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Lombada eletrônica no Calçadão, já instalada, começa a multar a partir de 1 de março
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Calçadão terá lombada eletrônica com 
velocidade de 20 km/h a partir de março

FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

A Secretaria de Trânsito 
de Rio Preto vai implantar 
dois novos aparelhos de fis-
calização de velocidade. Os 
equipamentos irão funcionar 
a partir do dia 1 de março. 
Um deles será uma lombada 
eletrônica (com display) na rua 
Bernardino de Campos, 2820, 
no Calçadão, com velocidade 
máxima de 20km/h, que já 
está instalada mas começa 
a multar apenas em março.                    
Um segundo aparelho fixo será 
na na avenida Philadelpho  
Gouveia Netto.     
   Pág.A2

TJ mantém 
prefeito de 

Guapiaçu fora 
do cargo

Após a decisão de afasta-
mento do TJ (Tribuna de Justiça) 
de São Paulo, o  prefeito entrou 
com recurso e nesta segunda-
-feira (7) veio a decisão, um 
acórdão assinado pelo relator 
Laerte Marrone que negou pro-
vimento.                Pág.A3

HB, FAB e GCM fazem força-tarefa 
para captação de órgãos em Rio Preto
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Basquete de 
Rio Preto se 
prepara para 
campeonato 

Paulista
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Rio Preto 
Country Bulls 
divulga grade 
completa de 

shows
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Prefeitura 
promete 

entregar carnês 
do IPTU até dia 

8 de março
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Branco é indiciado por racismo em 
caso de postagem homofóbica   
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PAULISTA SÉRIE A3 O Rio Preto foi derrotado na noite de 
quarta-feira (9) pelo São José por um a zero com um gol de um 
velho conhecido: o atacante Gabriel Barcos, que passou pelo 
Jacaré em 2019 e 2020.                     Pág.A6

ELEIÇÕES
Os pré-can-
didatos do 

partido Novo 
ao governo 

do Estado e à 
Presidência da 

República, Viní-
cius Poit e Luiz 
Felipe D’Ávila, 

respectivamen-
te, visitaram 

o Hospital de 
Base, no final 

da tarde de 
quarta-feira, 9..             
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Perseguição termina 
com casal preso por 

tráfico pela PM
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MAUS
TRATOS 

Polícia Ambiental 
e Dibea resgatam 

24 cachorros 
maltratados em 
Rio Preto, usa-

dos para caça de 
controle a javalis.

           Pág.A4



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, 

Mendonça,  Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova 
Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
 

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

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
11 de fevereiro de 2022 COTIDIANO

Violência contra a 
mulher: a pandemia 

que não cessa

É rotineiro toda semana 
lermos ou vermos alguma 
notícia sobre violência do-
méstica, vitimando inúmeras 
mulheres. Quando falamos 
em violência doméstica, au-
tomaticamente lembramos 
da Lei Maria da Penha, que 
trouxe mecanismos inova-
dores como medidas prote-
tivas, ações de prevenção, 
suporte às mulheres e gru-
pos reflexivos para homens.

A lei  11.340/06 obrigou o 
governo a oferecer uma rede 
de serviços de atendimento e 
proteção, algo fundamental 
para que muitas mulheres 
pudessem interromper o 
ciclo de agressão a que 
estão submetidas, só que 
mesmo assim continuam 
sendo vítimas de agressões 
de seus companheiros em 
uma proporção que vai da 
ofensa à morte, essa última 
categorizada como feminicí-
dio pela Lei 13.104/2015. 

Com tantos dados esta-
tísticos alarmantes, é preciso 
garantir a efetivação desses 
mecanismos previstos na 
Lei, contribuindo assim, para 
superar este grave proble-
ma concedendo a devida 
assistência as vítimas. É 
necessária a divulgação da 
Lei Maria da Penha para 
propagar o seu conhecimen-
to, destacando a gravidade 
desta forma de violência e 
contribuir para sua erradi-
cação, através de políticas 
públicas, pela ação das au-
toridades constituídas e pela 
colaboração da sociedade 
civil organizada.

 É essencial criar uma 
cultura de paz, respaldada 
na  justiça, no direito inviolá-
vel à vida e na dignidade de 

Lombada eletrônica no Calçadão 
começa multar dia 1 de março

A Secretaria de Trânsito de 
Rio Preto vai implantar dois no-
vos aparelhos de fiscalização de 
velocidade. Os equipamentos 
irão funcionar a partir do dia 1 
de março.

Equipes da pasta estão 
em processo de instalação de 
uma lombada eletrônica (com 
display) na rua Bernardino de 
Campos, 2820, no Calçadão, 
com velocidade máxima de 
20km/h. Trata-se de um novo 
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EMPREGOS

NO CONTRAN

EMPREGOS

20 KM/H

Termina nesta sexta-feira, 
11, o prazo de inscrição para 
o Programa Bolsa do Povo – 
Bolsa Trabalho, iniciativa do 
Governo de São Paulo que tem 
o apoio da Prefeitura de Rio 
Preto, por meio da Secretaria 
Municipal do Trabalho e do 
Emprego.

A sócia de uma autoescola 
de Rio Preto entrou na justiça 
após ser impedida de renovar 
seu credenciamento anual para 
continuar exercendo o cargo de 
diretora de autoescola, onde dá 
aulas no curso de capacitação 
para aspirantes a motoristas.

Na resolução 789/2020 do 
Contran (Conselho Nacional de 
Trânsito), ficou exigido que, para 
ocupar este cargo seria necessá-
rio um curso superior completo e, 
por isso, a impetrante foi infor-
mada que não teria seu registro 
renovado para 2022.

O advogado da impetrante, 
Eder Vasconcellos, entrou com 
um pedido de liminar na 4ª Vara 
Federal de Rio Preto, alegando 
que tal norma viola o direito 
adquirido, bem como a livre 
iniciativa.

O Contran é regido pelo CTB 
(Código Brasileiro de Trânsito) 
e pela Constituição Federal, 
responsável apenas por emitir 
atos normativos infralegais, não 
podendo, assim, extrapolar a Lei, 
tampouco a Constituição Federal, 
que nada prevê sobre cursos 

O  Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto fechou 
ontem  (10) oferecendo 495 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são: ven-
dedor (50), consultor comer-
cial (30), oficial de instalação 
telecom (16), telemarketing 
(12), pedreiro (12), técnico de 
enfermagem (11), corretor de 
seguros (10), azulejista (10), 
entre outras

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para: 
estudantes do ensino médio 
(14), administração (4), T.I. 
(2), direito (1), engenharia (1), 

fiscal (1), engenharia civil (1), 
informática para negócios (1) 
e técnico em segurança do 
trabalho (1).

Interessados podem consul-
tar o site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos, disponível 
gratuitamente para acessado 
via computadores, tabletes e 
smartphones conectados à 
internet.

Quem preferir pode procu-
rar atendimento presencial no 
Balcão de Empregos no Poupa-
tempo ou na Prefeitura Regional 
Norte. Mais informações pelo 
telefone: 3211 4950.

Diretora de autoescola obtém liminar 
para renovar credenciamento 

Balcão tem 11 vagas para 
técnico de enfermagem

Inscrições para Bolsa Trabalho 
de R$ 540 terminam hoje

cada pessoa humana, pois a 
perpetuação da violência até 
o desfecho do feminicídio 
é decorrente das omissões 
encontradas em serviços 
de atendimentos especiali-
zados e outras instituições 
do Estado, da banalização 
dos casos e até mesmo, da 
culpabilização e aceitação da 
mulher pela violência sofrida 
em virtude do agressor ser 
alguém conhecido, próximo 
ou o provedor do lar, levando 
a vítima ao equívoco de que 
foi ela quem provocou a situ-
ação de risco.

Apesar de todos os pro-
cessos de lutas, conquistas 
e avanços no decorrer dos 
anos, ainda temos muitos 
embates pela frente. É preci-
so união e cooperação para 
cessar com as agressões e 
proteger as mulheres. Essa 
luta é de todos! A transfor-
mação da sociedade começa 
quando cada um de nós se 
conscientiza e começa a agir 
para um mundo melhor. 

Você pode denunciar ca-
sos de violência contra a 
mulher pelos números 180 
e 190. Não se cale.

Glauciane Cassandre 
Fonseca, advogada, pós-
-graduada em Gestão de 
Políticas Públicas.  

ARTIGO 
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No município, serão benefi-
ciadas 160 pessoas que rece-
berão bolsa por atividades em 
órgãos públicos e participação 
em capacitação profissional.

A iniciativa tem o objetivo de 
proporcionar ocupação, qua-
lificação profissional e renda 
aos cidadãos em situação de 
vulnerabilidade social que re-
sidem no Estado de São Paulo.

Com duração de 5 meses, 
o programa vai contratar cida-
dãos desempregados por 4 ho-
ras diárias de trabalho, 5 dias 

aparelho.
O segundo será um aparelho 

fixo de velocidade na avenida 
Philadelpho  Gouveia Netto, 
1187, sentido Centro/ Bairro. 
Neste caso houve um desloca-
mento, já que o aparelho estava 
na avenida Alfredo  Oliveira, 
2910.

Os equipamentos serão 
aferidos pelo IPEM na próxima 
semana e até o dia 28 deste 
mês, apesar de estarem ligados 
não farão autuações.

não se limitou a dar eficácia à lei 
ordinária, exorbitando seu poder 
normativo ao limitar o direito da 
impetrante ao exercício de sua 
profissão”, explica o advogado.

Perante isso, o Juiz Federal 
Dasser Lettiére Júnior entendeu 
nesta terça-feira (8) que tal 
proibição não se sustenta. “O 
dístico curso superior exigido pelo 
Contran em sua Resolução não 
está circunscrito a qualquer área, 
dando a entender que o que se 
busca é um nível de escolaridade 
e não uma distinção técnica vol-
tada para a área de atuação de 
um cargo em uma escola de for-
mação de condutores”, explicou 
o magistrado na decisão.

“Também pela falta de cor-
relação entre a atividade a ser 
desenvolvida e a distinção im-
posta se observa a ilegalidade da 
exigência, por violação ao princí-
pio da igualdade. Assim, ante o 
exposto, presentes os requisitos 
legais, defiro a liminar para au-
torizar a impetrante a realizar o 
curso de capacitação específica, 
independentemente de compro-
vação de escolaridade de curso 
superior”, finalizou o juiz.

superiores.
Na Constituição Federal, in-

clusive, consta no artigo 5º, XIII, 
estabelece que “deve ser livre o 
exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a 
lei estabelecer”.

No CTB também há uma Lei 
(n. 9.503/97), que não prevê 
qualquer restrição para o exercí-
cio da função de Diretor Geral e 
de Ensino de Centro de Formação 
de Condutores. “Assim, cotejando 
os diplomas normativos acima, é 
possível concluir que o estabele-
cimento de condições ou requi-

sitos para o exercício de ofício ou 
profissional é matéria reservada 
à lei e a norma infralegal - Reso-
lução n. 789/2020-CONTRAN – 

    Também pela 
falta de correlação 
entre a atividade a 

ser desenvolvida e a 
distinção imposta se 
observa a ilegalidade 

da exigência, por 
violação ao princípio 

da igualdade

“

”

o programa vai 
contratar cidadãos 

desempregados 
por 4 horas diárias 
de trabalho, 5 dias 

por semana, em 
atividades em órgãos 

públicos a ser 
definidos

“

”
por semana, em atividades em 
órgãos públicos a ser definidos.

Em contrapartida, o benefi-
ciário conta com bolsa-auxílio 
de R$ 540, curso de qualifica-
ção em formato virtual e seguro 
contra acidentes.

Pode participar: trabalhador 
que tenha a partir de 18 anos; 
que esteja desempregado; que 
não seja beneficiário de segu-
ro-desemprego ou qualquer 
outro programa assistencial 
equivalente; que tenha renda 

per capita de até meio salário-
-mínimo; e seja morador do Es-
tado de São Paulo há mais de 
2 anos. Só será permitido um 
beneficiário por núcleo familiar.

As inscrições são gratuitas 
e online. Interessados devem 
acessar o site www.bolsa-
dopovo.sp.gov.br, clicar em 
“Como participo” e em seguida 
“Bolsa Trabalho”. É necessário 
apresentar RG, CPF, Carteira 
de Trabalho e comprovante de 
endereço.

Candidatos sem acesso à 
internet podem procurar aten-
dimento presencial no Balcão 
de Empregos da Prefeitura Re-
gional Norte ou no Poupatem-
po, assim como tirar dúvidas 
pelo telefone (17) 3211-4950. 
No atendimento presencial, é 
obrigatória a apresentação dos 
documentos listados acima.

Dúvidas também podem 
ser esclarecidas pelo whatsa-
pp (11) 98714-2645 e pelo 
0800-7979-800.



POLÍTICA A-3Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
11 de fevereiro de 2022

Branco é indiciado por racismo em 
caso de postagem homofó bica

Publicação de julho do ano 
passado de imagem de uma 
mão branca, masculina seguran-
do uma outra mão de cor preta 
com características diabólicas e 
com cores do movimento LGB-
TQIA+ acabou levando a Polícia 
Civil de Rio Preto indiciar nesta 
quinta-feira, 10, o vereador 
Anderson Branco (PL), autor da 
publicação em sua rede social.

A imagem causou revolta por 
sugerir que a mão segurando 
uma outra com traços diabólicos 
representaria o bem, representa-
do pela família, com um homem, 
uma mulher e duas crianças, 
contra o mal, que leva a crer que 
seriam pessoas ligadas a movi-
mentos de gênero. A imagem 
ainda trazia uma legenda com os 
dizeres:” Na minha família não”.

O indiciamento por parte da 
Polícia Civil ocorre por “racismo 
qualificado” e consta na lei 
7.716/89. Segundo entendi-
mento, o parlamentar teria pra-
ticado crime de racismo.

A polícia lembrou que a 
liberdade de expressão é asse-

Raphael Ferrari
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura espera entregar 221 mil carnês até 8 de março

TJ nega recurso e mantém prefeito afastado do cargo

Pré-candidato à presidência visita o HB

A Prefeitura de Rio Preto já 
iniciou a entrega dos carnês 
do Imposto Predial e Territo-
rial Urbano (IPTU/2022) pelos 
Correios. Até o último dia 2 de 
fevereiro, 172.573 carnês já 
haviam sido emitidos, de um 
total de 221.948. Segundo a 
pasta, até o dia 8 de março 
serão entregues os últimos 
carnês para postagem.

O vencimento do IPTU/2022 
de Rio Preto começa somente 
em 15 de março para o paga-
mento à vista/cota única, com 
desconto de 5%, ou parcelado 
em 10 vezes sem desconto 
com a primeira parcela.

Além do envio pelos Cor-
reios a Prefeitura disponibi-
liza o acesso aos carnês de 
IPTU/2022 pela internet.

Pelo número do cadastro do 
imóvel (disponível no carnê do 
ano passado), o contribuinte 

O Prefeito de Guapiaçu, 
Jean Vetorasso, foi afastado 
do cargo em outubro de 2021 
após ser alvo de mandado de 
busca e apreensão com in-
vestigação por por corrupção 
e organização criminosa por 
suposto esquema de cobrança 
de propina para autorização de 
loteamento no município.

Na época, o delegado res-
ponsável pela investigação, 
Ricardo Afonso Rodrigues, deu 
uma coletiva e disse que o 
Prefeito e mais quatro verea-
dores, incluindo o presidente 
da Câmara, estavam sendo 
investigados há quatro meses 
após a Deic (Divisão Especia-
lizada em Investigações Crimi-

Os pré-candidatos do parti-
do Novo ao governo do Estado 
e à Presidência da República, 
Vinícius Poit e Luiz Felipe D’Ávi-
la, respectivamente, visitaram 
o Hospital de Base, no final da 
tarde de quarta-feira, 9.

A deputada federal Adriana 
Ventura (Novo-SP), e o depu-
tado estadual Ricardo Mellão 
(Novo) também estiveram pre-
sentes. Os três parlamentares 
que acompanharam o presi-
denciável destinaram recursos 
nos orçamentos do Estado e 
da União para custeio do HB.

Os pré-candidatos se reuni-
ram com os diretores, gestores 
e lideranças da Instituição, e 
debateram relevantes projetos 

Raphael Ferrari
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IPTU RIO PRETO

GUAPIAÇU

PARTIDO NOVO

VEREADOR

pode consultar e imprimir a 
cota única (com desconto), 
bem como as parcelas men-
sais, acessando o site da pre-
feitura.

Pelo número do CPF, o con-
tribuinte terá acesso a todos os 
carnês de IPTU cujos imóveis 
estejam em seu nome. Para 
isso, basta acessar: https://
cidadao.riopreto.sp.gov.br/IPTU

Também é possível que o 
contribuinte consulte débitos 
de exercícios passados. 

Reajuste
No dia 11 de janeiro o 

prefeito de Rio Preto, Edinho 
Araújo (MDB), anunciou o re-
ajuste do IPTU deste ano em 
10,06%. O índice é o mesmo 
da inflação oficial do Brasil, no 
acumulado de 2021.

O Plano Plurianual da Prefei-
tura de Rio Preto estima que o 
IPTU vai gerar R$ 231 milhões 
aos cofres da Prefeitura no ano.

nais) receber denúncia de dois 
empresários que teriam pedido 
autorização para fazer um lote-
amento para 600 imóveis em 
Guapiaçu e teriam sido extor-
quidos depois que o Prefeito 
teria pedido, inicialmente, R$ 
500 mil para autorizar a obra.

Após a decisão de afas-
tamento do TJ (Tribuna de 
Justiça) de São Paulo, o então 
ex-prefeito entrou com recurso 
e nesta segunda-feira (7) veio a 
decisão, um acórdão assinado 
pelo relator Laerte Marrone que 
“nega provimento”. O julgamen-
to também teve a participação 
dos Desembargadores Walter 
da Silva (Presidente) e Hermann 
Herschander.

No acórdão a alegação dos 

magistrados foi de que “as con-
siderações e elementos trazidos 
pela defesa não se prestam”.

O atual ex-prefeito defende 
no recurso a ausência dos re-
quisitos legais para as medidas 
cautelares de afastamento do 
exercício das funções públicas e 
proibição de acesso e frequên-
cia à Câmara de Guapiaçu, por 
isso, “busca a revogação das 
medidas cautelares ou, subsi-
diariamente, sua substituição 
por outras medidas cautelares 
alternativas”, o que foi negado 
pelo TJ.

Com o afastamento, a atual 
prefeita Luciani Cristina Marti-
nelli Gimenes, mais conhecida 
como ‘Lu Arquiteta’, se mantém 
no cargo.

que beneficiam a saúde pública 
de São Paulo e do Brasil, como 
a digitalização da saúde, por 
exemplo.

“Precisamos melhorar a 
saúde com tecnologia, por 

meio da telemedicina. É a 
transformação digital da saú-
de. Com isso conseguiremos 

desafogar os atendimentos 
em grandes centros de saúde, 
como o Hospital de Base, tor-

nando mais ágil e eficaz uma 
instituição que orgulha todo o 
Brasil”, ressaltou o pré-candi-
dato ao Governo do Estado de 
SP, Vinícius Poit.

A Funfarme é referência 
para mais de 100 municípios 
da região Rio Preto, que con-
centram mais de 1,5 milhão 
de habitantes, mas também 
atende pacientes de todo o 
país, sendo que 85% deste 
atendimento é público, através 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

“O Hospital de Base é um 
centro de excelência. O Brasil 
precisa seguir o exemplo desta 
Instituição. Para isso preci-
samos entender a realidade 
de cada Estado e de cada 

município, e aprender a dar a 
destinação correta do dinheiro 
público, para que ele seja apli-
cado da melhor forma, como é 
feito aqui no HB”, destacou o 
pré-candidato à Presidência da 
República, Luiz Felipe D’Ávila.

A diretoria administrativa do 
HB, Dra. Amália Tieco, agrade-
ceu a visita dos pré-candida-
tos, da deputada federal e do 
deputado estadual ao Hospital 
de Base. “O HB admira o tra-
balho desenvolvido por vocês 
em prol da nossa instituição. 
Toda a estruturação de nosso 
hospital, principalmente nesta 
pandemia, foi graças a apoios 
que recebemos, como o de 
vocês. Muito obrigado pela 
parceria”, disse .

O Hospital 
de Base é 

um centro de 
excelência. O 
Brasil precisa 

seguir o 
exemplo desta 

Instituição

“

”

gura desde que não entre em 
confronto com outras garantias 
individuais.

Apontou que a liberdade de 
expressão é assegurada até que 
ela não entre em confronto com 
outras garantias individuais.

Agora o inquérito encerrado 
será encaminhado ao Ministério 
Público que tem poder para ar-
quivar ou ainda oferecer denún-
cia criminal contra o vereador.

O que diz o vereador
Anderson Branco publicou 

vídeo em seu perfil do Face-
book, nesta quinta-feira, onde 
comentou o episódio. Em frente 
a Delegacia Seccional de Po-
lícia, onde acabou prestando 
depoimento, Branco afirma ter 
sido “mal interpretado” e que 
fez “uma defesa das crianças e 
da família”.

“O Ministério Público vai 
avaliar todo o inquérito e os 
nossos esclarecimentos para 
poder definir se vai ser arquiva-
do ou encaminhado à Justiça. 
Acredito no trabalho da Justiça 
e do Ministério Público para ficar 
claro nossa defesa das crianças 
e pela família”, disse no vídeo.
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Ação da Ambiental e Dibea flagra 24 
cachorros em situação de maus-tratos

RESGATE

55 ANOS

FOTO DO FILHO

DROGAS

FLAGRANTE EM PALESTINA

TRAFICANTE

EM POSTO

Rio-pretense perde 
R$ 1,7 mil ao cair 
no golpe do nudes

Idosa perde R$ 18,9 mil 
em golpe no Whatsapp

Perseguição termina com prisão de casal por tráfico 

Motociclista em alta 
velocidade é abordado e 
acaba preso por tráfico

Casal é encontrado 
morto e polícia investiga 

crime passional

Foragido quebra celular 
para destruir provas 

na hora da prisão

Dupla furta loja de 
conveniência e
 acaba presa

Após conversar com uma 
mulher num aplicativo de rela-
cionamento, um rio-pretense, de 
55 anos, caiu no golpe do nudes 
e teve um prejuízo de R$ 1,7 mil.

Ele contou à polícia, na 
manhã desta quarta-feira, 9, 
que trocaram fotos íntimas e 
no dia seguinte recebeu uma 
ligação onde um desconhecido 
se identificou como policial civil 
do Rio Grande do Sul.

Uma idosa, de 60 anos, 
esteve no Plantão Policial de 
Rio Preto, na tarde desta quar-
ta-feira, 9, para registrar queixa 
de estelionato. Ela caiu em 
golpe no WhatsApp e perdeu 
R$ 18,9 mil.

Segundo o boletim de ocor-
rência, desconhecidos clona-
ram a foto de seu filho e criaram 
um falso perfil no aplicativo. Os 
marginais se passaram pelo 
jovem, disseram que o número 
de telefone tinha sido trocado 
e que precisavam de dinheiro 
para pagar contas.

Procurado pela Justiça há 
dois por tráfico de drogas, um 
homem foi preso em flagrante 
pelo mesmo crime, no Jardim 
Nunes, na Região Norte de Rio 
Preto, na noite desta quarta-
-feira, 9.

Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais militares faziam 
patrulhamento de rotina quan-
do viram várias pessoas em 
uma residência que ao notarem 
a viatura tentaram se esconder 
no fundo do imóvel.

Um dos suspeitos quebrou 
um celular com as mãos e ao 
ser questionado pelos pms 

Dois homens foram presos 
em flagrante, pela PM de Rio 
Preto, após furtarem um re-
frigerante de um litro e cinco 
barras de chocolate da loja 
de conveniência de um posto 
de combustíveis, na Avenida 
Murchid Homsi, na noite desta 

Uma perseguição policial, 
na noite desta quarta-feira, 
9, no Jardim Santo Antônio, 
na Região Norte de Rio Preto, 
terminou com a prisão em fla-
grante por tráfico de drogas de 
um casal.

Segundo o boletim de ocor-
rência, policiais militares re-
ceberam uma denúncia na 
última segunda-feira de que 
uma mulher estava vendendo 
entorpecentes no bairro.

Durante patrulhamento de 
rotina, a guarnição viu a sus-
peita em um VW Gol, de cor 
prata. Ao perceber a viatura, o 
motorista tentou fugir e jogou 
para fora do veículo uma sa-
cola contendo três porções de 
maconha.

Uma Honda Nx Falcon em 
alta velocidade, na avenida 
Danilo Galeazzi, chamou a 
atenção de uma guarnição da 
Polícia Militar de Rio Preto que 
fazia patrulhamento na região, 
na noite desta quarta-feira, 9. 
O piloto da moto acabou preso 
por tráfico de drogas.

Durante revista pessoal, 
nada de ilegal foi encontrado 
com o jovem, de 26 anos, e 
sua passageira, mas em vistoria 
veicular, dentro do filtro de ar, 
os pms acharam duas porções 
de maconha embaladas.

Uma Honda Nx Falcon em 
Um casal foi encontrado morto 
dentro de casa na tarde desta 
quarta-feira (9), em Palestina. A 
polícia trabalha com a hipótese 
de crime passional.

De acordo com a Polícia 
Militar, vizinhos ligaram para 
a corporação após chamarem 
pelos nomes do homem e da 
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De acordo com o boletim de 
ocorrência, o golpista passou 
a exigir que a vítima pagasse 
para não ser denunciada, pois 
a jovem seria menor de idade.

Com medo, o homem fez 
duas transferências seguindo 
orientações do marginal. O caso, 
registrado como estelionato no 
Plantão, será investigado pelo 
4º DP.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE )

Acreditando que era o fami-
liar, a vítima fez uma transferên-
cia bancária de R$ 3.134,78. 
Mais tarde, os golpistas pedi-
ram novamente mais dinheiro 
e a rio-pretense fez dois PIX, 
totalizando R$ 5.789,65.

A idosa ainda realizou mais 
uma operação bancária em 
favor dos bandidos, no valor de 
R$ 9.998,78. Apenas na quarta 
solicitação de ajuda financeira 
foi que a vítima desconfiou e 
ligou para o filho, que negou 
ter pedido dinheiro emprestado.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE )

disse que morava na casa e 
no seu quarto havia drogas e 
dinheiro.

Em cima do guarda-roupa 
do acusado foram apreendidos 
dois tijolos e uma quantidade 
menor de maconha, e R$ 
1.202.

Para a PM, o indiciado con-
fessou que quebrou o telefone 
para impedir o acesso a tran-
sações de entorpecentes e que 
era um fugitivo.

No Plantão, após ter a pri-
são confirmada, o autuado foi 
levado à carceragem local.

(Colaborou –  Sarah 
BELLINE )

quarta-feira, 9.
Os acusados foram detidos 

na avenida Potirendaba e nega-
ram o crime, mas imagens do 
circuito interno de segurança 
desmentiram a versão. A dupla 
foi levada até o Plantão, onde 
acabou sendo autuada e enca-
minhada à carceragem local.

Em revista pessoal, nada de 
ilícito foi achado com o condu-
tor, que afirmou ter pego a dro-
ga com a acusada. Questionada 

se portava algum entorpecente, 
a mulher retirou do sutiã uma 
porção de maconha e outra de 
cocaína.
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Em uma ação conjunta da Polícia Militar Am-
biental e da DIBEA (Diretoria do Bem Estar Animal) 
de Rio Preto, nesta quinta-feira, 10, foram recolhi-
dos 24 cães em situação de maus-tratos.

Os animais estavam em uma casa, no bairro 
Ouro Verde, cujo proprietário é reincidente e pra-
ticante do controle de javalis.

Os cães foram levados para o Centro de Zoo-
noses onde vão passar por avaliação de médico 
veterinário.

(Colaborou – Sarah BELLINE)

Da REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br

Ela negou que a maconha 
que estava na sacola fosse sua, 
mas confessou que armazenava 
droga em uma casa desabitada 
na rua Italina Oger.

No imóvel, dentro do tan-
que, foram apreendidas 47 
porções de cocaína e 29 por-
ções de maconha prontas para 
serem comercializadas, além de 
uma pedra de crack.

Além disso, também foram 
confiscados na residência um 
rolo de plástico filme, uma mar-
reta, uma faca e uma balança 
de precisão.

No Plantão, as prisões foram 
confirmadas e o casal levado 
para a carceragem local, onde 
ficou à disposição da Justiça.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE )

Na casa do suspeito, no 
Jardim Santo Antônio, em cima 
do guarda-roupa, foram apreen-
didos R$ 800 e uma porção de 
400 gramas da droga.

Na Central de Flagrantes, a 
mulher alegou que sabia que o 
homem traficava, mas negou 
qualquer envolvimento com o 
comércio ilícito de entorpecen-
tes, sendo ouvida e liberada.

Já o acusado teve a prisão 
confirmada e foi encaminhado 
para a carceragem local, onde 
ficou à disposição da Justiça.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE )

mulher e não serem atendidos.
Os corpos de Miriam Fernan-

da da Cruz e Fernando Postigo 
foram encontrados ao lado de 
um revólver no imóvel. Eles têm 
dois filhos, um de 11 e outro de 
4 anos. As crianças não esta-
vam na residência e ficaram sob 
cuidados dos avós.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE )
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Transferência de 
embriões congelados

saude@dhoje.com.brMAIS FÉRTIL
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Tratamento para engravidar
Em uma fertilização in vitro, os embriões formados podem 

ser transferidos frescos ou podem ser congelados e trans-
feridos posteriormente. Neste último caso, os embriões são 
enviados para um banco de embriões, onde são identificados 
e criopreservados e são transferidos ao útero das pacientes 
que recorrem às técnicas de reprodução assistida no mo-
mento que julgarem adequado.

No passado, as técnicas de fertilização in vitro se mos-
travam mais eficientes quando o embrião era transferido ao 
útero da paciente logo após completar seu desenvolvimento 
(geralmente no terceiro dia, denominado estágio de clivagem 
ou quinto dia, estágio de blastocisto).

Com a evolução da medicina reprodutiva, essa já não é 
mais uma realidade e a transferência de embriões que foram 
congelados passou a apresentar taxas de sucesso iguais ou 
até superiores à transferência de embriões frescos.

Uma das vantagens clínicas de transferir embriões que 
foram congelados é que a paciente pode fazê-lo em um ciclo 
ovariano natural ou um ciclo ovariano medicado. Além disso, é 
uma estratégia terapêutica importante para reduzir o risco de 
a paciente desenvolver Síndrome do Hiperestímulo Ovariano 
e/ou evitar prejuízo à implantação embrionária decorrentes 
de alterações hormonais identificadas ao final do ciclo de 
estimulação ovariana.

As etapas da transferência embrionária:
 Preparo endometrial: faz-se uso de medicações hormo-

nais (via oral ou transdérmica) no início do ciclo menstrual, 
a paciente tem seu endométrio preparado para receber o 
embrião.

 Preparo do embrião: na manhã da transferência, o 
embrião é descongelado e tem sua qualidade avaliada antes 
da implantação, sendo a taxa de sobrevivência do embrião 
ao descongelamento próxima a 96%.

 Transferência embrionária: os embriões são transfe-
ridos ao útero da paciente com um catéter que passa pelo 
colo do útero e deposita os embriões na cavidade uterina 
com auxílio do ultrassom abdominal.

Depois do procedimento, a paciente deve fazer um teste 
de gravidez (Beta-HCG) será realizado no 11º dia após a 
transferência. Não é necessário o repouso que anteriormente 
era recomendado.

Força-tarefa faz captação de 
órgãos no Hospital de Base

O Hospital de Base, com 
a ajuda da FAB (Força Aérea 
Brasileira) e a GCM (Guarda 
Civil Municipal), organizou uma 
força-tarefa para a realização 
de captação de órgãos na 
tarde desta quarta-feira, 10 de 
fevereiro, em Rio Preto. Foram 
captados coração, fígado, rins e 
córneas. O procedimento durou 
cerca de 5 horas.

Foram mais de 20 pro-
fissionais do HB envolvidos, 

além de uma equipe médica 
de Botucatu/SP, que veio até 
o município em um avião da 
FAB, para auxiliar na realização 
do procedimento. Esta equipe 
ficou responsável pela capta-
ção, transporte e transplante 
do coração.

Já o fígado, foi encaminhado 
para Campinas, por transporte 
terrestre. Os rins, até a divulga-
ção desta reportagem, estavam 
aguardando direcionamento por 
meio da Central de Transplan-
tes, pois estes órgãos passam 

DA REDAÇÃO  
redacao@dhoje.com.br

HB, FAB e GCM

Divulgação

Divulgação

Saúde confirma 5.675 casos e 46 óbitos 

Profissionais de saúde estaduais terão reajuste de 20%

Instituto  registra queda de pacientes com sequelas 

Campanha externa do 
HB vacina 554 pessoas

PANDEMIA

SALÁRIO

COVID-19

IMUNIZAÇÃO

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta quin-
ta-feira (10) o boletim semanal 
com atualização de casos da 
Covid-19. Foram confirma-
dos mais 5.675 casos, sendo 
2.172 por exame PCR e 3.499 
por TR antígeno. No total são 
128.076 casos, com uma mé-
dia móvel de 314 casos leves e 
nove casos graves por dia.

Também foram confirmados 
mais 46 óbitos por Covid-19, 
com notificações entre os dias 
01/02 e 09/02. Os dias 6 e 
7 foram os que tiveram mais 
óbitos, com 10 cada. Desde o 
início da pandemia são 2.957 

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta quin-
ta-feira, 10, reajuste salarial 
de 20% para profissionais de 
saúde da rede pública do es-
tado de São Paulo. Ao menos 

mortes, com uma taxa de le-
talidade de 2,3%. Segundo a 
Saúde, a letalidade consideran-
do apenas o ano de 2022 é de 
0,4%. A média móvel de óbitos 
é de 5 por dia.

O número de curados che-
gou 122.909, o equivalente 
a 95,9% dos casos. A cidade 
soma 438.628 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 394.451 testes realizados. O 
coeficiente de incidência dos 
últimos 7 dias é de 1.220 casos 
a cada 100 mil habitantes.

Rio Preto conta atualmente 
com 474 pacientes internados 
com síndrome respiratória agu-
da grave (SRAG), com 154 na 

69,6 mil servidores da ativa e 
inativos serão beneficiados.

“A todas as carreiras da 
área de saúde pública do es-
tado de São Paulo, eles e elas 
também são nossos heróis. 
Profissionais que se expuse-

ram e continuam se expondo, 
diante da gravidade desta 
pandemia, para salvar vidas. 
A todos, os que estão na ativa 
e os que não estão, o nosso 
reconhecimento e a nossa 
gratidão”, destacou Doria.

Vinicius LIMA  

DA REDAÇÃO

A região de São José do Rio 
Preto apresentou um cresci-
mento no número de casos de 
Covid-19 no final de dezembro 
com a chegada da variante Ômi-
cron. No entanto, os recupera-
dos da doença não estão mais 
apresentando fortes sequelas 
como antes. Desde dezembro, o 
Instituto Lucy Montoro registrou 
apenas seis novos pacientes.

“Esse último trimestre teve 
pouquíssimos pacientes com 
sequelas. Acredito que como 
a maioria da população já está 
vacinada, essas sequelas não 
estão mais aparecendo com 

a mesma frequência de antes. 
Ainda estamos de olho para os 
casos que podem piorar nos 

próximos dias, mas no geral 
tem diminuído”, afirmou Re-
gina Chueire, diretora do Lucy 

Vinicius LIMA  

O Hospital de Base de Rio Pre-
to encerrou nesta quinta-feira (10) 
a campanha de vacinação contra 
Covid-19. Ao todo foram 554 pes-
soas imunizadas nos quatro dias 

. O objetivo era ajudar a reduzir 
o número de pessoas que não 
completaram o esquema vacinal.

Entre segunda e quinta-feira, 
equipes do HB visitaram o Cen-

tro Espírita Chico Xavier no Solo 
Sagrado, a Comunidade Marte 
3D na Vila Itália, o Projeto Novo 
Mundo no Nova Esperança e a 
Casa de Cirineu no São Fran-
cisco. Paralelamente, o hospital 
também realizou a vacinação 
para pacientes no ambulatório, 
onde ocorreram a maioria das 
aplicações (453).

A vacinação segue na rede 
municipal. Depois de estender 
o horário nos últimos dois dias, 
a imunização nas unidades de 
saúde voltam a ser realizadas 
das 7h30 às 15h a partir dessa 
sexta-feira (11). Lembrando que 
a vacinação para crianças de 5 a 
11 anos acontece exclusivamen-
te nas unidades de saúde Caic, 
Central, Cidade Jardim, Eldorado, 
Jardim Gabriela, Jaguaré, Santo 
Antônio e Vila Elvira. Já os adultos 
devem procurar as demais unida-
des de saúde.

Vinicius LIMA  
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por uma seleção de compati-
bilidade imunológica antes de 
serem transplantados; e as 
córneas foram encaminhadas 
para o Banco de Olhos, no pró-
prio Hospital de Base.

“No Banco de Olhos, as 
córneas passam por uma nova 
avaliação e em seguida, é en-
caminhado um formulário para 
a Central de Transplantes, onde 
se realiza a triagem para iden-
tificar um possível receptor”, 
explicou Regiane Sampaio, en-
fermeira da OPO (Organização 

de Procura de Órgãos) do HB.
De acordo com Dr. João 

Fernando Picollo, coordenador 
da OPO do Hospital de Base, 
é importante que a pessoa 
manifeste à família seu desejo 
de ser um doador, pois somente 
os familiares podem dar essa 
autorização. “Muitos pacientes 
não têm outra opção de vida a 
não ser através do transplante. 
É fundamental a conscientiza-
ção da população para que a 
gente possa dar vida para as 
pessoas”, destacou João.

Montoro.
Em 2021, o Lucy Montoro 

atendeu 302 pacientes com 
sequelas. Atualmente, 182 ain-
da seguem fazendo tratamento. 
“São pacientes antigos que es-
tão na fase final de recuperação 
muscular, que é a que costuma 
levar mais tempo”, comentou 
Regina.

A diretora ainda falou sobre 
o impacto da Ômicron. “No mo-
mento temos observado apenas 
sequelas relacionadas à fadiga. 
Não estamos tendo mais casos 
de sequelas psicológicas, que 
as vezes tinha até perda de 
memória”, afirmou.

UTI e 320 na enfermaria, sendo 
231 residentes de Rio Preto 
e 243 de outros municípios 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 são 

250 internações, com 94 na UTI 
e 156 na enfermaria. A taxa de 
ocupação de leitos de UTI em 
Rio Preto é de 82% e na região 
é de 81,9%.

O encaminhamento do 
projeto de lei para os reajustes 
do funcionalismo estadual à 
Assembleia Legislativa deve 
ser feito na próxima semana. 
A previsão é que o aumento 
salarial deve entrar em vigor a 
partir de março.

Auxiliares de saúde com 
carga horária de 30 horas, 
por exemplo, com os benefí-
cios concedidos, como auxílio 
alimentação, insalubridade, 
vantagens/gratificações, abo-
no e bônus, receberão R$ 
2.638,17.

O salário de técnicos de 
enfermagem com carga ho-
rária de 30 horas irá de R$ 
1.023,28 para R$ 1.227,94 
e, com os benefícios, será de 
R$ 2.097,76. Já para médi-
cos com carga horária de 20 
horas, o reajuste será de R$ 
5.571,41 para R$ 6.685,69. 
Com os benefícios, a cate-
goria passará a receber R$ 
8.953,54.

Entre 2015 e 2018, o 
reajuste para profissionais de 
saúde foi de 3,5%. Entre 2019 
e 2022, foi de 20%.

Depois de 
estender o horário 
nos últimos dois 

dias, a imunização 
nas unidades de 
saúde voltam a 

ser realizadas das 
7h30 às 15h a 

partir dessa sexta-
feira

“

”
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Com gol de Barcos, São José vence Rio Preto pelo  Paulista

Country Bulls divulga grade completa de shows

Mirassol recebe feira de 
artesanatos e sabores 

O Rio Preto foi derrotado na 
noite desta quarta-feira (9) pelo 
São José por um a zero com 
um gol de um velho conhecido: 
o atacante Gabriel Barcos, que 
passou pelo Jacaré em 2019 
e 2020. O resultado faz o es-
meraldino cair para a sétima 
posição.

Os visitantes criaram a pri-
meira boa chance aos sete 
minutos com Scheppa levan-
tando a bola para área e ela 
sobrando para Caio Ruan, que 
não conseguiu completar para 
o gol. O São José respondeu 
com Pedrinho cobrando falta e 
manda por cima do gol.

Eventos, realiza dias 11, 12 
e 13 de fevereiro a edição da 
Feira de Artesanatos e Sabo-
res. O evento será na Praça da 
Matriz, Dr. Anísio José Moreira, 
das 10h às 20 horas e conta 
com cerca de 15 artesãos da 
cidade e região.

“A Feira de Artesanatos e 
Sabores é uma importante 
ação que demonstra o quanto 
estamos incentivando e fortale-
cendo a economia local, geran-
do trabalho e renda através do 
artesanato e turismo”, ressalta 
o prefeito de Mirassol, Edson 
Antonio Ermenegildo.

Para Wilson Luiz Bertati, 
diretor de Cultura e Turismo de 
Mirassol, a feira é geradora de 
recursos e da valorização da 
mão-de-obra. “O artesanato 
é uma das cadeias produtivas 
incentivadas pelo Departamento 
de Cultura e Turismo por uma 
série de questões como: valori-
zação dos profissionais, capaci-
tação de mão-de-obra e geração 
de renda, auxiliando a fomentar 
a economia local através da 
comercialização de produtos 
alimentícios e do artesanato”, 
explica o diretor.

Após dois anos de espera, a 
24ª edição do Rio Preto Country 
Bulls volta a ser realizada em 
2022, entre os dias 13 e 17 de 
julho, no Recinto de Exposições 
de Rio Preto.

Mantendo a tradição, no 
dia 13 de julho, abrindo uma 
festa, acontece a “Quarta-Feira 
Solidária”, com renda revertida 
em prol do Hospital de Base de 
Rio Preto.

Na quinta-feira 14, Gufeira 
é o primeiro que sobe ao palco 
do Rodeio Country Bulls.

Depois do “Embaixador”, na 

sexta-feira, dia 15, é a vez das 
pratas da casa Zé Neto & Cris-
tiano fazerem o público vibrar 
com hits sertanejos como “Lar-
gado às traças” e “Notificação 
preferida”. Na mesma noite, 
apresenta-se a dupla de DJs 
JetLag, com playlist de remixes 
e músicas autorais que agitarão 
a madrugada.

No sábado, dia 16, não 
podia faltar a dupla Jorge & 
Mateus,  com sucesso em 
estreias internacionais, traz 
seu caminhão para o rodeio. 
Na mesma noite, a animação 

De olho em estrangeiros, América
 se prepara para temporada 2022

O técnico e gestor do time 
de basquete masculino do 
América Esporte Clube, Mari-
no Manella Zacarias, partici-
pou na tarde desta quarta-fei-
ra (09) da reunião para definir 
a forma de disputa da Copa 
São Paulo de Basquetebol 
adulto masculino. A compe-
tição deve iniciar no próximo 
mês e é organizada pela Fe-
deração Paulista.

Além do América, parti-
cipam do torneio outros oito 
times do Estado. São eles: 
XV de Piracicaba, São José, 
Tatui, Araraquara, Sorocaba, 
Pindamonhangaba, Santos e 
Assis. Segundo o regulamen-
to deste ano, os times estão 
divididos em dois grupos, um 
de cinco e outro de quatro ti-
mes. As equipes jogam entre 
si na fase inicial, em turno e 
returno, classificando os oito 
melhores da competição.

Na sequência haverá 
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segue garantida nas vozes da 
dupla Israel & Rodolffo, com 
músicas que estouraram nas 
plataformas de streaming com 
“Batom de Cereja” e “Sobre”, 
hit com participação especial da 
campeã do BBB, Julieta Freire.

Pela terceira vez no palco do 
Country Bulls, Maiara & Maraisa 
como estrelas confirmadas para 
domingo, dia 17. As irmãs des-
pejam a potência de suas vozes 
em músicas como todas “10%”, 
“Aí eu bebo” e “Esqueça-me”.

Além dos shows e das com-
petições de rodeio, uma su-
perestrutura com praça de 
alimentação será montada 
no recinto. “Nosso maior pro-
pósito é não deixar de lado a 
tradição do rodeio e possibilitar 
entretenimento para todas as 
idades. Por isso, nossa atenção 
está sempre organizada à segu-
rança, a atenção ao bem-estar 
que frequentam o evento”, 
afirma Emilio Marques do Rio 
Preto Country Bulls.

As informações sobre ingres-
sos, valores e pontos de venda 
serão divulgadas em breve.

Nosso maior 
propósito é não 
deixar de lado a 

tradição do rodeio 
e possibilitar 

entretenimento para 
todas as idades

“

”

os playoffs, onde sairão os 
quatro melhores que garan-
tem vaga no Final Four, que 
definirá o campeão da Copa 
São Paulo. O América está no 
mesmo grupo de Santos, Pin-
damonhangaba e São José.

Marininho Manella já 
está montando o time para 
a disputa da temporada, que 
ainda vai contar com outros 
torneios, como Regionais e 
Abertos. Ele está negocian-
do a vinda de três jogadores 
norte-americanos para refor-
çar o América e o retorno de 
outros jogadores que fizeram 
sucesso por aqui. O time rio-
-pretense já revelou grandes 
jogadores para o cenário na-
cional do basquete, como o 
ala norte-americano Corderro 
Bennett, que atualmente joga 
no São Paulo.

“A pandemia foi um perí-
odo muito complicado para 
nós, pois interditou tudo e 
tivemos que liberar os atle-

tas. A retomada em Rio Preto 
ocorreu depois de outras ci-
dades, então acabamos vol-
tando mais tarde que outros 
times. Estamos já negociando 
com os atletas e esperamos 
trazer alguns norte-america-
nos para o elenco”, comentou 
Marino, que é neto do ex-pre-
sidente e fundador do Améri-
ca Marino Manella, que fale-
ceu em dezembro de 2020.

A ideia é contratar de 12 
a 13 jogadores. Sobre dis-
putar a Série A1 do Paulista, 
vai depender da quantidade 
de patrocinadores. “Estamos 
procurando parceiros para que 
possam nos ajudar a fazer o 
basquete de Rio Preto mais 
forte”, comentou Marino.

Atualmente o América con-
ta com o apoio da Secretaria 
de Esportes, Unirp, Tereos e 
Assessiva. Interessados em 
patrocinar o América podem 
entrar em contato pela página 
oficial do clube no Facebook.

O time da casa seguiu no 
campo de ataque e aos 37 
minutos, Pedrinho finalizou 
rasteiro de fora da área e Lúcio 
fez boa defesa. O Jacaré ainda 
tentou chegar com um chute 
de Felipe Recife de longe que 
foi para fora.

Na segunda etapa, com 
pouco mais de 10 segundos 
de jogo, Barcos recebeu a bola 
na entrada da área, puxou para 
perna esquerda e finalizou ras-
teiro no canto direito de Lúcio 
para abrir o placar. Aos 15 mi-
nutos, o São José chegou com 
um cruzamento da direita que 
Paulinho cabeceou para fora.

O Jacaré até tentou buscar o 
empate, mas pecava no último 
passe. Aos 31 minutos, Pedro 
fez boa jogada pelo lado direito 
e chutou para a defesa de He-
nal. O goleiro do Águia voltou a 
trabalhar dois minutos depois, 
espalmando um chute de Pedro 
dentro da área. No final, o São 
José conseguiu se segurar e ga-
rantir a terceira vitória seguida.

O Rio Preto volta a campo 
neste domingo (13) para en-
frentar a Matonense fora de 
casa. No mesmo dia, o São 
José visita o Votuporanguense.

Segundo a organização, o 
evento contará com barracas de 
artesanatos e gastronômicos. 
No local haverá um espaço 
gourmet com: acarajé, pastel, 
balas de coco gelada e baiana, 
cachaças, licores artesanais, 
pamonha, milho verde, curau, 
pão com linguiça espalmada, 
panceta de rolo, pão de queijo, 
cappuccino, pipocas, queijos, 
requeijão da Serra da Canastra 
e sabores do Brasil com vários 
produtos do Sul do país.

Nas barracas de artesanato 
o visitante encontrará: artigos 
religiosos e imagens sacras, 
acessórios em macramé, ca-

chepot, costura criativa, mesa 
posta, roupa de mesa e sous-
plat, panos de prato bordados, 
pinturas em vidros, produtos 
exotéricos, filtro dos sonhos, 
mandalas e tapetes em tear.

Haverá apresentação da 
Banda Municipal Juvenal Noro-
nha de Mirassol, na sexta-feira 
(11) às 19h30, sábado (12) e 
domingo (13) às 10 horas.

Serviço:
Feira de Artesanatos e Sa-

bores
Dias 11, 12 e 13 de feverei-

ro – das 10h às 20h
Local: Praça Dr. Anísio José 

Moreira, Mirassol

São José 
conseguiu 
se segurar 
e garantir 
a terceira 

vitória 
seguida

“

”



Editais de
PROCLAMAS

A-7Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira
11 de fevereiro de 2022

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi-
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

JOSÉ ANTONIO DE SOUZA LINO e SIMONE APARECIDA DA SILVA, 
sendo ELE filho de ANTONIO DE SOUZA LINO e de MARLENE FRAN-
CISCA DA SILVA LINO e ELA filha de MANOEL MESSIAS DA SILVA e 
de GUIOMAR LINA DA SILVA;

CLÁUDIO DONISETE SOUZA e FRANCÉLLE CRISTINA BORGES 
DA SILVA, sendo ELE filho de DONISETE REIS DE SOUZA e de 
LUCELENA ISABEL MARTINS SOUZA e ELA filha de FRANCISCO 
FERNANDES DA SILVA e de AIDÊ MACHADO BORGES DA SILVA;

SÉRGIO AMANCIO DOS SANTOS e FERNANDA CRISTINA JOÃO, 
sendo ELE filho de SEBASTIÃO AMANCIO DOS SANTOS e de MARIA 
DAS DORES DE SANTANA GOMES DOS SANTOS e ELA filha de 
FATIMA JOÃO;

KÊNIA FERNANDA DOS SANTOS CALDEIRA e DILCÉIA SHIRLEY 
SANTOS, sendo KÊNIA filha de SEBASTIÃO CALDEIRA e de ROSELI 
DOS SANTOS CALDEIRA e DILCÉIA filha de JOSÉ DA CONCEIÇÃO 
SANTOS e de IVA MARIA APARECIDA SANTOS;

MONICA TIEMI MIYAZAKI e JAQUELINE OLIVEIRA MARQUES, 
sendo MONICA filha de CIRO MIYAZAKI e de MISSAVA TAKAARA 
MIYAZAKI e JAQUELINE filha de JOÃO BATISTA MARQUES e de 
IVONE JUVENCIO DE OLIVEIRA MARQUES;
 
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA e LEILA MARCIA DA SILVA, sendo 
ELE filho de PEDRO PEREIRA DA SILVA e de LADJANE DA SILVA 
SALVADOR e ELA filha de BENEDITO MARQUES DA SILVA e de 
JACIRA APARECIDA TAGLIARI DA SILVA;

LEANDRO JOSÉ PREVIDELI MATTOS e BEATRIZ MARTINS MU-
RATA, sendo ELE filho de ERCILIO BRASIL MATTOS e de CLÁUDIA 
WAGNER PREVIDELI MATTOS e ELA filha de FABRICIO RODRI-
GUES MURATA e de PAULA CRISTINA MARTINS;

LUÍS TIAGO MUCCI e ROSILENE PEREIRA, sendo ELE filho de 
VILSON CARLOS MUCCI e de ANA APARECIDA ZAMONER e ELA 
filha de OSWALDO PEREIRA e de NAIR MARIA DE JESUS PEREIRA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 10/02/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
RECEITAS OPERACIONAIS 2021 2020

ANOS 2020
2021 2020 CONTRIBUIÇÕES 539.333,38 233.595,52 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

CIRCULANTE 1.771.382,23 1.643.594,05 Déficit do exercício 529.400,30-R$                     384.497,35-R$                                           
CAIXA E EQUIV. CAIXA 1.246.697,07 1.490.002,62 Projetos e Eventos Diversos 143.733,82 10.295,39 (+) Baixa do Imobilizado -                                      -R$                                                       

Caixa 2,82 1.595,85 (+) Provisão para impostos a recuperar 145.784,67R$                     
Bancos Conta Movimento 37,40 4.978,14 Projetos, Proj. Científicos 141.776,14 61.720,10 (+) Previsão para riscos civeis 150.588,34R$                     

Recurso livres 37,40 4.978,14 (+) Depreciações 11.944,72R$                       11.514,36R$                                             
Recurso com restrição 0,00 0,00 Secretaria Municipal da Cultura (=)Resultado Ajustado 221.082,57-R$                     372.982,99-R$                                          

Aplicações Financeiras 1.246.656,85 1.483.428,63 Termo de colaboração 01/2021 117.714,41 0,00 Diminuição nos ativos operacionais
Recurso livres 940.488,72 1.205.958,33 Contas a receber 488.806,33-R$                     -R$                                                       
Recurso com restrição 19.216,60 0,00 Receitas Financeiras 41.939,01 63.638,21 Outros Créditos 28.072,07-R$                       52.693,75R$                                             
Recurso  com Vínc. Patrimonial 286.951,53 277.470,30 Aumento (diminuição) nos passivos operacionais -R$                                  -R$                                                       

CRÉDITOS 524.685,16 153.591,43 Receitas de Patrocínio 4.720,00 6.341,82 Obrigações com terceiros 1.035,60-R$                         1.310,60R$                                               
Termo de Colabração a receber 488.806,33 0,00 Obrigações tributárias 1.727,75R$                         
Outros Créditos a Receber 35.878,83 153.591,43 Trabalho Voluntário 89.450,00 91.600,00 Obrigações com salários e encargos 3.986,41R$                         9.883,83R$                                               

NÃO CIRCULANTE 755.646,37 766.832,04 Outras contas a pagar 490.745,91R$                     103.516,32R$                                           
CREDITOS E VALORES 25,66 25,66

imposto a recuperar 25,66 25,66 DESPESAS OPERACIONAIS (1.068.733,68) (618.092,87) (=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais 242.536,50-R$                     434.999,99-R$                                          
IMOBILIZADO 752.970,71 764.156,38

Imobilizado Técnico 1.112.355,53 1.122.157,98 Despesas de Execuções Projetos/Cursos (145.701,81) (61.565,12) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(-) Depreciação Acumulada (359.384,82) (358.001,60) Desp.  SMC Termo Colaboração 01/2021 (117.714,41) -                             Aquisição de Imobilizado

INTANGÍVEL 2.650,00 2.650,00 Despesas Administrativas (383.782,52) (416.873,85) (=)Caixa Líquido Gerado pelas Atividades de Investimentos 759,05-R$                            
Marcas e Patentes 2.650,00 2.650,00 Despesas Bancárias/Financeiras (5.315,98) (1.604,00)

2.527.028,60 2.410.426,09 Despesas Gerais (168.739,03) (26.271,30) (=)Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa 243.295,55-R$                     434.999,99-R$                                          
Trabalho Voluntário (89.450,00) (91.600,00)

2021 2020 Despesa com impostos e taxas (158.029,93) (20.178,60) Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Periodo 1.489.056,54R$                  1.924.056,53R$                                        
CIRCULANTE 516.868,95 21.454,48 Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Periodo 1.246.697,07R$                  1.489.056,54R$                                        

Fornecedores 275,00 1.310,60
Obrigações Sociais/Trabalhistas 900,26 2.618,86
Provisões para Férias 5.693,32 0,00
Obrigações Fiscais/Tributárias 1.958,68 272,33
Outras Obrigações (Ministério Público a pagar) 0,00 17.252,69 ANOS 2021 2020
Projetos a realizar 488.806,33 0,00 -529.400,30 -384.497,35
Obrigações Div. A pagar/Termo 3.832,86 0,00 Saldo inicial Superávit Acumulados (Patrimonio Social) (+) 2.388.971,61R$                  2.773.468,96R$                                        

SM Cultural - PM/SJRP Déficits do período-base 529.400,30-R$                     384.497,35-R$                                           
Termo colaboração 01/2021 3.832,86 0,00 Soma dos recursos 1.859.571,31R$                  2.388.971,61R$                                        

Receitas recebeidas antecipadamente 15.402,50 0,00
NÃO CIRCULANTE 150.588,34 0,00 SUPERÁVITS ACUMULADOS (PATRIMÔNIO SOCIAL) 1.859.571,31R$                  2.388.971,61R$                                       

Provisão para contingência 150.588,34 0,00

PATRIMONIO LÍQUIDO 1.859.571,31 2.388.971,61
Patrimonio Social 2.388.971,61 2.773.468,96
Déficit do Exercício -529.400,30 -384.497,35

2.527.028,60 2.410.426,09

NOTAS EXPLICATIVAS:
 As demonstrações contábeis completas e o parecer de auditoria estão a disposição na sede da Faperp.

08) Provisões: As Provisões dos 13º Salários e das Férias são constituídas  mensalmente pró-rata..

 Regina H M Fornari Chueire Severino Torres Vidal 
    Diretora-Presidente  CRC. 1SP242343/0-7

Emília Maria M de Todelo Leme   
Diretora-Administrativa

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial comparativo, cujo  Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de:  Exercício de 2021, valor de R$2.527.028,60 (Dois milhões quinhentos e 
vinte e sete  mil, e  vinte e oito reais e sessenta  centavos) e Exercício de 2020, valor de R$2.410.426,09 (Dois milhões quatrocentos e dez mil, e quatrocentos e vinte e seis  reais e nove  centavos) 

01)  Contexto Operacional I: A entidade "FAPERP Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto" é uma Fundação, com sede e foro na cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Siqueira 
Campos n.3926, na Vila Santa Cruz.

02)  Contexto Operacional II: A entidade "FAPERP Fundação de Apoio à Pesquisa e Extensão de São José do Rio Preto" tem como objeto social em promover e estimular estudos e pesquisas, desenvolvimento de 
tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, educacionais, assistenciais, culturais e ambientais; cursos e treinamentos especializados com objetivos 
científicos ou profissionais; e dentre outras. Suas atividades tiveram início em 25/11/1996.

03) Politícas Contábeis: As demonstrações contábeis  foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil compreendendo a legislação societária Brasileira (Lei nº 6.404/76 e demais 
atualizações); os Pronuncimantos  (CPC); as Interpretações (ITG 2002) e as Orientações emitidas pelo CFC homologadas pelos órgãos reguladores, tudo em consonância  com as Normas Contábeis Internacionais 
(IFRS).

04)  Caixa e Equivalentes de Caixa: O  Caixa é mantido com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo, ou seja, liquidez imediata para realização; já as Contas Correntes (contas bancárias) tem sua 
liquidez sem restrição.

05) Remuneração da Diretoria e Conselheiros: A diretoria e o conselho  curador não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas, conforme artigo 10 do Estatuto da Faperp.

06) Imobilizado: Estão demonstrados ao valor de custo, deduzidos das depreciações,  estas depreciações são reconhecidas com base na vida útil estimada de cada imobilizado (Imóveis: 50 anos, Móveis e 
Utensílios: 10 anos, Equipamentos: 10 anos e Computadores e Acessórios: 5 anos).

07)  Obrigações Sociais, Trabalhista, Previdênciária e Tributárias: Contabilizadas por competência no decorrer do ano de 2021, ficando apenas as de 12/2021 para serem quitadas em 01/2022.

09) Patrimônio Social: Constituído pelas Receitas:  de Cursos e Projetos deduzidos das despesas relacionadas. As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

10)  Trabalho Voluntário: Conforme prevê a Resolução CFC nº 1409 que aprovou ITG 2002, Entidade sem Finalidade de Lucro, o Trabalho Voluntário deve ser reconhecido pelo  Valor Justo da prestação do 
serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. A Diretoria e o Conselho Curador não são remunerados pelas suas atividades desenvolvidas.

11) Provisão para riscos cíveis:  A Fundação possui processos administrativos cíveis em andamento, principalmente com o município e secretaria de São José do Rio Preto. Em 31 de dezembro de 2021, os 
processos considerados como perdas prováveis segundo seus assessores jurídicos, era de R$ 151. Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2021, o montante de causas com perdas consideradas como possíveis era de 
R$ 258 e de natureza cível

ATIVO
Exercício de 2021

2021

DEMONSTRATIVO E MUTAÇÃO DE PATRIMONIO LÍQUIDO - DMPL  (valores em reais)                             
Exercício de 2021

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2021

         Regina H Morganti Fornari Chueire               Emília Maria M de Todelo Leme            Severino Torres Vidal
                     Diretora-Presidente                                     Diretora-Administrativa                     CRC. 1SP242343/0-7

ANOS

TOTAL ATIVO
PASSIVO

ANOS

DÉFICIT DO EXERCÍCIO

TOTAL PASSIVO

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAPERP - CNPJ. 01.577.672/0001-27 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA E EXTENSÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - FAPERP - CNPJ. 01.577.672/0001-27
Rua Siqueira Campos, nº 3926, Bairro Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP Rua Siqueira Campos, nº 3926, Bairro Santa Cruz - São José do Rio Preto - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - DFC  - MÉTODO INDIRETO (valores em reais)                         

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:

JOÃO RICARDO LEÃO OLIVEIRA e TATIANA YURI RAMOS ODA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em Formo-
so, GO, no dia 27 de junho de 1989, filho de OLIVIO OLIVEIRA FILHO 
e de LUCILENE LEÃO FERREIRA OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, engenheira ambiental, solteira, nascida em Virgem da Lapa, 
MG, no dia 23 de outubro de 1990, filha de ARNALDO YUJI ODA e de 
MARIA BETANIA LAGO RAMOS ODA. 

VICTOR DA SILVA MEDINA e BRUNA MAGALHÃES RIBEIRO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, secretário, solteiro, nascido em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 08 de julho de 1998, filho de CLEDERSON 
RODRIGO MEDINA e de ELAINE MARIA DA SILVA MEDINA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, dentista, solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 29 de julho de 1997, filha de ELDER SOARES RIBEIRO e de 
SOLANGE APARECIDA MAGALHÃES RIBEIRO. 

RICARDO SOARES PIMENTA e ANARAÍ FELISBINO DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, biólogo, solteiro, nascido em ITUIUTABA, 
MG, no dia 26 de janeiro de 1978, filho de FRANCIS REINER PIMEN-
TA e de LÊDA MARIA PIMENTA. Ela, de nacionalidade brasileira, pro-
fessora, solteira, nascida em Tanabi, SP, no dia 16 de abril de 1979, 
filha de ADIR FELISBINO DA SILVA e de DIVINA PEREIRA DA SILVA. 

JOSÉ RICARDO BIN e MARCELA PINHA. Ele, de nacionalidade bra-
sileira, engenheiro civil, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 02 de dezembro de 1989, filho de JOSÉ CARLOS BIN e de 
MARIA DE FÁTIMA AMORIM. Ela, de nacionalidade brasileira, enge-
nheira civil, solteira, nascida em Catanduva, SP, no dia 18 de março de 
1994, filha de APARECIDO PINHA e de SUELI NATALINA GOBETTI 
PINHA. 

THIAGO FERRAZ GIACOMELLI e VIVIANE CRISTINA DA COS-
TA. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de outubro de 1983, filho 
de ERNESTO SANTO GIACOMELLI e de DALVA FERRAZ GIACO-
MELLI. Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de janeiro de 1984, filha de 
JORDECI FRANCISCO DA COSTA e de MARISA MARTA DOURADO 
DA COSTA. 
 
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, 10 de fevereiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.



SOCIAL Jornal
São José do Rio Preto, sexta-feira 
11 de fevereiro de 2022

ANIVERSÁRIO I  
Nos vagares da quarentena- esse revés que esperamos todos, 
seja temporário- um simples aceno para uma reunião de amigos, 
empresta frescor à vida,pois a maior parte de nosso cotidiano, 
nos tem segregado em casa.O empresário Michele Conte abriu 
as janelas da liberdade, recebendo em sua casa no sábado,dia 5, 
os íntimos de oliveira, para degustarem as delícias da atmosfera 
informal e do cardápio de seu almoço de aniversário.

LUTO NA PRESS  
O jornal Correio de Mirassol,um 
dos mais longevos do interior 
brasileiro,guardião da história da 
vizinha cidade, deixa de circular 
depois de 92 anos. Fundado 
em 18 de agosto de 1929 
encerra suas atividades a partir 
de amanhã.

ANIVERSÁRIOS  
Esses , os aniversários da 
semana:11, segunda-feira: 
Uma das 3 datas nacionais do 
Japão-fundação do país, Cecília 
Custódio Corrêa Verdi, Roni Vieira, 
Bruna Cêntola Andreoli,Lourdes 
Regina Fuaz Gonçalves, Mário 
Prata, Masaru Uehara,Stênio 
Martin.12, sábado: Nasceu 
Abraham Lincoln, nasceu Charles 
Darwin, nasceu Waldemar 
de Oliveira Verdi,Carlos Cury, 
Edilberto de Araújo, Edy Ribeiro, 
Fábio Coimbra Dória, José Carlos 
Menezes Eid, Marcelo Figueiredo 
de Oliveira, Marco Antônio 
(Gatão) Dias, Maria Aparecida de 
Castro, Maria de Lourdes Sansão, 
Flávia Pinto César, Simone Lucas 
Teixeira Soubhia, Carlo Soler, 
Martinho da Vila.13, domingo: 
Dia Nacional  do Ministério 
Público, Vera Nilda Nunes Mussi, 
Carlinhos Mattos,Fabio Facio 
Abudi14, segunda-feira: Dia 
da Amizade, Dia Internacional 
dos Namorados (Valentine´s 
Day) Lala Osti Klajman, Andréia 
Cristina Marques Otero, Nadir 
Jorge Racy,Oswaldir Francisco 
Castro, Cleiton Junior. 15, terça-
feira: Amélia do Rosário Guerta, 
Andraci Lucas Veltroni, Abelardo 
(Beia) Menezes Júnior, Carol 
Célico, Carlos Massa (Ratinho), 
Florinda Bolkan, Milton Hage, 
Oswa ldo  P i g inn i ,  Rena to 
Rocha Barbosa, Waldemar 
Mano Sanchez, Wanderléia, 
Henrique Gandolfi.16, quarta-
feira: Juliana Bonamin Polotto, 
Homerinho Colombini, Marizabel 
Zerati, Ricardo Di Lorenzo 
Arroyo, Maria  Olimpia Thiago 
Perese,Sonia Amaro, Alessandra 
Lobanco Cruz, Ed Mendonça, 
Gilda Figueiredo Ferraz,Marcoleti 
Siqueira, Mariana Daher, Roberto 
Rigoratti.17, quinta-feira:os 
gêmeos Fernando Marques Alves 
e Flávio Marques Alves, Marcinha 
Rosa Homsi, Marcia Bocarissa. 

BAILE  
Para quem inclui entre seus 
p ra ze res ,  ouv i r  mús i cas 
nacionais e internacionais que 
marcaram suas vidas a partir dos 
Anos 50,um bom programa para 
hoje é o baile que o Automóvel 
Clube realiza em seu salão de 
festas,animado pelos Irmãos 
Patheys, que vão deJobim a 
Sinatra, de Roberto Carlos a Ray 
Conniff.Reservas de mesas na 
secretaria.

CARRETILHA  
A Confraria da Pesca, sob o 
comando de Reinaldo Lobanco 
e acarinhada pela Pedrinho 
Milian, da Pedrinho Pesca, chega 
hoje de Paso de la Patria,na 
Argentina,para onde seguiu na 
semana passada.No grupo,entre 
outros,José Eduardo Roma, 
José Luiz Salvador, Waldemar 
Brentan,Silvio Bassitt, Carlos 
Benedito Verona, Luiz Fernando 
Alcausa,Luiz Antonio Rossi e 
Alexandre Ferrari e Luiz Felipe 
Rudge Leite.

TRIBUTO  
Na noite do aniversário, a Diretoria do Automóvel Clube prestará duas 
homenagens :à  D. Maria Menezes, cujo casamento com o saudoso 
Abelardo Menezes,há mais de 70 anos, foi um acontecimento 
esplendoroso na sede velha do clube ,na Voluntários de São Paulo. 
E a um dos seus mais fiéis frequentadores, o empresário Pedro 
Rodrigues de Almeida.

PREÇOS ALTOS  
Os efeitos da pandemia e da 
carestia, têm sido arrasadores 
para certos restaurantes.Aqueles 
que não souberam adequar seus 
preços ao bolso dos clientes e 
estão com o custo nas alturas, 
andam às moscas,registrando 
uma verdadeira razzia,lutando 
para evitar uma catástrofe.E os 
nomes deles correm de boca em 
boca como rastilho de pólvora, 
apavorando muita gente. Os 
outros, que moldaram os 
preços sem exagero, continuam 
lotados, sempre nos almoços e 
jantares.

THE BEST  
Bafo da Prainha, no agora 
badalad íss imo Largo São 
Francisco da Prainha, na Saúde, 
foi eleito um dos 10 melhores 
bares ao ar livre do mundo 
pela “Time Out”, prestigiada 
publicação especializada em 
ranquear os melhores lugares 
para se visitar ao redor do 
mundo.A birosca carioca ficou 
em nono lugar numa lista com 
16 novidades surgidas em 
2021. O campeão foi o londrino 
Aspen & Meursalt, seguido pelo 
novaiorquino Sidney’s Five e pelo 
Offsuit, de Boston.

IMUNDICE  
É de se estranhar que numa época de excessivos cuidados com os 
protocolos de saúde,como a exigência de máscaras e álcool em gel 
,surja uma moda para mulheres, com vestidos longos cujas barras 
se arrastam pelo chão, recolhendo consequentemente, todo tipo 
de sujeira que encontra pelas calçadas.

VIAGEM  
Jair Bolsonaro resolveu fazer 
uma dupla jornada no Leste 
Europeu em fevereiro. Depois 
da viagem a Moscou, onde irá 
a convite de Vladimir Putin, 
desembarca em Budapeste 
para um encontro de almas: 
se reunirá com o primeiro-
ministro Viktor Orbán, líder da 
ultradireita húngara.

ALTA GRANA  
Os gastos de deputados federais 
com reembolsos de despesas 
médicas e odontológicos, 
entre janeiro de 2015 e junho 
deste ano, foram de R$ 40,4 
milhões, mesmo com a Câmara 
assegurando a eles, em paralelo, 
plano de saúde e serviço médico 
próprio.

NOVO PARTIDO  
Numa eventual transferência de Sergio Moro do Podemos para o 
União Brasil- sigla que deve ser oficializada em fevereiro, resultado 
da fusão do PSL com o DEM-são duas as possibilidades: o próprio 
Moro e Luciano Bivar, que presidirá o partido e quer ser o vice dessa 
chapa.Moro tem dado sinais de que precisa de um partido com 
maior densidade  e mais verbas para sustentar uma campanha 
presidencial.

CAMPEÃS 
O Desfile das Campeãs do 
carnaval carioca, dia 5 de 
março, voltará a ser transmitido 
pela TV. Em 2022, passará no 
Multishow. O compromisso foi 
firmado esta semana entre o 
Grupo Globo e Gabriel David, 
diretor de marketing da Liesa.A 
última vez que isso aconteceu 
foi em 2018, na TV Brasil.

SUPER-CAMAROTE ADIADO  
O “Camarote Salvador” anunciou  o adiamento da edição que 
aconteceria este ano, já pensando no próximo carnaval, em 2023.
Trata-se de um super camarote que abriga chiques e famosos da 
cidade, e cujo proprietário é o empresário Duquinho Magalhães, 
primo do ex-prefeito ACM Neto.Duquinho, figura querida no meio 
cultural baiano, ainda tentou transferir a localização do camarote do 
Circuito Ondina para um espaço maior e mais ventilado, o Centro 
de Convenções de Salvador, na orla da Boca do Rio.Mas  esta 
semana,jogou a toalha.

BAILE DE 
ANIVERSÁRIO  

O baile com o qual a Diretoria 
Jesus Martin Neto vai comemorar 
os 102 anos do Rio Preto 
Automóvel Clube, será realizado 
dia 21 de maio, um sábado, 
com uma apresentação, a 
par t i r  de 21 horas,  dos 
Irmãos Patheys, um trio de 
Fernandópolis  de repertório 
encantador, para o ouvido de 
uma plateia saudosista que já 
chegou aos 50 anos, espelhado 
em ídolos com clássicos de 
Sinatra, King Cole, Tony Bennet, 
Jobim, Roberto Carlos, Ivan Lins 
para citar apenas alguns.Depois 
o presidente faz um speech de 
poucos minutos, será cantado 
o tradicional parabéns a você, 
servido o bolo e inicia-se a 
apresentação da Orquestra Ray 
Conniff Cover.

ARREMATE MILIONÁRIO  
O ingresso do jogo que marcou 
a estreia de Lionel Messi no 
Barcelona, em 16 de novembro 
de 2003, fo i  a r rematado 
por 43 mil euros (R$ 260 
mil), anunciou a plataforma 
de leilões americana Goldin 
segunda-feira, dia 7. Com 
isso, a empresa afirmou que 
bateu o recorde de bilhete 
de partida de futebol mais 
caro já vendido da história.Ele 
pertencia ao português Manuel 
António Dias Barbosa.A primeira 
disputa do atacante argentino 
pelo time catalão ocorreu em 
16 de novembro de 2003 no 
estádio do Dragão,no Porto, em 
Portugal, coincidindo com sua 
inauguração. Naquele dia, o 
FC Porto ganhou de 2 a 0, com 
gols de Derlei e Hugo Almeida.

OBA  
Confirmando notícia dada aqui 
na edição anterior desta coluna, 
Rio Preto acaba de açambarcar 
o Festival  Oba, nascido em 
Votuporanga que no ano que 
vem muda-se de armas e 
bagagens para nossa cidade. 
O evento está marcado para o 
período de 18 a 21 de fevereiro 
no Recinto de Exposições, e 
entre as 20 atrações, duas  
já confirmadas:Ivete Sangalo 
e Gusttavo Lima.Paralisadas 
temporar iamente,desde o 
cancelamento da última edição 
em  fevereiro de 2020, as 
vendas serão retomadas na 
próxima quinta-feira,. dia 17 
pelo site oficial.

ANIVERSÁRIO III  
Pois para iniciar o bate-bola,expurgando a culpa que o 
aprisionava ao enfrentar a provação do isolamento, Michele 
exumou delícias de sua memória afetiva:um sott’oglio de 
berinjela,abobrinha,pimentões,tomates, cebolas, acompanhados 
de um prosciutto crudo di Parma, alimento que, vocês sabem, já 
era fabricado no século V antes de Cristo.Não aquele servido, claro! 
Com essa cornucópia de delícias mais eficaz que um ansiolítico, 
pães e baguettes italianos que o Gerson Zapaterra do Zappa’s, 
um dos convidados, levou.

ANIVERSÁRIO II 
Em matéria de gastronomia,o anfitrião não brinca em serviço.Seja 
lá o que for que ele tire do forno e fogão,não perde acabamento.
Pulsando forte,sempre,claro,tendo a Itália,sua Queen mamma que 
lhe deu um legado consistente na hora de enriquecer seus temperos, 
país que gravita por influências e lhe induz a seletíssimos buquês. 

ANIVERSÁRIO IV

Mas Michele abandonou seu pais ao escolher o plât-de-
résistence:uma espanhola paella valenciana,que tocava 
castonhola de ouvido, prato que ele prepara como ninguém, com 
os necessários frutos do mar e o perfume de açafrão exalado pela 
fumaça.Vinhos, um leque de variados rótulos. De sobremesa, 
um bolo gelado de mousse de chocolate e creme com avelãs. 
Michele privilegiou o essencial para abrir sua zona de conforto 
aos plus intimes.

ALTAR

O empresário Gabriel Falavina  
Dias,filho dos rio-pretenses 
Waltinho Dias e Gisele Falavina 
Dias,que reside em Curitiba,já 
bateu o martelo.Ele e Amanda 
Paula Perfeito, filha de Paulo 
e Rosâncela Perfeito se casam 
dia 21 de julho na capital 
paranaense, com festão no 
Graciosa Country Club.

FUTEBOL INFANTIL

Uma vez encerradas ontem as 
inscrições para a 51ª. edição 
do Campeonato Dentinho de 
Futebol Infantil, um dos seus 
mais tradicionais eventos 
esportivos, o Clube Monte 
Líbano começa a elaborar as 
tabelas para o certame que se 
inicia dia 27 de março.

A-8

Chá da Academia. Maria Helena Curti abriu seu atelier artístico  
incrustado em sua fazenda debruçada sobre a Avenida JK, para 
um chá da tarde, em torno da profa. Isabel Pimenta Hernandes, 

membro honorário da Arlec. Na foto, a hostess ladeada pela 
homenageada e pela ex-presidente da Arlec, Rosalie Gallo, que 

posaram para minha objetiva.

Ivanzinho e Marli Félix Rollemberg, festejam espocando o cham-
pagne. Sua filha Letícia Lara Félix Lopes, recém-formada pela 

Faculdade de Medicina de Marília, acaba de ser aprovada na resi-
dência da Famerp em Ginecologia. Wow!Letícia deverá ficar noiva 

em breve, do advogado Luca Boscovitz.

O empresário Michele Conte, que presenteou Rio Peto com o 
maior e mais bonito buffet da cidade, o Villa Conte é também um 
craque no forno e fogão. Assinou sábado, o almoço de seu ani-

versário em sua casa no Condomínio Damha I
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INSCRIÇÕES   
Encerram-se hoje as inscrições de forma gratuita e online, para o 
Prêmio Sesc de Literatura,que contemplará os melhores contos 
e romances inéditos. A revelação dos vencedores será em maio.


