
nefícios do INSS passa de R$ 
6.433,57 a R$ 7.087,22.

Já para quem ganha o 
benefício no valor do salá-
rio mínimo, o piso nacional 
passou para R$ 1.212 desde 
1º de janeiro. Por lei, apo-
sentadorias, auxílio-doença, 
auxílio-reclusão e pensão 
por morte pagas pelo INSS 
não podem ser inferiores a 
1 salário mínimo.

Veja abaixo como ficam 
os valores reajustados de 
acordo com o novo salário 
mínimo e INPC – valores 
referentes a mais de um 
salário mínimo englobam 
quem já estava recebendo 
os pagamentos em 1º de 
janeiro de 2021.
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Mirassol registra mais 
157 casos de Covid

INSS começa a pagar 
aposentadorias 
com reajuste

Divulgação



Teatro volta a ocupar as ruas de Rio Preto com festival

O teatro volta a ocu-
par as ruas de Rio 
Preto depois de 
um longo período 

de distanciamento social 
imposto pela pandemia da 
covid-19. O ‘Festival Em 
Janeiro Teatro para Criança 
é o Maior Barato’ iniciou, na 
segunda-feira, dia 24, sua 
programação de espetáculos 
de rua. A Praça Rui Barbosa 
será palco, às 17h, de “Circo 
Lando – O Maior Espetáculo 
da Terra”, da Cia. Fábrica de 
Sonhos.

A Praça Rui Barbosa re-
ceberá mais dois espetácu-
los do Festival: “Fuzurufafa 
Bafafazuru”, do (Grupo Rosa 
dos Ventos, de Presidente 
Prudente, nesta terça, dia 25, 
às 17h; e “É mesmo uma Pa-
lhaçada”, da Trupe DuNavô, 
de São Paulo, na sexta-feira, 
dia 28, no mesmo horário).

A programação de rua 

do evento também envolve 
o Riopreto Shopping Center, 
que receberá o espetácu-
lo “Expresso Caracol”, Cia. 
dos Pés, de Rio Preto, na 
quinta-feira, dia 27, além de 
apresentações no teatro do 
Sesi Rio Preto e atividades 
formativas no Espaço Criati-
vo Fábrica de Sonhos (Rua 
Frederico Navarro da Cruz, 
37 - Vila Ercília), entre elas 
estão os “Diálogos sobre a 
cena”, uma troca entre pú-
blico e artistas mediada pelo 
jornalista e crítico teatral Dib 
Carneiro Neto.

Nos espetáculos do teatro 
do Sesi, a entrada é de graça, 
mas é preciso retirar os in-
gressos no estande do festival 
montado no Riopreto Sho-
pping (Praça 1 de Eventos). 
Cada pessoa pode retirar até 
quatro ingressos para cada 
peça da programação, que 
segue até o domingo, dia 30.

A 15ª edição do ‘Festi-
val Em Janeiro Teatro para 
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Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
26 de janeiro de 2022 COTIDIANOA-6

Palmeiras atropela o Santos e 
conquista a Copinha pela 1ª vez

Pela primeira vez na 
história, o Palmei-
ras conquistou o 
título da Copa São 

Paulo de Futebol Júnior, após 
golear o Santos por 4 a 0 no 
Allianz Parque, nesta terça-
-feira (25), na capital paulista. 
Invicto na competição, hoje o 
Verdão balançou a rede três 
vezes em apenas 15 minutos 
de jogo, com gols de Endrick, 
Giovani e Gabriel Silva, para 
alegria da torcida alviverde nas 
arquibancadas. Na etapa final, 
Gabriel Silva marcou o segundo 
dele, ampliando o triunfo aos 
oito minutos de bola rolando.

Há 19 anos o Alviverde 
não chegava à uma final da 
Copinha: na ocasião perdeu 
para o Santo André. A primeira 
vez que o Verdão disputou a 

taça foi em 1970, mas ficou 
em vice ao ser derrotado pelo 
Corinthians.

Mal começou a partida, o 
Verdão foi com tudo para cima 
do Santos e cinco minutos 
foram suficientes para que 
Endrick, de 15 anos, abrisse o 
placar, após aproveitar um cru-
zamento e desviar para o fundo 
da rede. Seis minutos depois, 
Giovani marcou um golaço, com 
um chute por cima do goleiro 
Diógenes. E na sequência, aos 
15 minutos, foi a vez de Gabriel 
Silva ampliar em cobrança de 
falta. Com a ampla vantagem, 
o Verdão diminuiu em intensida-
de, mas mesmo assim o Santos 
não conseguiu se rearticular em 
campo para diminuir o prejuízo. 
E para desespero do Peixe, 
já nos acréscimos, Derek foi 
expulso de campo, após atingir 
a canela do alviverde Giovani.

Na etapa final, Gabriel Silva 

Da REDAÇÃO   
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INÉDITO

Palmeiras atropela 
o Santos e con-
quista a Copinha 
pela 1ª vez

precisou de oito minutos para 
marcar o segundo dele na 
partida, desta vez de cabeça, 
aproveitando um cruzamento 
de Vanderlan, da esquerda. O 
Verdão seguiu marcando forte 
e teve mais chances de ampliar 
ainda mais o placar. A melhor 
delas foi aos 26 minutos, em 
cabeçada de João Pedro: o 
goleiro Diógenes espalmou e a 
bola bateu na trave e não en-
trou. Com desempenho muito 
superior ao Santos, o Verdão 
manteve o controle do jogo até 
o apito final.

Divulgação

MUNDIAL DE CLUBES ELIMINATÓRIAS

CULTURA

Criança é o Maior Barato’ é 
uma realização do Governo 
do Estado de São Paulo, por 
meio da Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa, com re-
cursos do Programa de Ação 
Cultural (ProAC), e da Cia. 
Fábrica de Sonhos e conta 
com o patrocínio do Riopreto 
Shopping Center e apoio do 
Sesi, Bebidas Poty, Brigadella 
e World Games.

Veja toda programação 
em reportagem completa no 
Portal do DHoje.

Teatro volta a ocu-
par as ruas de Rio 
Preto com festival

Divulgação

Fifa prorroga inscrições e 
Palmeiras ganha tempo

O Palmeiras anunciaria 
nesta segunda-feira (24) os 
23 atletas inscritos para o 
Mundial de Clubes, que será 
realizado nos Emirados Árabes 
Unidos entre 3 e 12 de feverei-
ro. A Federação Internacional 
de Futebol (Fifa), porém, pror-
rogou para até dois dias antes 
da estreia na competição o 
prazo para os clubes enviarem 
a relação de jogadores.

Segundo a assessoria de 
imprensa do Verdão, as equi-
pes participantes do Mundial 
foram informadas da mudança 

por meio de circular enviada 
pela entidade, em dezem-
bro. A razão é o aumento de 
casos do novo coronavírus 
(covid-19) no mundo.

No caso do Palmeiras, 
a lista de inscritos pode ser 
informada até 6 de fevereiro. 
No dia 8, às 13h30 (horário 
de Brasília), a equipe de Abel 
Ferreira encara o ganhador 
do confronto entre Monterrey 
(México) e Al Ahly (Egito) no 
estádio Al Nahyan, em Abu 
Dhabi, pela semifinal da com-
petição.

O adiamento possibilita 
ao Verdão a inscrição de 
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Brasil inicia preparação para 
jogo contra Equador

A seleção brasileira já 
começou a trabalhar em 
Quito (Equador) para o jogo 
da próxima quinta-feira (27) 
contra a equipe da casa pelas 
Eliminatórias Sul-Americanas 
para a Copa do Mundo de 
2022, no Catar.

Ainda sem grande parte 
dos convocados, Everton Ri-

beiro e Gabriel Barbosa, am-
bos do Flamengo, realizaram 
um trabalho na academia. A 
expectativa é que o restante 
da equipe chegue ainda nes-
ta segunda.

“É muito bom estar de 
volta. Estou muito feliz de 
ter essa oportunidade no-
vamente, de representar o 
Brasil. A camisa da seleção 
é um sonho que a gente 
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jogadores que sejam even-
tualmente contratados nos 
próximos dias. A equipe mira, 
principalmente, o reforço de 
um centroavante, já que o 
atacante Luiz Adriano, em atri-
to com a torcida, não faz parte 
dos planos e vem treinando 
separado do grupo.

Caso passe da semifinal, o 
Palmeiras decide o Mundial de 
Clubes no dia 12, às 13h30, 
no estádio Mohammed Bin 
Zayed, também em Abu Dhabi, 
contra Chelsea (Inglaterra), Al 
Hilal (Arábia Saudita), Al Jazira 
(Emirados Árabes Unidos) ou 
Pirae (Taiti).

Divulgação

Divulgação

realiza sempre que é possível 
estar aqui”, afirmou Everton 
Ribeiro.

O Brasil mede forças com 
o Equador, na próxima quin-
ta, a partir das 18h (horário 
de Brasília), no estádio Casa 
Blanca, pela 15ª rodada da 
competição. Na sequência, 
a Amarelinha viaja até Belo 
Horizonte, onde enfrenta o 
Paraguai no dia 1 de fevereiro.
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RELAÇÃO DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 

   

 

Denominação do Emprego 
Quantidade 

de 
Empregos 

Referência 
Carga 

Horária 
Valor do 
Subsídio 

ASSESSOR ADMINISTRATIVO 01 01 40 horas R$ 9.700,00 

 

 

  

Por ser expressão da verdade, firma a presente. 

 

 

São José do Rio Preto / SP, 31 de dezembro de 2021. 
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José Adalto Borini 
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JOSE ADALTO 
BORINI:12665807866

Assinado de forma digital por 
JOSE ADALTO 
BORINI:12665807866 
Dados: 2022.01.25 13:29:39 -03'00'

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

Página 1 de 1 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 02/2022 
CONTRATO Nº 02/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 
Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. 
Objeto: Contratação, por 12 (doze) meses, de prestação de serviços 
postais e telemáticos convencionais, adicionais nas modalidades nacional 
e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de 
produtos postais, disponibilizados em Unidades de Atendimento da ECT, 
em âmbito regional. 
Data da assinatura: 24 de janeiro de 2022. Vigência: 25 de janeiro de 
2022 a 24 de janeiro de 2023. Valor Global estimado: R$ 156.000,00 
(cento e cinquenta e seis mil reais). Recursos orçamentários: 3390.39 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: Artigo 24, 
inciso VIII da Lei Federal n. 8.666/93. São José do Rio Preto, 25 de 
janeiro de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 05/2022
OBJETO: Aquisição de cestas básicas destinadas às famílias 
carentes do município.
Data da realização da Sessão Pública: 10/02/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 25 de janeiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial.

EXTRATO DO CONTRATO ADM 03/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 100/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: GRÁFICA EDITORA GUTEPLAN LTDA
CNPJ sob nº 43.719.855/0001-80
OBJETO: Prorrogar a vigência da prestação dos serviços de 
Orientação Social, por meio de O presente contrato tem por 
objeto a aquisição de material didático de Sistema Estrutura-
do de ensino para alunos e professores da Educação Infantil 
e Ensino Fundamental que atenda a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC).
VIGÊNCIA: O presente contrato vigorará por 12 (doze) 
meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite 
de 60 meses, nos termos do artigo 57, II da Lei Federal 
8.666/93.
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor de R$745.705,00 (setecen-
tos e quarenta e cinco mil, setecentos e cinco reais), sendo o 
valor unitário R$85,00 (oitenta e cinco reais).
Monte Aprazível, 18 de Janeiro de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito 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 1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da 
Conversão de união estável em casamento:

JAIR GUSTAVO RIBEIRO DOS SANTOS e KARINA BILLIA 
DE MIRANDA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de 
setembro de 1987, residente e domiciliado a João Manoel 
Andrade, Nº 135, VILA NOSSA SENHORA DO BONFIM, São 
José do Rio Preto, SP, fi lho de JAIR RIBEIRO DOS SANTOS 
e de NEUSA CIRINO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade 
brasileira, técnica de enfermagem, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 22 de outubro de 1984, residente e domici-
liada a João Manoel Andrade, Nº 135, VILA NOSSA SENHO-
RA DO BONFIM, São José do Rio Preto, SP, fi lha de JOSÉ 
PAIXÃO DE MIRANDA e de PILAR BILLIA DE MIRANDA. 

HIGOR AUGUSTO DE DEUS e PRISCILA MARÃO DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, soltei-
ro, nascido em Bauru, SP, no dia 25 de março de 1992, resi-
dente e domiciliado a José Picerni, Nº 439, JARDIM PANO-
RAMA, São José do Rio Preto, SP, fi lho de JOSÉ CARLOS 
DE DEUS e de IVANA MARCELA DA SILVA DE DEUS. Ela, 
de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 
de março de 1978, residente e domiciliada a José Picerni, 
Nº 439, JARDIM PANORAMA, São José do Rio Preto, SP, 
fi lha de ELIAS GONÇALVES DE SOUZA e de ROSA MARIA 
MARÃO DE SOUZA.

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

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17) 3214-5330

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

DARLAN PEREIRA BRITO e MONIQUE MARIA STEFFEN. 
Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em 
Itambé, BA, no dia 18 de agosto de 1991, fi lho de EDILSON 
ARAUJO DE BRITO e de SONIA MARIA PEREIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 09 de janeiro de 1993, fi lha 
de WALTER WAGNER STEFFEN e de RITA DE CASSIA 
REBOLHO STEFFEN.

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, 25 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. LUCIANO DE OLIVEIRA JULIÃO e KARINA RI-
JANDIS GOMES, sendo ELE fi lho de PAULO JULIÃO e de 
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA JULIÃO e ELA fi lha de MILTON 
GOMES e de ELISABETE RIJANDIS GOMES; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 25/01/2022.
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DE VOLTA PARA CASA III 

A holding ainda mantém 
sinergia com os negócios 
e parceiros comerciais nos 
Estados Unidos. Nos anos 
80, o empresário rio-pretense 
Antônio Tarraf Jr. decidiu investir 
nos Estados Unidos e assim 
nasceram os negócios, que 
retornam agora para casa com 
otimismo, principalmente no 
setor imobiliário.

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

CARNAVAL II  

A princípio, o feriado de fevereiro está mantido, apesar da 
transferência dos desfiles. Sem carnaval nas principais capitais, 
com certeza, as estâncias no entorno das cidades do interior e na 
nossa região e as casas da Enseada Azul, com certeza, vão receber 
um grande fluxo de pessoas e vão acabar virando festa.

MOCROCRÉDITO  
No início de fevereiro a Caixa 
lança seu novo programa de 
concessão de microcrédito, com 
potencial para beneficiar 20 
milhões de brasileiros, inclusive 
os negativados. A previsão do 
banco é de que apenas nos três 
primeiros meses 5 milhões já 
terão feito suas requisições de 
crédito de até R$ 3 mil.

      Heitor e Ana Cristina Jaller 
Guimarães estão curtindo férias 
em seu belíssimo apartamento 
num exclusivo condomínio no 
bairro de Ventura, em Miami.

     O Baile com o Grupo 
Patheys, de Fernandópolis, no 
Automóvel Clube, será dia 11 
de fevereiro, uma sexta-feira.

     Ruy e Regina Piccolo, 
comemoraram dia 20 de 
janeiro, 45 anos de casados.

    Claudenir e Lucila Papacosta 
Conte comemoraram também 
no dia 20, os 80 anos dele.

      Paralisada na pandemia, 
a criação da Chinatown 
paulistana deve ser retomada 
este ano, junto do Mercado 
Municipal com temática 
chinesa em vários pontos 
públicos.

PÓ ROYAL 
Fes te i ro  como sempre ,o 
empresário Florêncio Batista, 
dono da Morumbi Veículos, 
arma festa de aniversário. Já 
reservou a data de 28 de maio, 
um sábado, para comemorar, 
reunindo amigos no quiosque 
da piscina do Harmonia Tênis 
Clube. Quer reuni-los num 
almoço regado a boa bebida e 
boa música.

CARNAVAL V 
E essa é a ordem dos desfiles do Grupo Especial do Rio de 
Janeiro: Sexta-feira (22 de abril) 1. Imperatriz Leopoldinense; 2. 
Estação Primeira de Mangueira; 3. Acadêmicos do Salgueiro; 4. 
São Clemente; 5. Unidos do Viradouro; 6. Beija-Flor de Nilópolis. 
Sábado (22 de abril): 1. Paraíso do Tuiuti; 2. Portela; 3. Mocidade 
Independente de Padre Miguel; 4. Unidos da Tijuca; 5. Acadêmicos 
do Grande Rio; 6. Unidos de Vila Isabel. FESTIVAL DE TEATRO II 

Realizado pela Prefeitura Municipal de Rio Preto, por meio da 
Secretaria Municipal de Cultura, e pelo Sesc São Paulo, o FIT Rio 
Preto, em 2022, completará 53 anos de história e 20 anos de edição 
internacional. Com dez dias de duração, o evento que é um dos 
maiores festivais de teatro do País, já tem data: 21 a 30 de julho 
de 2022, retornando após uma lacuna de dois anos sem edições, 
por conta da pandemia de covid-19. As categorias são: Internacional 
(espetáculos e projetos de outros países); Nacional (espetáculos e 
projetos de todo o território nacional, exceto Rio Preto) e Cena Rio 
Preto (espetáculos e projetos exclusivamente da cidade). Info: Josy 
de Sá (17) 98156-2508.

PRESSÃO 
O governador de São Paulo, 
João Doria, após vencer as 
prévias num processo marcado 
por uma guerra interna, tem 
sido aconselhado a unir o 
partido e evitar a disputa da 
presidência do PSDB, em 
maio. Uma das possibilidades 
sob avaliação é a prorrogação 
do mandato do presidente 
nacional, Bruno Araújo, além 
de todos os chefes de diretórios 
municipais e estaduais.Uma 
reunião da executiva nacional 
do partido deve discutir o 
assunto amanhã, quando será 
feita uma avaliação da situação 
da sigla nas disputas estaduais.

PRESIDENCIÁVEIS I 
O Hospital de Base (HB) de Rio 
Preto, uma das unidades da 
Funfarme – Fundação Faculdade 
Regional de Medic ina- o 
segundo maior complexo 
hospitalar do Brasil, como 
em anos anteriores, espera 
receber todos os candidatos à 
Presidência da República. Dia 
1º de fevereiro recebe visita do 
ex-ministro Sergio Moro, pré-
candidato à Presidência pelo 
Podemos, ainda a nove meses 
da eleição, acompanhado pela 
deputada federal Renata Abreu 
(Podemos - SP).

RESTAURANTE PANORÂMICO II
Na verdade, um outro problema surgiu quatro dias após o réveillon: 
a chef de cuisine Mari Angeles Peres foi acometida de um AVC 
nos primeiros dias de janeiro e ainda está em recuperação. Para 
alegria dos amigos e admiradores, sua recuperação está sendo 
satisfatória. A Diretoria Jesus Martin Neto e os proprietários da 
casa estão buscando uma solução imediata.

PUERTO MADERO PAULISTA II 
Com investimentos que beiram a R$ 1 bilhão a “Usina São Paulo” 
ocupa a antiga Usina de Traição, construída sobre o Rio Pinheiros e 
foi repassada à iniciativa privada em setembro de 2020. E a exemplo 
do Porto Madero, que tem este nome em homenagem a Eduardo 
Madero, o empresário que fez o porto em 1887, o projeto paulista, 
que deverá ficar pronto no primeiro semestre do ano que vem, terá 
também restaurantes, área de lazer e de concerto.

FESTIVAL DE TEATRO I 
As inscrições para a edição 2022 do nosso Festival Internacional 
de Teatro, o FIT Rio Preto,que tenho a honra de ter sido um de 
seus fundadores,em 1969, foram abertas sexta-feira, dia 21 de 
janeiro. Companhias, produtoras, grupos e artistas independentes 
do Brasil e do exterior podem enviar o material de seus espetáculos 
e projetos, até o dia 20 de fevereiro e se inscrever gratuitamente.

DE VOLTA PRA CASA II
A controladora, presidida por 
André Tarraf, está reorganizando 
a sua estrutura para acelerar 
as estratégicas de crescimento 
das empresas sob seu guarda-
chuva no Brasil e os novos 
negócios previstos para 2022. 
Criada há cinco anos, a holding 
atua no segmento de gestão 
de capitais, bens próprios e 
soluções imobiliárias. A ela 
estão interligadas empresas 
brasileiras com forte atuação 
nos setores de construção civil, 
mercado imobiliário, operações 
financeiras e agronegócios. 

DE VOLTA PRA CASA I
No almoço oferecido pela 
Lide a um grupo exclusivo 
de empresários, no Espaço 
Vitória, cuja figura central era 
o ex-presidente Michel Temer, 
tive o prazer de ter ao meu 
lado à mesa, André Tarraf, 
que está transferindo a sede 
administrativa de sua holding 
Tarraf &Filhos, da Flórida, 
nos Estados Unidos, para Rio 
Preto. Pedi-lhe permissão para 
publicar a nota, mas ele me 
pediu que aguardasse seu nihil 
obstat. E agora ele me ligou, 
autorizando.

PRESIDENCIÁVEIS II 
Moro será recepcionado com um 
café da manhã e permanecerá 
das 8 às 9 horas no HB para 
conhecer os serviços, a tecnologia 
e os projetos da instituição na qual 
85% do atendimento é destinado 
a pacientes do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

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

COMPRA E VENDA 
O Brooklyn Internacional, grupo 
americano que detém 75% 
do parque Hopi Hari iniciou 
conversas para uma nova 
aquisição: quer comprar 55% do 
Wet n’ Wild, o parque aquático 
vizinho ao Hopi Hari, em São 
Paulo.

CARNAVAL IV  
Essa é a ordem dos desfiles em São Paulo: Sexta-feira, 22 de 
abril: 23h15 – Acadêmicos do Tucuruvi; 00h20 – Colorado do 
Brás; 01h25 – Mancha Verde; 02h30 – Tom Maior; 03h35 – 
Unidos de Vila Maria; 04h40 – Acadêmicos do Tatuapé; 05h45 
– Dragões da Real. Sábado, 23 de abril: 22h30 – Vai-Vai; 23h35 
– Gaviões da Fiel; 0h40 – Mocidade Alegre; 1h45 – Águia de 
Ouro; 2h50 – Barroca Zona Sul; 3h55 – Rosas de Ouro e 5h – 
Império de Casa Verde.

FUTEBOL
Marcado para amanhã, o primeiro dos dois jogos da Seleção 
Brasileira no ano, pelas eliminatórias da Copa, será contra o 
Equador. Contra o Paraguai, será dia 1º de fevereiro. Já garantida 
na Copa do Mundo do Catar, a equipe do técnico Titee lidera a 
competição com 35 pontos e nenhuma derrota até o momento.

CARNAVAL III    

Com o adiamento, as datas do desfile ficariam da seguinte forma, 
segundo uma primeira prévia feita por pessoas ligadas às escolas: 
Sexta-feira (22 de abril)- Primeiro dia do grupo especial; Sábado 
(23) - Segundo dia do grupo especial; Domingo (24) - Desfile 
das Crianças; Terça (26) – Apuração e Sábado (30) - Desfile das 
Campeãs.

RESTAURANTE PANORÂMICO I 
Algumas pessoas, a maioria associados do Automóvel Clube, andam 
curiosas para saber informações sobre a abertura do restaurante 
Panorâmico, que foi reinaugurado na noite do réveillon, após 
reforma, realizou uma bonita festa e fechou as portas novamente, 
sem que se informasse a data do início das atividades. O local 
que, aliás, ficou muito bonito e elegante, agora sob a direção 
do restaurante Don León, funcionou ainda incompleto, pois a 
restauração daqueles bonitos móveis- mesas (com pés de leão 
em metal) e cadeiras comprados na loja Firenze, da rua Augusta, 
pelo então presidente, o saudoso Ivan Rollemberg ainda não havia 
sido terminada.

O médico Toco Prado de Carvalho e seu filho, o advogado 
Ricardo Lemos Prado de Carvalho, em foto colhida pela ob-
jetiva deste colunista, no almoço oferecido por Toco e Cris-
tina em sua casa no Condomínio Quinta do Golfe Jardins. 
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Mauro Cauduro e Maura Vetorasso Attab, durante recepção 
na casa de Luciano Hang, em Santa Catarina

* 

* 

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

MOVA DATA
Porque testou positivo para 
o Covid, o secretário da 
Aquicultura e Pesca do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Jorge Scaf adiou 
sua vinda a Rio Preto quarta-
feira passada para conhecer em 
detalhes o projeto da primeira 
edição do nosso Aquishow, a 
Feira Nacional de Piscicultura 
que será realizada de 24 a 26 
de maio em nossa cidade. Além 
dele, mais quatro pessoas de 
sua equipe, também foram 
acometidos de Covid. Uma nova 
data será marcada.

O rio-pretense 
Marcos Simões 
Lima, o Caxambu, 
coronel aposen-
tado que mora 
com a família em 
Liverpool, berço 
dos Beatles, ex- 
comandante do 
Corpo de Bombei-
ros de Rio Preto,  
Catanduva e Mi-
rassol, praticando 
ski  num resort 
em Bansko, na 
Bulgária. Os fi-
lhos João Victor 
e Lucas ficaram 
na Inglaterra em 
temporada de 
estudos.

* 

Os brothers Kátia, Marco e 
Ivanzinho Rollemberg cur-

tindo finde na Enseada Azul

No casamento de Maria Fernanda Pinto de Toledo com 
André Barros de Mello, no passado finde em Maceió, Vilma 
Coelho Reverendo Vidal, esposa de Neto Reverendo Vidal, 
com as filhas Marina e Marcela. Marina foi madrinha da 

noiva.

* 

* 

A beleza de Lucila Papacos-
ta Conte, esposa do empre-
sário do ramo da hotelaria, 

Claudenir Conte.

SHOW
Foi cancelado o show de Marina 
Lima, que estava marcado para 
a próxima sexta-feira, dia 28, 
Marina Lima no Sesc de Rio 
Preto, em que a cantora mostra 
seu mais  recente trabalho 
“Motim”,com 4 canções ou 
como ela prefere dizer, quatro 
contos além de músicas de sua 
carreira.

CARNAVAL I
Tanto as escolas de Samba de São Paulo como as do Rio de 
Janeiro, em vez de desfilarem em fevereiro, sairão no feriadão 
de 21 de abril. A questão do carnaval de rua, que havia sido 
cancelado, ainda vai ser analisada, segundo o prefeito carioca 
Eduardo Paes. A decisão foi provocada pelo avanço da Ômicron 
e a alta de casos de Covid no país. 

PUERTO MADERO PAULISTA I
João Doria esteve no final de semana visitando as obras da 
“Usina São Paulo”, que promete ser uma versão paulista do 
“Puerto Madero”, uma antiga área portuária as margens do Rio 
da Prata, em Buenos Aires, que após sua revitalização, na década 
de 1990, transformou-se numa das grandes atrações da cidade.


