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Rio Preto quer
conquistar
primeiros
pontos fora de
casa hoje

Palmeiras
vence e está
na final do
Mundial de
Clubes
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Olímpia fica no empate
com Desportivo Brasil

Raphael Veiga, autor
do primeiro gol do
Palmeiras, que venceu e garantiu vaga
na final do Mundial de Clubes, que
acontece sábado
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VAI À SANÇÃO OU VETO

Projeto que amplia horários para estacionar
em todos os corredores de ônibus é aprovado
Os vereadores de Rio Preto
aprovaram na sessão do período da manhã nesta terça-feira,
8, projeto de lei do vereador
Paulo Pauléra (PP) que permite
o estacionamento de veículos
em horários exclusivos das
8h30 às 16h30 e das 19h30
às 5h em todos os corredores
destinados aos ônibus do transporte coletivo na cidade. Projeto
agora vai à sanção ou veto do
Executivo.
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COVID

Além da vacinação em
horário usual
nas unidades
de saúde, a
pasta incluirá
dois postos
volantes instalados no
Shopping
Cidade Norte
e no Plaza
Avenida Shopping, com
horário de
funcionamento das 17h às
21h.
Pág.A5

Pré-candidatos
a governador e
presidente do Novo
visitam Rio Preto
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Equipes volantes "caçam" faltosos da vacina
Pág. A5

Professora é
finalista do
Prêmio Educador
Nota 10
A professora Lucia Maria
Dalbello, da Escola Municipal
Dr. José Maria Rollemberg
Sampaio, na Vila São Jorge,
é uma das 50 finalistas entre
mais de 14 mil educadores de
todo o país.
Pág.A2

BR-153

PRF apreendeu mais de
R$ 100 mil
em bebidas e
baterias vindos de Foz do
Iguaçu sem
nota próximo
a José Bonifácio.
Pág.A4

Publicitária tem
Instagram
hackeado e vídeos
íntimos vazados
Uma publicitária, de 29
anos, compareceu na Central
de Flagrantes rio-pretense,
na noite desta segunda-feira, 7, após ter o Instagram
hackeado e imagens íntimas
publicadas. O caso, registrado
como difamação e invasão de
dispositivo informático, será
investigado pelo 7º DP de Rio
Preto.
Pág.A4

A-2

São José do Rio Preto, quarta-feira
09 de fevereiro de 2022

COTIDIANO

ARTIGO

EDUCADOR NOTA 10

BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL: BPC/LOAS
O Benefício de Prestação
Continuada: BPC/LOAS, é uma
prestação paga mensalmente,
no valor correspondente a um
Salário Mínimo, para idosos
maiores de 65 anos ou pessoas com deficiência; desde que,
não possuam meios de prover à
própria subsistência ou de tê-la
provida por sua família.
Trata-se de um benefício
assistencial garantido ao cidadão, na conformidade do Artigo
203, Inciso V da Constituição
Federal, sendo regulamentado
pela Lei 8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS).
A renda mensal familiar, a partir do ano de 2021,
para que o cidadão faça jus ao benefício, deverá ser inferior a
¼ do Salário Mínimo vigente na data da solicitação. Salientando
que, temos conhecimento de concessões deste benefício, para
aqueles cuja renda per capita familiar, ultrapassa o limite da regra; porque comprovaram que suas despesas necessárias, tais
como: medicamentos, moradia e alimentação, são superiores
ao limite em questão. Muito importante ter o discernimento do
que é despesa necessária e o que é despesa supérflua.
O primeiro procedimento para requisitar o benefício
é visitar o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social
na sua cidade, munidos de documentações necessárias:
documentos pessoais, comprovante de endereço, recibos
de pagamentos: holerites, despesas pagas mensalmente, e
qualquer outra que possibilite a análise do assistente social.
Nas grandes cidades – metrópoles existe um prédio próprio
para atender o cidadão; já nas cidades menos populosas, as
prefeituras cedem um espaço para a assistência social, com o
intuito de ajudar as pessoas mais necessitadas a conseguirem
benefícios sociais. No CRAS é criado um cadastro denominado
“ CAD ÚNICO”, contendo as informações pessoais, informações
dos componentes familiares: filhos, marido ou companheiro, e
outras necessárias para composição do cadastro.
Geralmente no próprio departamento do “CRAS”
através dos assistentes sociais, após fazerem perguntas e questionamentos sobre sua moradia, sua condição de subsistência,
análise documental, lhe será dado um parecer, indicando se
você se enquadra em algum benefício social de programa do
governo.
A concessão e pagamento do Benefício é de
competência do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social,
diante do parecer favorável do assistente social do “CRAS”
que fez seu atendimento, concluindo que você vive em estado
de miserabilidade e preenche os requisitos para concessão
do benefício social, ele lhe direcionará para uma agência da
Previdência Social.
Diante de dúvidas, de benefício negado, 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, Técnica Contábil
pela Escola E. Professora Aurea de Oliveira.

RODEIO

Mais uma dupla
confirmada para o
Country Bulls 2022

Divulgação

Da Redação

Para encerrar a noite do dia
16 de julho, logo após o show da
dupla Jorge e Matheus, o público
sertanejo continuará a curtir o
rodeio com show da dupla Israel
e Rodolfo.
Está é a quinta atração já con-

Jornal

Professora de Rio Preto
está entre os 50 finalistas

Divulgação

Da Redação

A professora Lucia Maria
Dalbello, da Escola Municipal
Dr. José Maria Rollemberg Sampaio, na Vila São Jorge, é uma
das 50 finalistas entre mais de
14 mil educadores de todo o
país que enviaram seus trabalhos para o Prêmio Educador
Nota 10 em 2021.
A lista dos finalistas foi divulgada nesta terça-feira, dia
8, no site do prêmio: https://
premioeducadornota10.org/.
A professora de Rio Preto foi
selecionada pelo trabalho “Conhecendo o mundo por meio
do tato”.
Imagine a cena: uma menina de seis anos coloca as
mãos entre as grades da janela
de casa para sentir as gotas da
chuva. Além de sorrir, faz o sinal
da água na Língua Brasileira de
Sinais (LIBRAS). A cena pode
parecer simples, mas revela
parte do percurso de aprendizagem de Isis Wendrel Eleodoro.
Ela tem surdo-cegueira, perda
substancial da visão e total
da audição, o que dificultaria
a conquista de metas educacionais, vocacionais, sociais e
de lazer.
Através do projeto da educadora de Rio Preto, foram
firmadas parcerias com a professora de sala de aula e com a
família. O objetivo era conhecer
mais a criança para descobrir a
melhor forma de lidar com ela
e ensiná-la.
“A meta inicial era apresentar o mundo para Isis por meio
dos sentidos remanescentes e
priorizando o tato. Com a suspensão das aulas presenciais
devido à pandemia, a mãe
tornou-se uma parceira incrível.
As atividades eram sugeridas
por meio das mídias digitais e
a mãe desenvolvia com a aluna,
sempre enviando vídeos, fotos
e trocando informações do que
estava sendo desenvolvido. A
professora da sala de aula foi
orientada sobre as adaptações
das atividades, trocamos infor-

mações e ideias semanalmente”, contou a professora Lúcia.
A partir desse primeiro contato, a professora planejou
atividades para desenvolver a
coordenação motora e os sentidos remanescentes de Ísis.
Em casa, a menina pode brincar
com massinha comestível e
com caixa tátil, jogar memória
sensorial, encontrar objetos na
gelatina, manusear gelo, senti-lo derreter e trilhar caminhos
sobre diferentes texturas. Todos esses experimentos foram
possíveis com a ajuda da mãe.
Experimentando diferentes sensações, a menina foi obtendo
avanços para voltar à escola
presencial, se comunicar e se
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ensinei, aprendi profissionalmente e como pessoa. A partir
de agora eles selecionaram 10
finalistas e depois um vencedor,
mas já me sinto realizada em
estar entre os 50 do Brasil”,
concluiu.
O Prêmio Educador Nota 10
foi criado em 1998 pela Fundação Victor Civita com o intuito
de reconhecer e valorizar professores e gestores escolares
da Educação Infantil ao Ensino
Médio de escolas públicas e privadas de todo o país. A lista dos
50 finalistas pode ser conferida
em: https://premioeducadornota10.org/parabens-aos-finalistas-do-premio-educador-nota-10-2021/

NO SESI

Curso gratuito de robótica para
crianças e adolescentes

Da Redação

As escolas Sesi de Catanduva e São José do Rio Preto estão
com vagas abertas para cursos
gratuitos de Programação e
Robótica para crianças e adolescentes de famílias de baixa
renda. As inscrições são feitas
exclusivamente pela internet,
no site regional da entidade
(https://riopreto.sesisp.org.br/).

A partir de atividades dinâmicas e práticas são ensinados
conceitos básicos de programação, automação e princípios da
robótica, atendendo às expectativas de aprendizagem.
Durante as aulas, os alunos
terão acesso à material didático
desenvolvido pela Fundação
Micro:bit e adaptado pelo Sesi
São Paulo; ao software Micro-

firmada para o rodeio que acontecerá em julho. As outras atrações
ainda deverão ser divulgadas.
Lembrando que o rodeio de
Rio Preto, até o momento, seguirá
todas as medidas impostas para a
prevenção da Covid-19.
(Colaborou – Sarah BELLINE)

Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia

relacionar com os colegas e o
ambiente.
“Estamos muito felizes que
um projeto da Educação Especializada tenha sido selecionado
para um prêmio tão importante.
Esse reconhecimento é essencial para incentivar novos
projetos e que mais educadores se inspirem nos vários
caminhos que a educação pode
percorrer”, afirmou Erika Volpe,
gerente do Núcleo de Educação
Especializada da Secretaria de
Educação de Rio Preto.
A professora Lúcia fala também sobre os passos do prêmio
e seus obstáculos diários. “Foi
um trabalho desafiador para
mim. Ao mesmo tempo que
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soft MakeCode, voltado para
Programação e Criação de
projetos; além de Placa processadora Micro:bit com sensores,
botões de acionamento e matriz
de leds integrados. O curso tem
duração de 40 horas.
O curso é totalmente gratuito, e os selecionados deverão
apresentar uma autodeclaração, escrita de próprio punho,
Divulgação

para comprovação de baixa renda, quando solicitada pelo Sesi.
Os interessados em fazer o curso, mas que não se encaixam
nos critérios de baixa renda,
também podem se candidatar.
Neste caso, o investimento a
ser pago é o de R$ 300.
Alunos do Sesi-SP interessados em aprofundar conhecimentos além da prática
curricular também podem se
inscrever.
Sesi Catanduva
- Turma Kids (8 a 11 anos):
Aulas de quarta-feira, das
13h30 às 15h
- Turma Teens (12 a 15
anos) : Aulas de quarta-feira,
das 15h30 às 17h
Sesi Yolanda C. Bassitt –
São José do Rio Preto
- Turma Kids 1 (8 a 11
anos): Aulas de segunda-feira,
das 08h às 09h30
- Turma Kids 2 (8 a 11
anos): Aulas de segunda-feira,
das 13h30 às 15h
- Turma Teens 1 (12 a 15
anos): Aulas de terça-feira, das
10h às 11h30
- Turma Teens 2 (12 a 15
anos): Aulas de terça-feira, das
15h30 às 17h

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113
E-mails
Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br
Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

São José do Rio Preto, quarta-feira
09 de fevereiro de 2022

POLÍTICA

Jornal

A-3

VAI À SANÇÃO OU VETO

Câmara amplia novos horários para
estacionamento em corredores de ônibus
Raphael Ferrari
redacao@dhoje.com.br

Os vereadores de Rio Preto
aprovaram na sessão do período
da manhã nesta terça-feira, 8,
projeto de lei do vereador Paulo
Pauléra (PP) que permite o estacionamento de veículos em
horários exclusivos das 8h30 às
16h30 e das 19h30 às 5h em
todos os corredores destinados
aos ônibus do transporte coletivo na cidade.
Pela regra em vigor só é
permitido estacionar das 20h
às 5h. A única exceção é na
avenida Mirassolândia, onde
o estacionamento também é
permitido das 8h às 16h30. A
norma em vigor prevê ainda que
o motorista que estacionar em
horário proibido nos corredores
de ônibus está sujeito a infração
grave, com penalidade de 5
pontos na Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) e multa de
R$ 195,23.
O projeto foi aprovado quanto ao mérito, ou seja, em segunda votação e caberá agora ao
prefeito Edinho Araújo (MDB)

Divulgação

vetar ou não a futura lei. Pauléra
defendeu a aprovação do projeto
alegando que permitindo o estacionamento o município estaria
beneficiando estabelecimentos
comerciais ao longo de avenidas
e ruas onde existem os corredores de ônibus.
“Os corredores dos ônibus
ficam de frente a muitos comércios em nossa cidade, que
ficarão prejudicados caso não
disponham de local para o estacionamento seguro de seus
clientes. Sendo assim é de
extrema importância fixarmos e
disponibilizarmos a permissão
do estacionamento nesses horários, para auxiliar no desenvolvimento econômico de nossa cidade e na segurança dos nossos
motoristas”, declarou Pauléra.
Parecer da Diretoria Jurídica
da Câmara considerou a proposta ilegal e inconstitucional por
“vício de iniciativa”, apontando
que cabe ao Poder Executivo decidir sobre o assunto. No entanto
o parecer é apenas opinativo
e não impede a aprovação de
nenhum projeto em plenário.

PARTIDO NOVO

JUSTIÇA ELEITORAL

Pré-candidatos a governador e
presidente visitam Rio Preto
Divulgação

Raphael Ferrari

O Hospital de Base de Rio
Preto será palco de visita dos
pré-candidatos ao governo
do Estado e à Presidência
da República, pelo Partido
Novo, Vinícius Poit e Luiz Felipe
D’Ávila respectivamente, nesta
quarta-feira, 9.
A deputada federal Adriana
Ventura (Novo-SP) também
estará presente acompanhando os dois colegas de partido.
Os pré-candidatos irão se
reunir com os diretores da
Fundação para debater relevantes projetos que beneficiam
a saúde pública de São Paulo
e do Brasil; além de conhecer
os serviços, a tecnologia e os

projetos da instituição, com
85% dos pacientes oriundos do
Sistema Único de Saúde (SUS).
“Essas visitas oficiais fazem
parte do relacionamento institucional e resultam em bene-

fícios para todos os pacientes
do complexo hospitalar”, afirma
Dr. Jorge Fares, diretor executivo da Funfarme.
Além do Hospital de Base, o
complexo mantido pela Funfar-

me reúne o Hospital da Criança
e Maternidade (HCM), o Ambulatório Geral de Especialidades,
o Hemocentro de Rio Preto e a
unidade do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro.
Esta é a primeira vez que
um pré-candidato ao Governo
do Estado de SP, na eleição
2022, visita o complexo hospitalar da Funfarme.
No início do mês, em 1
de fevereiro, o pré-candidato
à Presidência da República,
pelo Podemos, Sergio Moro,
também visitou a Fundação.
Os dois candidatos do partido Novo cumprem nesta quarta-feira uma série de atividade
política em Rio Preto.

EDUCAÇÃO

Após acordo, Rillo retira requerimento
e aceita convidar secretária
Divulgação

Raphael Ferrari

Após ter apresentado requerimento em que solicitava a convocação da secretaria de Educação
Fabiana Zanquetta para dar
explicações sobre as condições
físicas das escolas municipais, o
vereador João Paulo Rillo (PSOL)
concordou, na sessão do período
da tarde, desta terça-feira, 8, em
retirar o documento da pauta de
votações.
A decisão foi tomada após entendimento entre os vereadores
de que ela aceitará um convite
formal para estar na Câmara
Municipal solicitado pelos integrantes da Comissão Permanente
de Educação. Ficou definido que
Zanquetta deverá comparecer
para dar esclarecimentos no dia
22 deste mês, durante sessão do

SEMAE

período da manhã.
Horas antes Rillo tinha apresentado requerimento para convocar a secretária de Educação
depois que visitou diversas escolas do município na última
semana e encontrou “estruturas
completamente comprometidas
estruturalmente, com salas interditadas, devido a goteiras e
inundações; biblioteca interditada, pois a empresa que realizava
o serviço de pintura paralisou o
serviço; quadra interditada em
decorrência de queda de um
muro, que ocorreu em dezembro
de 2021.”
A secretária Fabiana Zanquetta já foi pelo menos em duas
oportunidades ao longo do ano
passado esclarecer questionamentos por parte dos vereadores.
Divulgação

Projeto que permite
instalar hidrômetros em
áreas revitalizadas avança

Raphael Ferrari

Projeto de lei que autoriza
o Serviço Municipal Autônomo
de Água e Esgoto de Rio Preto
(Semae) realizar a ligação de
água e instalação de hidrômetros
em espaços públicos com áreas
verdes revitalizadas e mantidas
por particulares foi aprovada na
sessão desta terça-feira, 8, na
Câmara de Rio Preto.
A proposta é de autoria do
vereador Jorge Menezes (PSD) e
tem como objetivo permitir que
munícipes próximas as áreas
verdes que receberam melhorias
por parte da Prefeitura tenham
acesso ao hidrômetro para poderem manter os locais, em especial
a vegetação.

Consta no projeto que “ficará
a cargo do particular responsável
pela revitalização da área a guarda
do hidrômetro”.
Segundo Menezes “juntos com
o poder público, os particulares
irão contribuir para transformação
de áreas verdes, tornando-as mais
limpas, bonitas, onde a população
poderá ocupar com mais segurança. A permissão de ligação de
água e instalação de hidrômetro
nesses locais possibilitará que
mais áreas possam ser revitalizadas, e contribuirão com o trabalho
árduo que os particulares realizam
em prol desses locais”, destaca na
justificativa.
O projeto acabou recebendo
pareceres de inconstitucionalidade

e ilegalidade da Diretoria Jurídica
da Câmara Municipal. No entanto,
os pareceres não interferem na
análise dos projetos em plenário.
Outros projetos
Na mesma sessão em que foi
aprovado o projeto de Menezes,
no período da tarde, os vereadores
aprovaram, em segunda discussão, proposta de Paulo Pauléra
(PP). A medida permite a retirada
e apreensão de veículo que permanecer estacionado em via pública
durante serviço de recapeamento
e pavimentação asfáltica. Ainda
de acordo com o projeto, setor
competente da Prefeitura deverá
informar - com 72 horas de an-

tecedência – os moradores da via
sobre a realização do serviço.
Foi rejeitado o veto do Executivo que barrava projeto de lei de
autoria do presidente da Casa,
vereador Pedro Roberto (Patriota).
A proposta do parlamentar dispõe
sobre o acesso de pessoas com
Transtorno do Espectro Autista
(TEA) a direitos assegurados em
lei federal. O segundo veto da
pauta estava relacionado a projeto de Francisco Junior (DEM). A
matéria do parlamentar determina
a divulgação do estoque de medicamentos das farmácias públicas
municipais no site da Prefeitura. O
veto foi rejeitado.

TRE acata recurso
e prefeito e vice de
Tanabi ficam no cargo
Divulgação

Raphael Ferrari

Decisão do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo (TRE-SP)
publicada nesta quarta-feira, 8,
acatou recursos especiais apresentados pelo prefeito de Tanabi
Norair Cassiano da Silveira (PSB)
e seu vice Devair Zanetoni Júnior
(MDB) contra acórdão que cassou o mandato dos dois no ano
passado.
Assinado pelo desembargador
do TRE-SP Paulo Galizia, a decisão da justiça eleitoral aponta
que “que não houve gravidade
suficiente para configurar abuso
de poder, tampouco comprometimento da normalidade do pleito
para justificar a drástica sanção
de cassação dos mandatos eletivos”.
Segundo entendimento do
desembargador Paulo Galizia
“nesse aspecto, observa-se que
a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem se orientado, de
forma consistente, no sentido de
que, presente a plausibilidade da
pretensão recursal, deve-se evitar
alternância no Poder Executivo
que possa acarretar instabilidade
política e produzir efeitos indesejáveis à Administração Pública e
à coletividade”, diz em trecho da
decisão.
Consta ainda na decisão que
“ante o exposto, ADMITO o processamento de ambos os recursos especiais, bem como concedo
o efeito suspensivo para obstar a
imediata execução do julgado, até
deliberação da Corte Superior”,
assina o desembargador.
No final de dezembro o mesmo Tribunal havia derrubado
liminar que permitia ao prefeito de
Tanabi, Norair e ao vice Devair, o
Devinha, de retornar aos cargos.
Mesmo com a decisão ainda
cabia recurso em favor do prefeito e do vice no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE). Na ausência dos
dois o presidente da Câmara
Alexandre Silveira Bertolini, o
Xandão (PSB), assumiu como
prefeito interino.
O chefe do Executivo e seu
vice retornaram à Prefeitura de
Tanabi no início de novembro por
decisão do TRE. Na ocasião, o de-

sembargador Paulo Galizia havia
decidido que os dois poderiam
permanecer nos cargos até o
julgamento de recursos propostos
por Norair e Devair para que o
Tribunal reconsiderasse a decisão
que cassou a chapa e determinou
novas eleições no município.
Eles haviam sido afastados no
dia 21 de outubro em processo
por abuso de poder econômico
e político durante a campanha
eleitoral de 2020. Com a cassação, o presidente da Câmara
Alexandre Silveira Bertolini, o
Xandão (PSB), assumiu como
prefeito interino e o vereador
Luís Eduardo Martins (PDT) como
presidente do Legislativo.
Com a decisão tanto Norair
com Devair garantem suas funções na Prefeitura de Tanabi.
“Recebemos com alegria. Temos
certeza que foi feita justiça e
vamos ficar no lugar que nos
pertence. Foi feita admissão do
nosso recurso e vamos ficar no
mandato até o término”, declarou
o prefeito Norair ao comentar a
decisão favorável na Justiça.
O caso
O impasse sobre o afastamento do prefeito e do vice de
Tanabi está ligado a três representações apresentadas à Justiça
Eleitoral pela coligação “Tanabi
Merece Mais”, adversária de
Norair na campanha eleitoral de
2020. O pedido dos partidos PTB,
Podemos, PSD, PL e DEM acusou
o prefeito, o vice, servidores e
secretários de suposta compra de
votos e de ter captado e usado
de forma ilícita recursos eleitorais, além de abuso de poder
econômico e político e emprego
irregular de recursos eleitorais.
Em primeira instância, a Justiça Eleitoral de Tanabi condenou
a chapa ao pagamento de multa.
A coligação adversária recorreu
e, no TRE, os desembargadores
determinaram a cassação da
chapa e novas eleições. No caso
do prefeito, o Tribunal também
determinou inelegibilidade por
oito anos. Outros três assessores
foram condenados a multa e outros citados nas denúncias foram
absolvidos pelo TRE.

José do Rio Preto, quarta-feira
A-4 São
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PRF apreende mais de R$ 100 mil
em mercadorias sem nota fiscal
Divulgação

ASSALTO NA RODOVIA

Manicure tem
carro roubado por
motociclistas na BR-153

Divulgação

Da REPORTAGEM

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Policiais rodoviários federais apreenderam, nesta
segunda-feira, 7, por volta das
18 horas, no km 99 da BR
153, no município de José Bonifácio, 11 baterias de drone

agrícola, avaliados em R$ 11
mil cada uma, e 60 garrafas de
Whisky importado, sendo 36
da marca Johnnie Walker Red
Label, 12 Jack Daniels honey
e 12 Chivas Regal 12 anos.
Ao todo, os produtos confiscados, que serão entregues

para a Receita Federal, por
não terem notas fiscais, são
avaliados em mais de R$ 100
mil.
Segundo a PRF, a carga
estava sendo transportada em
bagagens e no interior de um
Jeep Renegade, locado.

À polícia, o motorista não
apresentou nenhuma documentação de compra e confessou que as mercadorias
foram adquiridas em Foz do
Iguaçu/PR.
(Colaborou – Sarah
BELLINE)

INSEGURANÇA

EM RIO PRETO

Piloto de helicóptero Dono de padaria tem
morto durante
malote roubado por
assalto é enterrado motociclistas em avenida
Divulgação

Da REPORTAGEM

Dois bandidos, um deles
armado com revólver, roubaram
o malote de uma padaria, chaves de um automóvel, celular e
diversos cartões bancários de
um idoso, de 72 anos, na tarde
desta segunda-feira, 7, na avenida Alfredo Folchini, em Rio Preto,
nas imediações de um buffet.
Segundo a vítima, teve seu
carro interceptado pela moto,

que bloqueou a pista. Em seguida, o garupa lhe apontou a arma
e anunciou o assalto.
Antes de fugirem, o bandido que estava com o revólver
deu um tiro para furar o pneu
dianteiro do lado esquerdo do
veículo do comerciante. O caso
será investigado pelo 7º DP rio-pretense.
(Colaborou – Sarah
BELLINE)

GOLPE WHATSAPP
Da REPORTAGEM

O piloto de helicóptero Maurício Norberto Bastos, de 52
anos, que foi morto a tiros
durante um assalto em São
Paulo, na tarde deste domingo,
6, foi enterrado na manhã desta
terça-feira (8), no Cemitério
Jardim da Paz, em São José do

Rio Preto.
Bastos foi baleado no Parque
Jaguaré, na zona Oeste da capital paulista. Ele chegou a ser
socorrido e encaminhado para o
Hospital das Clínicas, mas não
resistiu aos ferimentos.
(Colaborou – Sarah
BELLINE)

CONSTRANGIMENTO

Publicitária tem
Instagram hackeado e
vídeos íntimos publicados
Divulgação

Da REPORTAGEM

Um motorista, de 59 anos, é
a mais nova vítima de golpe pelo
WhatsApp. No último dia 31,
ele recebeu uma mensagem
pelo aplicativo de um número
desconhecido, mas com a foto
de perfil do seu filho.

De acordo com o boletim
de ocorrência, o golpista pediu
R$ 990 para a vítima, que fez
um PIX no valor solicitado. Mais
tarde, ao falar com o familiar,
descobriu que havia sido enganado. O caso será investigado
pelo 4º DP de Rio Preto.

LOJA FURTADA
Da REPORTAGEM

Uma loja, na avenida Dr Lineu
de Alcântara Gil, em Rio Preto,
foi furtada na madrugada do dia
3, mas o seu proprietário registrou o crime no Plantão Policial
apenas nesta segunda-feira, 7.
O comerciante encontrou

as portas da frente e do fundo
arrombadas e o estabelecimento todo desarrumado. Foram
levados um botijão de gás, duas
lixadeiras, uma makita, uma
bateria, oito pneus e onze rodas
de aros diferentes. O 7º DP ficou
encarregado das investigações.

Uma manicure, de 22 anos,
teve o VW Gol, de cor branca,
roubado por motociclistas na
BR-153, na noite desta segunda-feira, 7.
Ela disse aos policiais que
dirigia pela rodovia, no sentido
Rio Preto/Bady Bassitt, quando
ouviu um estrondo e ao olhar
para o lado viu uma motocicleta
encostada no seu veículo.

Em seguida, o garupa lhe
apontou uma arma e mandou
que parasse o automóvel. A jovem obedeceu, desceu do carro
e correu para o acostamento.
Um dos assaltantes assumiu
o volante e fugiu com o Gol para
rumo ignorado. O roubo será
investigado pela Polícia Civil de
Bady Bassitt.
(Colaborou – Sarah
BELLINE)

JUSTIÇA

Homem é condenado
por compartilhar
fotos íntimas de ex

Da REPORTAGEM

A Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
— Região Leste 3, em São
Paulo, condenou um homem
que divulgou fotos íntimas de
sua ex-namorada, além de
ameaça-la e agredi-la. A pena
foi fixada em 1 ano e 9 meses
de reclusão, em regime inicial
aberto, e 6 meses e 13 dias de
detenção, além de indenização
por danos morais de R$ 5 mil.
De acordo com os autos,
depois de pegar o celular da
vítima e ver fotos dela em roupas íntimas, o homem proferiu
ameaças e a agrediu, além
de ter enviado as imagens a
familiares e amigos. Em sua
decisão, a juíza Vivian Bastos Mutschaewski considerou
comprovadas a autoria e a
materialidade dos crimes de
lesão corporal e divulgação de

fotos sem o consentimento da
ex-companheira.
“Não só o relato da vítima,
mas as circunstâncias dos fatos
como um todo, demonstram,
sem qualquer dúvida, que, na
data dos fatos, o réu adotou as
condutas ilícitas que lhe estão
sendo imputadas”, afirmou a
magistrada, destacando ser
vedada a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito por se tratar de
violência doméstica.
“Conquanto o réu não ostente maus antecedentes,
possui personalidade deturpada e violenta, trazendo desassossego à vítima e demais
familiares. Além disso, nota-se
que o conduta do réu provocou
grande chance de perda do
controle de acesso às imagens
da vítima ao encaminhá-las a
grupos faculdade”, concluiu.

PROCURADO

PM flagra dois
adolescentes com drogas
e um é apreendido
Divulgação

PREJUÍZO DE R$ 6 MIL
Da REPORTAGEM

Uma idosa, de 66 anos,
procurou a Central de Flagrantes
de Rio Preto, na manhã desta
segunda-feira,7, após ter sua
residência furtada no domingo
à tarde.

Os ladrões arrombaram uma
janela do imóvel e fugiram com
um televisor, rádio portátil, quatro
perfumes e dois celulares, além
de relógios e joias. Segundo a vítima, o prejuízo é de R$ 6 mil. O 3º
DP rio-pretense investiga o furto.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Uma publicitária, de 29
anos, compareceu na Central
de Flagrantes rio-pretense, na
noite desta segunda-feira, 7,
após ter o Instagram hackeado
e imagens íntimas publicadas.
Ela contou à polícia que
recebeu uma ligação, no período da manhã, de um amigo
xingando-a e acusando-a de ter
pedido dinheiro e não devolvido,
momento em que percebeu que

sua conta na rede social tinha
sido invadida.
Segundo a jovem, ela descobriu em seguida que vídeos íntimos que estavam armazenados
foram vazados, causando-lhe
grande constrangimento. O
caso, registrado como difamação e invasão de dispositivo
informático, será investigado
pelo 7º DP de Rio Preto.
(Colaborou – Sarah
BELLINE)

Um adolescente, de 15 anos,
que tinha contra si um mandado
judicial de apreensão, foi surpreendido com drogas pela Polícia
Militar no Jardim Santo Antônio,
na Região Norte de Rio Preto, na
noite desta segunda-feira, 7.
Durante patrulhamento nas
imediações do ponto de apoio do
bairro, pms viram dois menores
mexendo em uma moita e decidiram abordá-los. O mais velho,
de 16 anos, jogou uma sacola e
tentou fugir pelo mato junto com
o outro infrator, mas ambos foram
detidos.

A guarnição apreendeu no
chão 23 microtubos com cocaína, um celular, R$ 25 e uma
porção de maconha. Em uma
sacola foram encontradas mais
15 porções de maconha.
No Plantão, após ser ouvido
pelo delegado, o adolescente de
16 anos foi liberado. Já o mais
novo, que era procurado pela
Vara da Infância e Juventude,
passou por exame de corpo de
delito e foi recolhido à carceragem, onde ficou à disposição da
Justiça.
(Colaborou – Sarah
BELLINE)
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Saúde
cria equipes
SAÚDE CARDIO
volantes e amplia horário
na caça de faltosos

Ricardo Boni

Da REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto disponibilizou nesta
terça-feira (8) uma equipe
volante de imunização para
aplicar doses da vacina contra
a Covid-19 em passageiros
do Terminal Urbano. A ação
será realizada até a próxima
quinta-feira, 10/2, das 8h30
às 15h30.
No local, a vacinação é exclusiva para passageiros com
idade acima de 12 anos que
estão embarcando e desembarcando. No caso de famílias
acompanhadas de crianças, a
opção é vacinar na UBS Central.
A iniciativa tem o objetivo de reduzir o número de faltosos para
segunda e terceira dose, que
está em 18.877 e 122.692,
respectivamente, totalizando
141.569 ausentes.
Ainda nesta terça-feira,
outra equipe volante de imunização foi alocada no Riopreto
Shopping e no Supermercado
Proença. A vacinação nesses
locais é exclusiva para funcionários dos estabelecimentos. A
Saúde não confirmou se novos
locais serão atendidos pelas
equipes volantes nos próximos

dias.
“No último sábado realizamos o dia de mobilização para
que as pessoas buscassem os
postos de vacinação num dia
em que muitos não trabalham.
Agora, estamos buscando mais
alternativas para incentivar as
pessoas a completar o esquema
vacinal”, afirmou a gerente de
imunização de Rio Preto Michela Barcelos.
MAIS TEMPO

A Secretaria de Saúde de
Rio Preto também ampliará o
horário da Vacinação contra
a Covid-19 nesta quarta, 9, e
quinta-feira, 10, em Rio Preto.
Nestas datas, além da vacinação em horário usual nas unidades de saúde, a pasta incluirá
dois postos volantes instalados
no Shopping Cidade Norte e no
Plaza Avenida Shopping, com
horário de funcionamento das
17h às 21h.

Também hoje e amanhã a
vacinação continua no Terminal
Urbano, apenas para passageiros do transporte público
(adolescentes e adultos), das
8h30 às 15h30.
Para as crianças de 5 a 11
anos, a vacinação continua nas
unidades de saúde Caic, Central, Cidade Jardim, Eldorado,
Jardim Gabriela, Jaguaré, Santo
Antônio e Vila Elvira. O horário
é das 7h30 às 15h.

COVID

HB também coloca equipes
nas ruas para vacinar
Renan Camargo

Vinicius LIMA

O Hospital de Base de Rio
Preto está realizando nesta
semana a vacinação de moradores do município contra a
Covid-19. O objetivo é auxiliar
a rede municipal a reduzir o
número de faltosos de segunda
e terceira dose, que atualmente
ultrapassam a marca de 140
mil.
Na segunda-feira (7), colaboradores do hospital fizeram
30 aplicações no Centro Espírita Chico Xavier e somaram 93
doses aplicadas no ambulatório. Na terça-feira (8), o ônibus
itinerante visitou a Comunidade
Marte 3D na Vila Itália, onde
22 pessoas foram vacinadas,

enquanto que no ambulatório
foram 140 doses aplicadas. No
total são 285 pessoas vacina-

das nesses dois dias.
“Rio Preto tem uma taxa
de cobertura boa, mas a gente

sabe que tem que ter uma taxa
acima de 95% para a pandemia
acabar. Com isso esperamos
pegar essas pessoas em locais
de difícil acesso, em que fazemos a campanha solidária da
sopa, para fazermos a vacinação”, afirmou a diretora administrativa do HB Amália Tieco.
Nesta quarta-feira (9), os
profissionais do HB estarão no
Projeto Novo Mundo no Nova
Esperança para realizar a vacinação das 10h30 às 12h30. Já
na quinta-feira (10), a imunização será na Casa do Cirineu no
bairro São Francisco, também
das 10h30 às 12h30. A vacinação também segue ocorrendo
no ambulatório do hospital.

PELE

Participante do BBB com vitiligo
desperta a atenção para doença

Da REPORTAGEM

A participação da modelo e
designer de unhas mineira Natália Deodoro no programa Big
Brother Brasil despertou a atenção da população para o vitiligo.
As manchas claras presentes na
pele de Natália são a principal

característica desta doença e
não passam despercebidas dos
telespectadores.
Para a médica dermatologista Karen Omekita, do Austa de
Rio Preto, é muito importante
a presença da modelo entre os
participantes. “É uma oportuni-

dade única termos uma pessoa
com vitiligo neste programa de
tamanho impacto e audiência,
o que permitirá que, durante
semanas, a doença esteja em
evidência, a população possa
conhecê-la mais e, assim, possamos combater o estigma que
Dermatologista Karen Omekita

ela carrega”, afirmou.
Embora o vitiligo não tenha
cura, a dermatologista ressalta
que melhores serão os resultados do tratamento se tiver início
o quanto antes. “Os resultados
também são mais promissores quanto mais jovem for o
paciente e quanto menor for a
área afetada, principalmente
quando o vitiligo está estável,
o que acontece na maioria das
vezes”, explicou a médica.
O vitiligo é resultado de
lesões que se formam devido
à diminuição ou à ausência de
melanócitos, como são chamadas as células responsáveis pela
formação da melanina, pigmento que dá cor à pele. Segundo
a dermatologista, as causas da
doença ainda não estão claramente estabelecidas, mas fenômenos autoimunes parecem
estar associados ao vitiligo. Além
disso, alterações ou traumas
emocionais podem estar entre
os fatores que desencadeiam
ou agravam a doença.
A maioria das pessoas com
vitiligo não manifesta qualquer
sintoma além do surgimento de
manchas brancas na pele. “Em
alguns casos, relatam sentir sensibilidade e dor na área afetada,

A-5

SAÚDE CARDIO
saude@dhoje.com.br

O que precisamos saber sobre
miocardite e vacina para Covid-19
Muito tem sido discutido sobre o risco de miocardite após a
vacinação contra a Covid-19. Mas, afinal, o que seria miocardite
e quais fatos sobre esta condição clínica efetivamente já estão
estabelecidos?
Primeiramente, precisamos recordar que o músculo do nosso
coração é conhecido como miocárdio e dependemos totalmente
da viabilidade dele para sobreviver.
Algumas doenças podem acometer gravemente o miocárdio,
sendo que o infarto do coração é a mais temida de todas. Quando o fluxo sanguíneo, responsável pela nutrição do miocárdio,
fica reduzido, existe grande possibilidade de alguns segmentos
do miocárdio “morrerem”, caracterizando o que conhecemos
como infarto.
Quando pensamos nas doenças causadas por vírus, as
chamadas viroses, podemos pensar numa importante doença
inflamatória, conhecida como miocardite, a qual, em casos mais
extremos, poderá cursar com falência do coração.
A miocardite, portanto, consiste em um processo inflamatório do miocárdio, geralmente associado a um vírus. Em tempos de Covid-19, seria razoável considerar a possibilidade do
coronavírus causar uma miocardite, tal como uma vacina para
Covid-19 poderia causar esta miocardite, como se fosse uma
reação pós-vacinal.
Diante desta possibilidade, especialmente no que se refere
ao papel da vacina em eventualmente aumentar o risco de uma
miocardite, existem alguns fatos interessantes e que já estão
estabelecidos.
Fato 1
A grande maioria dos casos de miocardite pós-vacinal tem
sido identificada em indivíduos jovens do gênero masculino. A
faixa etária de maior ocorrência tem sido de 16-30 anos.
Fato 2
A miocardite pós-vacinal tem ocorrido, após a segunda dose,
no caso de vacinas feitas com o RNA do vírus (vacina com informação genética do vírus), como no caso da vacina da Pfizer.
Fato 3
Felizmente os sinais/sintomas de miocardite pós-vacinal costumam desaparecer dentro de seis dias, sem deixar sequelas no
músculo cardíaco. Estes sinais/sintomas incluem alterações em
exames bioquímicos e algumas manifestações clínicas, como
febre e dor torácica.
Fato 4
A ocorrência de miocardite nos indivíduos jovens do gênero
masculino não precisa estar necessariamente associada a
um histórico de doenças prévias e comorbidades. Em outras
palavras, uma pessoa jovem e previamente saudável pode
apresentar este quadro de miocardite, como uma eventual
reação pós-vacinal.
Fato 5
Quando há necessidade de hospitalização para tratamento
da miocardite, o tempo médio de permanência no hospital tem
sido de quatro dias.
A miocardite não deveria ser encarada como algo impeditivo
para aplicação da vacina. As complicações da Covid-19, especialmente nas pessoas com vacinação incompleta e naquelas
que optaram por não se vacinar, têm sido muito intensas, com
gravidade considerável e requerendo hospitalização por tempo
indeterminado.
Sempre é essencial salientar que precisamos conhecer o
máximo possível acerca das particularidades do coronavírus
e das vacinas disponíveis para o controle da disseminação
desta pandemia. Mas, ao contrário do que se possa especular,
nada pode ser de maior magnitude do que a vacinação como
instrumento eficaz na prevenção de casos graves e redução da
letalidade.
Não significa, de forma alguma, que devemos subestimar a
importância de complicações pós-vacinais, como é o caso da
miocardite. Apenas devemos ponderar numa espécie de balança
mental, o que seria pior, o que acarretaria maior risco, o que pode
salvar vidas, o que poderia mudar paradigmas e prognósticos.
Quando tomamos um medicamento para um determinado
sintoma, estamos cientes de que podem aparecer alguns efeitos
colaterais. Este risco é necessário nesta balança mental, nesta
tomada de decisões em prol de uma saúde melhor e mais plena.
A vacina para Covid-19 é realmente necessária para controlarmos a disseminação de casos graves e para transformar a
pandemia num evento mais brando e mais sazonal. A miocardite
pode ser controlada, mas as complicações de uma Covid-19
muito agressiva ainda superam o poderio dos recursos médicos.
*Cardiologista com especialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade de Medicina da Unilago
no entanto, nós, dermatologistas estamos muito atentos aos
sintomas emocionais que os
pacientes podem desenvolver
em decorrência da doença”,
comentou Karen.
Há dois tipos da doença: a
segmentar ou unilateral, que se
manifesta apenas em uma parte
do corpo, e a não segmentar ou
bilateral, tipo mais comum que
atinge os dois lados do corpo,
por exemplo, duas mãos, dois
pés, dois joelhos. Em geral, as
manchas surgem inicialmente
em extremidades como mãos,
pés, nariz e boca. Há ciclos de
perda de cor e épocas em que a
doença se desenvolve. Depois,
há períodos de estagnação.
Estes ciclos ocorrem durante
toda a vida; a duração dos ciclos e as áreas despigmentadas
tendem a se tornar maiores com
o tempo.
O tratamento visa cessar o
aumento das lesões (estabili-

zação do quadro) e a repigmentação da pele. Existem medicamentos que induzem à repigmentação das regiões afetadas
como tacrolimus derivados de
vitamina D e corticosteroides.
A fototerapia com radiação
ultravioleta B banda estreita
(UVB-nb) é indicada para quase
todas as formas de vitiligo, principalmente para lesões da face e
tronco. Pode ser usada também
a fototerapia com ultravioleta A
(PUVA). Também se pode empregar tecnologias como o laser,
bem como técnicas cirúrgicas ou
de transplante de melanócitos.
Algumas novas medicações
estão em fase de pesquisas
e/ou estudos e devem surgir
lançamentos em médio prazo.
Muito cuidado com medicamentos ditos milagrosos, fórmulas
ditas naturais e receitas dadas
por leigos, pois podem levar à
frustração e a reações adversas
graves.
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MUNDIAL DE CLUBES

Palmeiras vence na estreia
e está na final no sábado

FIFA

Da REPORTAGEM

O Palmeiras levou a melhor contra
o Al Ahly do Egito na semifinal do
Mundial de Clubes nesta terça-feira
(8). Com gols de Raphael Veiga e
Dudu, o Verdão venceu por 2 a 0
e agora espera o vencedor do confronto entre Chelsea e Al-Hilal nesta
quarta-feira (9) para conhecer o seu
adversário na decisão. A final será no
sábado (12), às 13h30.
O jogo começou bem truncado,
com os times se estudando bastante. O Palmeiras tinha mais posse de
bola, mas não criava tantas chances
de gol. Até que aos 38 minutos,
Dudu serviu Raphael Veiga e ele não
perdoou, abrindo o placar.
No segundo tempo o Al Ahly veio
mais para o ataque, mas antes que
o adversário ameaçasse uma reação,
o Palmeiras fez o segundo. Desta vez
foi Veiga a servir Dudu, que bateu
cruzado e fez o segundo.
O Al Ahly ainda teve um gol corretamente anulado pelo VAR, por
impedimento, e um jogador expulso.
Ashraf deu um carrinho em Rony e,
após checagem do VAR, foi expulso
de forma direta. Nos acréscimos, o
time egípcio fez Weverton trabalhar e
acertou o travessão, mas não balançou as redes palmeirenses.

ONTEM

Olímpia fica no empate
com o Desportivo Brasil

Renan Camargo

Vinicius LIMA

O Olímpia visitou o Desportivo Brasil nesta terça-feira (8)
pela 4ª rodada da Série A3 do
Campeonato Paulista e ficou no
empate em zero a zero. O resultado deixa o Galo Azul na 10ª
posição com cinco pontos, enquanto a equipe de Porto Feliz
soma o seu primeiro ponto na
competição e deixa a lanterna.
Precisando da vitória para
reagir na A3, o Desportivo
começou no ataque. Aos 16
minutos, Lucas Lima finalizou
de fora da área e obrigou Igor
Castro a espalmar para escanteio. Depois da cobrança, Luiz
Felipe recebeu na entrada da
área chutou com perigo para
fora.
Aos 24 minutos, Gilberto
tentou um chute de fora da
área e obrigou Igor Castro a
fazer mais uma boa defesa.
No fim da primeira etapa, Jacy

SERIE A 3

Rio Preto tentar somar primeiros
pontos fora de casa nesta quarta

Vinicius LIMA

aproveitou um cruzamento
para área para cabecear com
perigo, fazendo a bola tirar tinta
da trave.
O segundo tempo foi menos movimentado. Enquanto o
Olímpia tinha dificuldades para
chegar no campo de ataque, o
Desportivo assustou com Bruno Luka chutando com perigo

para fora. Aos 40 minutos,
Júnior Batata cobrou uma falta
rasteira que foi defendida por
Igor, que garantiu o empate em
zero a zero.
O Olímpia volta a jogar neste
sábado (12) contra o Capivariano em casa. No mesmo dia,
o Desportivo Brasil enfrenta o
Suzano como visitante.

O Rio Preto enfrenta o São
José na noite desta quarta-feira (9) pela 4ª rodada da Série
A3 do Campeonato Paulista.
Depois de vencer o Capivariano em casa, o Jacaré tenta
agora somar os seus primeiros
pontos longe do estádio Anísio
Haddad.
Jogando como mandante,
o esmeraldino ainda não teve
a defesa vazada e o goleiro
e capitão Lúcio espera que
o time mantenha a mesma
solidez defensiva jogando fora.
“O ponto efetivo da equipe
tem sido a constância da defesa nos jogos aliada com a
força do ataque. Em jogos fora
de casa o ambiente é mais
difícil, pois temos o torcedor
adversário incentivando a equipe mandante e isso fortalece
ainda mais o fator mandante .

Mas sabemos que precisamos
nos defender bem seja em
casa ou fora pra que assim
não tenhamos problemas pra
alcançarmos o objetivo que é
a vitória”, comentou o jogador.
Lúcio é um dos remanescentes da temporada de 2021
e destacou o trabalho da comissão técnica. “O que vem
sendo diferencial é o comando
de nossa comissão técnica.
O Fonseca e o Leandro, seu
auxiliar, eles tem trabalhado
muito na parte mental e muito
também na parte tática, que
vem fortalecendo muito nosso conjunto. Como tivemos
pouco tempo de preparação,
estamos também conseguindo
mentalizar bem o que a comissão nos pede”, comentou.
O São José vem de duas
vitórias seguidas e soma os
mesmos seis pontos que o

Rio Preto, mas leva vantagem
no saldo de gols. O Jacaré
atualmente é o 5º colocado,
mas tem apenas um ponto
a menos do que o líder São
Bernardo.
“Nossa expectativa pra
este jogo contra a forte equipe
do São José está alta, pois sabemos da força do adversário
jogando nos seus domínios.
Precisamos fazer um jogo de
inteligência pra tentarmos
anular os pontos fortes do adversário”, destacou o goleiro.
Ficha Técnica:
São José x Rio Preto
Série A3 do Campeonato
Paulista
Dia: 09/02
Horário: 20h
Local: Estádio Martins Pereira (São José dos Campos)
Transmissão: Paulistão
Play e Eleven

FUTEBOL

Dois jogos abrem campeonato das Forças de Segurança

Da REDAÇÃO

Dois jogos foram realizados
na manhã desta terça-feira,
8/2, do 1º Campeonato Desportivo de Futebol das Forças
de Segurança da cidade. O
evento é uma parceria entre a
Prefeitura de Rio Preto, através
da Secretaria de Esportes,
com o Comando de Policiamento do Interior – CPI 5, a
Polícia Civil e a Guarda Civil
Municipal.
O primeiro confronto aconteceu no campo do Distrito de
Engenheiro Schmitt, às 8h, entre as equipes do Comando de
Policiamento do Interior 5 (CPI
5) e o 4º Batalhão de Polícia
Ambiental. O placar ficou em
3 a 1 para a equipe do CPI 5.
O segundo jogo do campeonato também aconteceu
no campo do distrito de Engenheiro Schmitt, às 10h. O 16º
Batalhão de Polícia Militar do

Interior e a Guarda Civil Municipal de Rio Preto empataram
em 3 a 3.
Os jogos serão realizados
nos campos municipais às terças, quintas e sábados, tendo
sua final agendada para o dia
20 de março em comemoração ao aniversário de fundação
de Rio Preto, que completa
170 anos em 2022. Serão
premiados o goleiro menos
vazado, artilheiro e 1º, 2º e 3º
colocados.
As próximas partidas serão
realizadas na quinta-feira,
10/2 e no sábado, dia 12/2
no campo do distrito de Engenheiro Schmitt. Na quinta-feira
jogo será às 8h entre o 17º
Batalhão de Polícia Militar do
Interior e o 3º Batalhão de
Polícia Rodoviária. No sábado,
às 10h, a disputa será entre
Polícia Civil e o 30º Batalhão
de Polícia Militar do Interior.

Divulgação

São José do Rio Preto, quarta-feira
09 de fevereiro de 2022
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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
Certifica-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:
ALEXANDRE PEREIRA MAINIERI e DANIELA CRISTINA BARRA
MANSA. Ele, de nacionalidade brasileira, economista, solteiro, nascido
em São Paulo, SP, no dia 14 de outubro de 1979, filho de JOSÉ MAINIERI NETO e de ROSANE MARIA ARRUDA PEREIRA MAINIERI. Ela,
de nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em São José
do Rio Preto, SP, no dia 23 de janeiro de 1978, filha de SEBASTIÃO
SERGIO BARRA MANSA e de CLEONICE APARECIDA PUGGIA BARRA MANSA.
EMERSON DAMIÃO MASUKO e LETÍCIA PIERINI TECIANO. Ele, de
nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em São José do Rio
Preto, SP, no dia 27 de setembro de 1993, filho de ROBERTO HIDEO
MASUKO e de PATRICIA APARECIDA MASUKO. Ela, de nacionalidade
brasileira, do lar, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia
18 de fevereiro de 1999, filha de ROBERTO DE ALMEIDA GALINARI
TECIANO e de ELIZANDRA PIERINI.
GUILHERME ARROYO TRIDICO e VERA FERREIRA JULIO GIGLIO.
Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em São
José do Rio Preto, SP, no dia 08 de agosto de 1990, filho de FERNANDO
TRIDICO e de MARIA APARECIDA ARROYO TRIDICO. Ela, de nacionalidade brasileira, jornalista, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de julho de 1982, filha de MARCO ANTONIO GIGLIO e
de ROSA MARIA KAFURI FERREIRA JULIO GLIGLIO.
REGINALDO APARECIDO DE OLIVEIRA e JOSELINA PALETA. Ele,
de nacionalidade brasileira, empresário, viúvo, nascido em Mendonça,
SP, no dia 05 de junho de 1974, filho de NIVALDO ANTONIO DE OLIVEIRA e de MARIA ELISIA BERTONI DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade
brasileira, auxiliar administrativo, divorciada, nascida em São José do
Rio Preto, SP, no dia 09 de outubro de 1985, filha de e de IDALINA PALETA.
GEAN CARLOS GASPERINI DOS SANTOS e SARA MOURA ROMANHOLI LOPES. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro,
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 30 de setembro de 1996,
filho de CARLOS GIANI MEDEIROS DOS SANTOS e de LUCILENE
GASPERINI DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma,
divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 30 de agosto de 1998, filha
de PEDRO EDEVALDO ROMANHOLI e de NUBIA PEREIRA MOURA.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado
neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa
local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 08 de fevereiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.
EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro.
Tel: (17) 3214-5330
Certifica-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:

Prefeitura Municipal de

MONTE APRAZÍVEL
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 09/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 04/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
retirada, limpeza e destinação final de vidros e colocação de
vidros novos e aquisição de materiais correlatos.
Data da realização da Sessão Pública: 24/02/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 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, 08 de fevereiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

WEBSTER JOSÉ GALVANI LIMA e ROSALINA RIBEIRO DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, divorciado, nascido em
São José do Rio Preto, SP, no dia 11 de outubro de 1970, filho de GILDO
BATISTA LIMA e de ELZA GALVANI LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em ITABUNA, BA, no dia 10 de fevereiro
de 1973, filha de ANTONIO FLORIANO DOS SANTOS e de MARIA DE
LOURDES RIBEIRO.
BRUNO HENRIQUE FRANCISCO e CAMILA DE CAMPOS NACKAMURA. Ele, de nacionalidade brasileira, químico, divorciado, nascido em
Paraguaçu Paulista, SP, no dia 06 de junho de 1986, filho de MANOEL
FRANCISCO e de EDENIL DE OLIVEIRA FRANCISCO. Ela, de nacionalidade brasileira, assistente social, divorciada, nascida em Avaré, SP,
no dia 08 de janeiro de 1988, filha de ADÃO NICOLAU DE OLIVEIRA
NACKAMURA e de MARCIA REGINA DE CAMPOS NACKAMURA.
FERNANDO ALVES FERREIRA e JOSIANE HELENA DE ASSIZ. Ele,
de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em São José do
Rio Preto, SP, no dia 30 de julho de 1992, filho de ERNANDES COSTA
FERREIRA JUNIOR e de EDVÂNIA ANTONIA ALVES FERREIRA. Ela,
de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, divorciada, nascida
em São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de agosto de 1987, filha de ARCILINO MANOEL DE ASSIZ e de CACILDA HELENA DE ASSIZ.
PAULO DONIZETI GARAVELLO e BIANCA LOURENÇO DE MENEZES. Ele, de nacionalidade brasileira, representante comercial, solteiro,
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de fevereiro de 1989, filho de VALDOMIRO GARAVELLO e de SUELI FÁTIMA BITTINELLI GARAVELLO. Ela, de nacionalidade brasileira, maquiadora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de fevereiro de 1995, filha
de EDSON DE MENEZES SILVA e de MARLA CRISTINA LOURENÇO.
JOSÉ FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO e CAROLINA VELTRONI
SCHIAVINATTO. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de
março de 1990, filho de JOSÉ LEONILDO DE SAMPAIO e de SUELI
ALVES DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, administradora de
empresas, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 07 de
dezembro de 1992, filha de RONEI SCHIAVINATTO e de ANETE MARIA
LUCAS VELTRONI SCHIAVINATTO.
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado
neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa
local.
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 07 de fevereiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.

A-7

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos
exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1.
ADELINO SEVERINO DA SILVA e CIRLEI AMANCIO DA
FONSECA, sendo ELE filho de RAYMUNDO SEVERINO DA SILVA e de
ANA CLAUDIA DA SILVA e ELA filha de OLAVO AMANCIO DA SILVA e
de MARIA PEREIRA DA FONSECA;
2.
LUIZ PAULO OLIVEIRA VIEIRA e DANIELA FERREIRA
MAIA, sendo ELE filho de JARBAS LACERDA VIEIRA e de ELZA MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA e ELA filha de JOSÉ FERREIRA COSTA SOBRINHO e de MARLENE MAIA FERREIRA;
3.
LUCAS HENRIQUE MARIANO DA SILVA e LIVIA MARIANNE SEGALA DA CUNHA, sendo ELE filho de SANDRO APARECIDO
DA SILVA e de MARIA HELENA FRANÇA MARIANO DA SILVA e ELA
residente no 2º subdistrito, filha de DIVINO JOSÉ DA CUNHA e de MARIA DAS GRAÇAS SEGALA DA CUNHA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 32029090). 08/02/2022.

José do Rio Preto, quarta-feira
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Jornal
Com um jantar elegante,
*
a família de Maria Ignês

Cícero Oger reuniu-se no
restaurante Don León para
festejar o aniversário dela na
noite de sexta-feira.
Vera, Rafaella, Frederico e
*
Daniel Husseine abrem hoje

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

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

em soft openning, a sua Vila
dos Salgados no coração
da cidade, no calçadão da
Bernardino de Campos.

OBA AQUI I
Cansados de respirar
incertezas e aborrecidos da
vida com o esbordoamento
que levaram na moleira pelo
prefeito de Votuporanga, Jorge
Seba,amargando um enorme
prejuízo, há quem aposte todas
as fichas que os organizadores
do Festival Oba,realizado
durante o carnaval,resolveram
transferi-lo para Rio Preto.
Apesar de lhes haver garantido
que o evento seria realizado,
Seba resolveu cancelá-lo pelo
segundo ano consecutivo aos
44 minutos do segundo tempo.

A edição número 8 da
*
revista Kapiiuara, da Arlec, já
está sendo entregue àqueles
que fizeram suas reservas.
O promotor de Justiça,
*
Marcos Antonio Lelis Moreira

Provocadora ostentação da beleza capaz de dar vida ao extraordinário, essa criança é Miguel, netinho de Vera Vetorasso que enche de otimismo e esperança os dias de sua avó,
mitigando os problemas do isolamento pela pandemia. Vera
com ele em casa,se diverte como criança.

OBA AQUI II

PÓ ROYAL

Sabemos todos nós que
estamos a bordo de um bólido
que não tem piloto,nem marcha
a ré,nem freios,que irá se
espatifar contra os limites do
planeta,diante das incertezas do
Covid e essa nova configuração
do mundo faz todo mundo pisar
em ovos, quanto ao futuro.
O anúncio oficial está sendo
aguardado para amanhã e a
data e o local ainda estão sendo
guardados a sete chaves.Falase que Ivete Sangalo seria a
primeira contratada .

Embora o espaço para os sonhos crescerem hoje sejam
atualmente, os limites da casa de cada um, há sempre a vontade
de reverter o quadro que fez nossa rotina virar de cabeça para baixo.
Um antipsicótico tem sido o encontro, mesmo que pequeno, para
comemorar com amigos,um aniversário, uma data, ou até uma
pequena mesa de bar ou restaurante. Eliana Mathias de Oliveira
Homsi,esposa do restaurateur Victor Homsi,prepara festa para
o dia 7 de março,uma segunda-feira, num dos restaurantes de
seu marido,o Salsa Rooftop, onde o churrasco vem escoltado por
fatias de abóboras, patês de batatas doces,cebolas, pimentões,
patês de alho e bananas grelhadas. Ela ganha idade nova dia 3,
mas preferiu a segunda-feira para a comemoração.

OBA AQUI III
Para este ano,já estavam
confirmadas 14 atrações.O
Festival Oba é fonte de muita
renda em vários setores,
principalmente aqueles ligados
ao turismo. O evento completa
este ano,15 anos e injeta cerca
de R$ 15 milhões na economia
de Votuporanga, o que não
é pouco para uma cidade
de médio porte do interior.
Corresponde , reservadas as
proporções, à Festa do Peão
de Barretos e às festas juninas
de Caruaru e Campina Grande.

OBA AQUI IV
Com a visão que tem o prefeito
Edinho Araújo,seria importante
abraçar a ideia de acolher a
vinda do Festival Oba para
nossa cidade, uma fonte capaz
de gerir empregos e auferir um
grande volume de impostos.
Think about, Edinho!

Arregalando os olhos para o futuro, aos 22 anos, Franco Geraldo
Bellodi, filho de Maurício e Érika Geraldo Bellodi, acaba de se
formar em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (GV-SP).O espaço para os sonhos de Franco crescerem, hoje
ultrapassam os limites de nossa cidade e ganham relevância com
a vida lhe sorrindo despudoradamente no auge de sua juventude.

SEMANA DE 22

se descompatibiliza com o
Ministério Público em abril,
para cuidar de sua campanha
a deputado federal
uma estalante
*Comimperando
leitoa
soberana

no cardápio, Sinvalzinho
Célico abriu sábado sua casa
no Condomínio Quinta do
Golfe,para um almoço em
torno de seu consórcio. A
festa varou a noite.
Aliás, no domingo ele e
*
sua família comandaram
mesona festiva no
Castellana.

No final de abril, nos
*
feriados do carnaval,Allim

Bassitt e sua filha Bruna
vão para Itamambuca tomar
aulas de surf e ioga.
Os proprietários do
*
Zappa’s correm contra o

Tendo como tema a “Semana de
Arte Moderna de 22- Ontem e
hoje”, o professor Douglas Tufano
realiza amanhã uma live às 18h30
onde ele aborda - com a chancela
da Arlec - a importância do famoso
festival de arte ao longo da história
e seu legado aos escritores de
hoje.A Semana de 22 ate hoje
gravita por influências pulsando
forte nas ramificações artísticas e
culturais. ID da reunião 8614151
senha de acesso 12345

tempo para inaugurar sua
nova loja na Antonio de
Godoy, nas proximidades
do Mercadão, na época do
aniversário da cidade.
O trio diretor Gabi Mello,
*
Mona Husseini Mozaquattro

e Márcio Vidotti está dando
um tapa no vizoo do salão
de festas e Do Varanda do
Golfe, desde os banheiros às
paredes.

CHÁ ACADÊMICO

FUTEVÔLEI

A artista plástica Maria Helena
Curti, cujos trabalhos em aquarela
não perdem acabamento e além
de enriquecerem os temperos
de seu cotidiano,são hoje um
legado consistente da história
de nossas artes plásticas,recebe
hoje para um four o’clock tea em
torno da profa. Isabel Pimenta
Hernandes,que como ela, é
integrante da Academia Riopretense de Letras e CulturaArlec. Isabel é membro honorário
da Academia e estará conhecendo
o atelier de Maria Helena.

Diretor clínico da Clínica de Olhos Rio Preto,dono de um vertiginoso fluxo de inteligência
como pólvora seca aguardando a combustão,o médico Dr. Luis Antonio Demarco desde os
bancos acadêmicos,quando arregalou os olhos para a oftalmologia, percebia-se que deixará um legado consistente na especialidade em Rio Preto.Dr. Demarco é dono de vigorosas
sentenças de juízo crítico, com densidade capaz de sacar profunda reflexão, como essa que
anotei recentemente: "Não acreditar na espiritualidade da vida é a aposta mais perdedora e
triste de todas, ainda que estejamos 100% corretos."O moço é craque.

O secretário de esportes Fábio
Marcondes, deve marcar em
reunião nos próximos dias,a
nova data da I Copa de
Futevôlei de Rio Preto,que
será realizada dentro e fora do
Centro Regional de Eventos. O
interior do ginásio,com areia
colocada provisoriamente, anda
lotado de gente aproveitando os
dias de chuva para praticar ali
o esporte.Mas nos bastidores,
comenta-se que a dupla
Romário com o Águia está
brigando com a cerveja Império
– uma briga de gente grande –
e não quer colocar a camisa
da cervejaria.Se não resolver
logo, Fábio arruma outra dupla
estrela do esporte, porque
pretende tirar a areia do interior
do ginásio até o final de março.E
antes disso, realizar o torneio.

COORDENAÇÃO

Rodrigo Maia anuncia este mês,o partido ao qual se filiará.
Entrará no PSD ou no PSDB, mas a chance de se inscrever no
partido de Gilberto Kassab são infinitamente maiores- mesmo
tendo aceitado o convite de João Doria para coordenar o
programa de governo de sua candidatura à Presidência
Luiz Felipe Rudge Leite que para o prazer de suas férias, faz do
rio seu oráculo divino, nesta foto, sentindo-se imperador no Rio
Paraguai, em Paso de la Patria, onde se encontra até sexta-feira.

CANDIDATO

O ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central,
atual Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique
Meirelles, deixa a Secretaria da Fazenda de São Paulo no início
de abril. Terá que se desincompatibilizar para a disputa do Senado
em Goiás.Até lá, pretende deixar pronto a parte econômica do
programa de governo da candidatura de João Doria, que ele
coordena. E se dedicar integralmente à sua própria campanha.

PARÓDIAS NAS
ELEIÇÕES I

PARÓDIAS NAS
ELEIÇÕES II

Mais de 400 artistas assinaram
um manifesto contra a liberação
do uso de músicas famosas sem
autorização em paródias para
campanhas políticas. Assinam
o documento nomes como
Roberto Carlos, Erasmo Carlos,
Milton Nascimento, Gilberto
Gil, Marisa Monte, Adriana
Calcanhoto, Carlinhos Brown,
Lulu Santos, Zeca Pagodinho,
Rita Lee e Emicida.A mobilização
foi motivada por um recurso
pendente que será julgado hoje
no STJ.

O tribunal irá decidir se o
uso alterado de canções em
programas políticos deve ser
considerado uma paródia
e isento de autorização e
pagamento de direitos autorais.A
questão é discutida na ação que
Roberto Carlos abriu contra
Tiririca pelo uso da música “O
Portão” na campanha de 2014.
O deputado criou uma versão
própria, com o seguinte refrão:
“Eu votei, de novo vou votar,
Tiririca, Brasília é o seu lugar”.

O carinho de dois amigos- José Luiz Salvador e Reinaldo Lobancoembalados por guarânias e generosas doses de scotch em Paso de
la Patria, na província de Corrientes,tendo a agência Pedrinho Pesca como anfitriã.O fundamentalismo pesqueiro de Reinaldo Lobanco, faz inveja aos islâmicos.As delícias do lazer em sua Confraria
da Pesca,são embaladas à noite, com a semiótica de botequim
com fluxos de lágrimas escorrendo pelo rosto, a cada hit sertanejo.

Em São Paulo, o encontro de Celina Ferreira, Amaury Jr e Rosy Verdi. Rosy, que mora em Londres, está curtindo temporada entre nós.

