
Cartórios de Rio Preto registram mais 
mortes que nascimentos em 2021
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O mara-
tonista 

olimpien-
se, Adair 

Ribeiro de 
Oliveira, de 

70 anos, 
conquistou 
a medalha 

de ouro
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Atleta de 70 
anos da região 

vence Meia 
Maratona 
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Rio Preto e 
Olímpia fazem 

derbi hoje 
e precisam 

vencer
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Educação 
entrega 90 mil 
livros na rede 

municipal
A Prefeitura de Rio Preto, por 

meio da Secretaria de Educação 
(SME), iniciou a entrega de livros 
didáticos para os alunos do En-
sino Fundamental. São 90,9 mil 
livros entregues para utilização 
no primeiro semestre do ano 
letivo. Os livros fazem parte do 
material didático da grade curri-
cular dos alunos do 1° ao 9° ano 
do fundamental.   Pág.A2

Vinda de 
ministro dia 23 
reforça rumores 

da visita de 
Bolsonaro
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Rillo critica 
relatório 

governista 
em CPI das 
Terceirizadas
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Em um mês Centro Respiratório atende 13 mil
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Conselho 
Municipal 

realiza live hoje 
sobre combate 
ao alcoolismo
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Instituto abre 
55 vagas para 

cursos de 
educadores
O Instituto Federal de Edu-

cação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP) disponibiliza 55 
vagas em dois cursos de exten-
são de formação voltados para 
educadores no Câmpus de Rio 
Preto: ‘Ensino híbrido: práticas 
repensadas de sala de aula’ e 
‘Cultura africana e afrodescen-
dente na sala de aula: currículo 
e prática pedagógica’. Pág.A2
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FIT
As inscrições 
para a edição 
2022  terminam 
no próximo do-
mingo, dia 20. 
Companhias, 
produtoras e 
artistas podem 
enviar o material 
até Às 23h59.             
Pág.A6

Procon multa loja 
de material de 
construção por 
preços errados

SALÁRIOS
A Câmara de Rio 

Preto aprovou 
ontem, 15, todos 
os projetos de lei 

que aumentam 
em 11% os sa-

lários do prefeito 
Edinho Araújo 

(MDB), vice-pre-
feito, Orlando 

Bolçone (DEM), 
secretários mu-
nicipais, os ven-
cimentos dos 17 
vereadores, além 
do funcionalismo 

público.
Apenas João 

Paulo Rillo votou 
contra.
Pág.A3
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LIBERDADE E PANDEMIA
Os criminosos condenados, por 

exemplo, têm retirada a liberdade, 
objetivando, em tese, a paz social.

 Observe-se que o direito 
penal tem o direito de ‘sequestrar a 
liberdade’. Só isso. Nada mais. 

Por isso, não se justifica a tortura 
ou outro sacrifício de bem jurídico 
do condenado que não seja tão-só 
e somente a liberdade. E o cárcere 
destinado ao cidadão delinquente 
só é possível se respeitar o Estado 
democrático: um agente para pren-
der, um para denunciar, alguém que 
o defenda e, por fim, um para julgar 
imparcialmente.

 Por outro lado, em tempos 
de pandemia também não é com-
preensível que a liberdade de uma 
pessoa ‘infectar’ e matar terceiras 
pessoas, desrespeitando as normas 
sanitárias.

 A liberdade econômica, 
do mercado com ‘as leis naturais 
da economia’, por sua vez, não é 
absoluta.

 Falo das relações econô-
micas que se estabelecem entre os 
homens, com supedâneo na ‘força’, 
em favor dos mais ‘fortes e esper-
tos’.

 A mística liberal quer trazer 
a ideia de que a liberdade econômi-
ca total gera necessariamente a paz 
e a harmonia na sociedade, mas 
esse conceito não é absolutamente. 
As injustiças sociais e desigualdade 
estão aí para provar o contrário.

 A ideologia liberal tem, no 
mais das vezes, exacerbado o ‘ins-
tinto de posse’, bem como o desejo 
irrefreável de ‘ter coisas’, por vezes 
dispensáveis à vida.

 É imprescindível refazer 
uma crítica da ideologia liberal, no 
campo econômico.

 A liberdade pode ser sa-
crificada em casos de cometimento 
de crime; na pandemia, para a pre-
servação da vida e saúde alheias; 
na economia, para que a ‘força’ dos 
poderes econômicos não sucumbam 
a dignidade humana.

 Em nome da liberdade 
não se pode ‘liberar’ os criminosos; 
‘liberar’ aqueles que saem pelas ruas 
matando as pessoas e; por fim, a 
economia ‘liberal’ não pode ‘enterrar’ 
os mais pobres, justificando opres-
sões físicas ou jurídicas e legitimando 
as formas de violência estrutural. 

A liberdade também tem limite. 
Nada é absoluto no Direito.

O livre-pensar é só pensar (Millor 
Fernandes) e, por isso, faz parte da 
fase de ‘cogitação do crime’ e assim 
não é punida. A manifestação do 
pensamento que causar ameaça a 

ARTIGO 

outrem pode e deve ser punida ou 
então quando a manifestação do 
pensamento ofenda a honra alheia. 
Existe um mar de criminosos nas 
mídias sociais.

Seguindo o ‘iter criminis’ – cami-
nho do crime - os atos preparatórios 
também não são punidos. Só por 
exceção, por exemplo, apetrechos 
de moeda falsa.

O início da execução é punido 
como tentativa se não se atinge o 
resultado previsto no tipo penal. Pois 
bem, o homicídio é um crime de 
forma livre que se realiza de diversas 
maneiras, inclusive pelo ‘meio pato-
lógico’; quando, então ficou famosa 
a transmissão de aids em que o 
portador sabia e mantinha relações 
sexuais que levava a vítima a óbito, 
o que se concluiu ser homicídio 
consumado por meio patológico.

O mesmo pode se dizer em rela-
ção ao coronavírus, pois ele também 
pode ser um ‘meio patológico’ de 
eliminar a vida de outrem e assim 
poderá ser homicídio consumado, na 
hipótese em que querendo (“animus 
necandi”) eliminar a vida de alguém 
começo a espirar em sua direção 
para contrair a doença (Cobid-19) 
e ela contrai a doença e acaba 
falecendo.

Em conclusão, igual aos porta-
dores de aids que, cientes da do-
ença, mantinham relações sexuais 
e matavam as parceiras e foram 
consideradas pela literatura penal 
como homicidas, os portadores de 
coronavírus também podem ser su-
jeitos ativos do delito de homicídio, 
ou mesmo até em dolo eventual, 
pois assumem o risco de eliminar a 
vida de outras pessoas.

Viver em sociedade exige res-
ponsabilidade. É velho o princípio 
“ubi jus, ibi societas”.

Por isso respeitar as normas 
sanitárias é um meio de viver con-
forme o Direito.
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MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

RIO PRETO

EMPREGOS

Os fiscais do Procon de Rio 
Preto foram na tarde desta se-
gunda-feira,14, em uma rede de 
lojas de materiais para constru-
ção na cidade para inspecionar 
se os produtos da loja esta-
vam de acordo com as normas.
Porém foram encontradas di-
versas irregularidades, sendo 
necessária a autuação. Segundo 
o diretor do Procon, Jean Dorne-
las, “todos os estabelecimen-
tos comerciais devem expor os 

O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
terça-feira (15) está ofere-
cendo 539 oportunidades de 
trabalho. As principais delas 
são: vendedor (57), revende-
dor porta a porta (20), garçom 
(13), pedreiro (12), técnico de 
enfermagem (11), motorista 
carreteiro (10), entre outras.
Há também oportunidades de 
estágio. As vagas são para: 
estudantes do ensino mé-
dio (7), administração (6), 
programação e controle de 
produção (2), T.I. (2), direito 
(1), marketing (1), engenharia 
(1), fiscal (1),  sistemas infor-
matizados (1), departamen-
to financeiro (1), informática 
para negócios (1) e letras (1).
Interessados podem consultar o 
site www.riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos, disponível gra-

Problema de precificação 
faz Procon autuar loja 

Cartórios registram mais 
mortes que nascimentos em 2021

Balcão oferece 20 vagas para revendedor 
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preços dos produtos em suas 
vitrines e prateleiras internas, 
afim de não levar o cliente em 
erro, sob pena de punição, que 
pode ser desde uma simples 
advertência até a aplicação de 
multas”. Essas penalidades estão 
previstas no artigo 31, do Código 
de Defesa do Consumidor (CDC).
O intuito deste tipo de fiscalização 
é fazer com que as empresas faci-
litem, principalmente, a visualiza-
ção dos valores das mercadorias 
em benefício do consumidor.

tuitamente para acessado via 
computadores, tabletes e smar-
tphones conectados à internet.

Quem preferir pode procurar 
atendimento presencial no 
Balcão de Empregos no Poupa-

tempo ou na Prefeitura Regional 
Norte. Mais informações pelo 
telefone: 3211 4950.

Alunos da rede municipal 
recebem mais de 90 mil livros

Instituto Federal abre vagas 
de cursos para educadores 

EDUCAÇÃO

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Educação 
(SME), iniciou a entrega de livros 
didáticos para os alunos do Ensi-
no Fundamental. São 90,9 mil li-
vros entregues para utilização no 
primeiro semestre do ano letivo.
Os livros fazem parte do mate-
rial didático da grade curricular 
dos alunos do 1° ao 9° ano do 
fundamental; do total, 84.8 mil 
exemplares serão para as tur-
mas de Ensino Fundamental I e 
6.1 mil exemplares para as tur-
mas de Ensino Fundamental II.

O Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo (IFSP) disponibiliza 
55 vagas em dois cursos de 
extensão de formação voltados 
para educadores no Câmpus 
de Rio Preto: ‘Ensino híbrido: 
práticas repensadas de sala de 
aula’ e ‘Cultura africana e afro-
descendente na sala de aula: 
currículo e prática pedagógica’.
Ao total, são 30 vagas na moda-
lidade EAD (ensino a distância) 
para o curso de ensino híbrido: 
práticas repensadas de sala de 
aula e 25 em modalidade pre-
sencial, para o curso de Cultura 

Rio Preto encerrou o ano 
de 2021 com mais óbitos do 
que nascimentos registrados, 
segundo os dados da Arpen-SP 
(Associação dos Registradores 
de Pessoas Naturais do Estado 
de São Paulo). Essa é a segunda 
vez desde o início da série histó-
rica, em 2003, que isso aconte-
ce. A primeira vez foi em 2016.
De acordo com a Arpen, 5.603 
bebês nasceram e foram re-
gistrados em Rio Preto no ano 
passado enquanto que, por 
outro lado, 5.651 pessoas 
morreram no mesmo período. 
Um saldo negativo de 48 vidas.
“O normal é que os nascimentos 
sejam sempre maiores do que os 
óbitos. O fator predominante que 
causou essa mudança foi de fato 
a pandemia da Covid-19. Princi-
palmente no primeiro semestre, 
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O material foi desenvolvido 
em parceria com a Secretaria 
de Educação Estadual, intitu-
lado “Currículo em Ação”, e 
traz temas como: Sociedade e 
Natureza & Tecnologia e Inova-
ção e Projeto de Convivência.
O s  a l u n o s  t a m b é m  r e -
c e b e r ã o  e x e m p l a r e s 
d o  “A p r e n d e r  S e m p r e ” .
Atualmente, a rede possui apro-
ximadamente 21 mil alunos 
matriculados, que receberão o 
material didático para ser utiliza-
do durante o primeiro semestre 
do ano letivo.

africana e afrodescendente na 
sala de aula: currículo e prática 
pedagógica. Dessas vagas, 15 
são voltadas a pessoas que 
se consideram pretos, pardos 
ou indígenas (PPI) e 3 para 
pessoas com deficiência (PCD).
Os interessados devem se ins-
crever até o dia 22 de fevereiro 
pelo endereço sjp.ifsp.edu.br/
cursos. A seleção dos candida-
tos ocorrerá no dia 3 de março, 
por sorteio público eletrônico, 
transmitido ao vivo no canal 
oficial do IFSP no YouTube.
Todos os cursos são gratuitos e 
não há taxa de inscrição nem de 
matrícula.

onde tivemos muitos registros de 
mortes pela doença”, explicou 
o diretor regional da Arpen em 
Rio Preto, Matheus Bressani.
Não foi apenas Rio Preto que re-
gistrou menos nascimentos em 
2021 na região. Bálsamo, Men-
donça, Monte Aprazível, Olímpia, 
Tanabi, Uchôa e Urupês também 
ficaram com o saldo negativo. 

No caso de Bálsamo e Urupês, 
as mortes já tinham superado 
os nascimentos ainda em 2020.
Dentre as 16 cidades da região 
analisadas pelo DHoje, foram 
8.875 nascimentos  e 8.806 
óbitos, com saldo 69 vidas a 
mais do que óbitos, número 

inferior ao saldo de 2.021 vidas 
registrados em 2020.  “A ten-
dência para 2022 é de que os 
nascimentos voltem a ser predo-
minantes, já que os óbitos por 
Covid-19 vêm diminuindo desde 
o segundo semestre do ano 
passado”, comentou Matheus.
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Ministro estará dia 23 em 
Rio Preto e aumentam 

chances de Bolsonaro vir 

Bolsonaristas de Rio Preto 
dão como certa a presença do 
presidente no dia 24, na cidade. 
Conforme vem se especulando 
Jair Bolsonaro (PL) é aguardado 
em Rio Preto para inaugurar a 
duplicação de 18 km da rodovia 
BR-153, tocada pelo Departa-
mento Nacional de Infraestru-
tura Terrestre (Dnit), gerenciada 
pelo Ministério da Infraestrutura.
As chances de Bolsonaro desem-
barcar na cidade aumentaram 
com a confirmação de que o 

ministro da Infraestrutura, Tarcí-
sio Freitas, aceitou convite para 
participar de rodada de conversas 
com empresários filiados ao grupo 
Lide Noroeste Paulista, no dia 23, 
uma quarta-feira, data que ante-
cederia a chegada do presidente.
Assim como fez o pré-candidato a 
presidência pelo Podemos, o ex-
-juiz Sérgio Moro, o Lider convidou 
Tarcísio para falar a uma plateia de 
empresários do noroeste paulista 
suas ações e planos, já que deci-
diu concorrer ao governo do Estado 
de São Paulo com o apoio do pre-
sidente. Caso seja confirmada sua 
candidatura, o ministro terá de se 
desligar do cargo no início de abril.
“É mais um grande nome, de re-
levância nacional, que o LIDE No-
roeste Paulista traz para conversar 
com os filiados. Esses encontros 
são extremamente produtivos 
para os empresários, que tem 

Raphael Ferrari
redacao@dhoje.com.br

Aprovado reajuste de 11% para 
Edinho, vereadores e funcionalismo 

Rillo vê relatório 
governista ser lido na CPI 

das Terceirizadas

Projeto que obriga emissão de diploma 
em Braille avança na Câmara 

A Câmara de Rio Preto apro-
vou durante sessão desta ter-
ça-feira, 15, todos os projetos 
de lei que aumentam em 11% 
os salários do prefeito Edinho 
Araújo (MDB), vice-prefeito, 
Orlando Bolçone (DEM), se-
cretários municipais, os ven-
cimentos dos 17 vereadores, 
além do funcionalismo público.
Grande destaque na pauta de 
votações tanto na sessão do pe-
ríodo da manhã, com votação da 
legalidade dos projetos, quanto 
pela tarde, com análise do 
mérito, os reajustes foram apro-
vados. Apenas o vereador João 
Paulo Rillo (Psol) votou contra.
No caso do prefeito Edinho o 
salário saltará dos atuais R$ 
17,1 mil para R$ 19 mil. O 
valor representa o teto do fun-
cionalismo o que vai permitir 
que cerca de 200 servidores 
da elite possam ter o salário 
reajustado no novo patamar 
aprovado pelo Legislativo.
Durante a discussão dos pro-
jetos a maioria dos vereadores 
argumentou que se trata de 
reposição inflacionária e não 
aumento. O valor de 11% su-
pera em quase 1% o índice 
da inflação oficial ao longo 
de 2021 que foi de 10,06%. 
No entanto, João Paulo Rillo 
criticou a aprovação do au-
mento do salário de Edinho 
em função da situação econô-
mica causada pela pandemia.
“Lamentável a ausência de pla-
no de cargos e salários na Prefei-
tura, da discussão justa de valor 
a ser pago ao agente público. O 
debate deveria ser feito de uma 
outra maneira”, afirmou Rillo.
O vereador Jean Charles (MDB) 
negou que exista aumento de 
salário, mas uma reposição e 
que caso não fosse aprovado 
grande parte do funcionalis-
mo sairia prejudicado. “Exis-
tem servidores que depen-
dem dessa reposição e que 
fazem jus aos seus salários 
por anos de trabalho e pelos 
cargos que ocupam”, disse
Espécie de líder informar do 
prefeito Edinho na Câmara, o 
vereador Paulo Pauléra (PP) 
também defendeu a aprovação. 
“O aumento foi proposto pela 
Mesa-Diretora e não pelo pre-
feito municipal. Temos a ques-
tão do teto do prefeito. Essa re-
posição é totalmente coerente”.
O presidente da Câmara Mu-

A sessão desta terça-feira, 15, 
na Câmara Municipal foi marcada 
pelo impasse na definição de qual 
relatório seria aprovado em plená-
rio referente a conclusão das inves-
tigações da CPI das Terceirizadas.
Mostramos na edição de segun-
da-feira, 14, que o relator da 
CPI, vereador Rossini Diniz (PL), 
não apresentou relatório final 
sobre as investigações envol-
vendo contratos entre empresas 
particulares e a Prefeitura de Rio 
Preto para o fornecimento de 
mão de obra. A apresentação e 
votação do relatório deveria ter 
ocorrido durante a reunião entre 
os membros da comissão que 
tem como presidente o vereador 
João Paulo Rillo (Psol), Anderson 
Branco (PL) como membro, além 
do próprio Rossini como relator.
Descumprindo o horário esta-
belecido por Rillo, Rossini se 
ausentou da reunião no período 
da tarde e decidiu protocolar o 
relatório diretamente na Diretoria 
Legislativa. Rillo entendeu como 
manobra política a ação de Ros-
sini e com o voto do vereador 

Durante sessão do período 
da manhã, desta terça-fei-
ra, 15, os vereadores de Rio 
Preto aprovaram a legalidade 
do projeto de lei que prevê a 
obrigatoriedade da emissão 
de diplomas em Braille para 
alunos com deficiência visu-
al nas instituições de ensino 
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SALÁRIOS

RACHA NA INVESTIGAÇÃO

ENSINO MÉDIO E SUPERIOR

Pedro Roberto Gomes (suplente 
da CPI) aprovou relatório paralelo.
Durante debate acalorado na ses-
são desta terça ficou decidido que o 
relatório aprovado seria o de Rossi-
ni, causando críticas contundentes 
de João Paulo Rillo. “Rossini para 
atender os interesses do governo 
tentou impedir que a CPI fiscali-
zasse. O vereador Anderson Branco 
e Rossini não assinaram a CPI e 
depois participaram do sorteio para 
definir os membros. Para infelicida-
de do povo de Rio Preto os dois fo-
ram sorteados. Estavam ali para im-
pedir as investigações”, declarou.
O relatório do vereador Rossini 
Diniz, segundo entendimento de 
Rillo, é considerado inadequa-
do com tudo o que foi investi-
gado e constatado durante os 
120 dias de trabalhos da CPI.
Rossini por sua vez acabou lendo a 
conclusão de seu relatório e reba-
teu Rillo. “Não fui a reunião porque 
sabia que não ia ter acordo. É as-
sim mesmo, não havendo acordo 
vamos seguir o regimento, entrego 
o relatório e vou encaminhar para 
o Ministério Público”, declarou se 
defendendo dos ataques.

médio e superior de Rio Preto.
De acordo com a proposta de 
autoria do vereador Jean Charles 
(MDB) as instituições de ensino, 
públicas e privadas, de ensino 
Médio e Superior, de Rio Preto, 
ficam obrigadas a fornecer, a 
pedido do aluno, ou seu respon-
sável legal, uma via do Diploma 
ou Certificado de Conclusão 

de Curso, confeccionado em 
Braille, para atender os alunos 
portadores de deficiência visual.
A proposta determina que fica 
proibida a cobrança de valores 
adicionais, de qualquer nature-
za, para a expedição do diploma 
em Braille. O prazo de expedi-
ção e registro do Diploma regu-
lar, bem como os dados obriga-

a oportunidade de conhecer em 
detalhes projetos que impactam 
diretamente nossa região”, afirma 
Marcos Scaldelai, presidente do 
LIDE Noroeste Paulista.

Bolsonaro em Rio Preto

No dia 13 de janeiro, durante 
tradicional live que realiza todas 
as quintas-feiras pelas suas redes 
sociais, próprio Tarcísio Freitas, ao 
lado de Bolsonaro, convidou o pre-
sidente para estar em fevereiro em 
Rio Preto inaugurando a BR-153.
Na ocasião Bolsonaro confirmou 

que estará presente à inaugu-
ração das obras de moderni-
zação e duplicação da BR 153 
na região de Rio Preto. “Nós 
vamos lá sim, vamos lá”, disse.
A confirmação ocorreu em con-
versa com o ministro que parti-
cipava da live e falava sobre as 
importantes obras do governo 
federal, após Bolsonaro per-
guntar se haveria inaugurações 
previstas para os próximos dias.
“Tem agora em fevereiro a tra-
vessia urbana de São José do Rio 
Preto, uma obra super importante, 
na Transbrasiliana, que é a BR 
153 que corta o Brasil de norte 
a sul, uma obra importante para 
mobilidade, para a segurança das 
pessoas, que a gente conta com 
a presença do senhor”, disse o 
ministro. “Nós vamos lá sim, va-
mos lá”, confirmou o presidente 
Bolsonaro.

Na ocasião Bolsonaro confirmou que 
estará presente à inauguração das 

obras de modernização e duplicação da 
BR 153 na região de Rio Preto

“
”

nicipal Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) também afirmou que 
seria “hipocrisia” falar em au-
mento. “Estamos atualizando a 

correção do ano passado. São 
trabalhadores como médicos, 
engenheiros, inclusive temos in-
formações que perdemos bosn 
profissionais por conta do sub-
sídio do prefeito. Profissionais 
que tiveram redução do seu ga-
nho. A Mesa-Diretora tomou to-
dos os cuidados”, disse Pedro.

Salário dos vereadores

Os salários dos vereadores 
que hoje são de R$ 5,9 mil 
irão saltar para R$ 6,5 mil 
com reajuste de 11%. Assim 

como o projeto que reajustou 
os vencimentos de Edinho e 
seus secretários municipais, 
a Câmara também aprovou o 
projeto de reajuste. Assim como 
na votação anterior apenas 
João Paulo Rillo foi contrário 
ao novo valor. Ele propôs uma 
discussão no Legislativo que 
leve em consideração a possibi-
lidade de aumentar de 17 para 
23 o número de vereadores, já 
previsto na própria Constituição
“Inadmissível você aumentar 
seu próprio salário em uma 
crise como essa com boa par-
te da cidade desempregada 
e sem a presença de Estado. 
Tinha que fazer um debate, por 
exemplo, sobre aumento de 
vereadores. Já podemos ter 23 
cadeiras. Isso incomoda muito 
mais do que os vencimentos. 
Desculpa que vai aumentar 
as cadeiras e mais gastos. 
Que se diminua os salários 
dos vereadores, mas aumente 
as cadeiras”, defendeu Rillo.
O vereador Renato Pupo (PSDB) 
lembrou que não ocorre aumen-
to, mas reposição inflacionária 
de apenas um ano, 2021. “O 
que está sendo votado, apenas 
repondo a inflação do últi-
mo ano. Temos os servidores, 
assessores, se você congela 
salário de vereador você atin-
ge todo este pessoal”, disse.
O presidente Pedro Roberto 

novamente defendeu o projeto 
apresentado pela Mesa-Direto-
ra lembrando que o Legislativo 
local é o mais enxuto do Estado.
“Rio preto é o menor subsídio, 
talvez do país. Catanduva com 
123 mil habitantes tem subsídio 
de R$ 7,9 mil, Piracicaba de R$ 
14 mil, Mauá R$ 15 mil. Rio 
Preto é uma das Câmara mais 
enxutas do Estado”, destacou.
Com as aprovações dos projetos 
o impacto para o rio-preten-
se custear os reajustes é da 
ordem de R$ 64,3 milhões 
somente neste ano na Prefei-
tura de Rio Preto. Serão R$ 
5,3 milhões a mais todos os 
meses para bancar os salários 
os integrantes do Poder Exe-
cutivo. Na Riopretoprev autar-
quia vinculada à Prefeitura e 
que cuida do pagamento das 
aposentadorias e pensões dos 
servidores o aumento para este 
ano será de R$ 16,9 milhões.
Por mês serão gastos com 
folha de pagamento mais R$ 
1,4 milhão. No Semae, outra 
autarquia do Executivo respon-
sável pela água, haverá gasto 
adicional de R$ 3,8 milhões 
até o final de 2022. O governo 
defende o reajuste afirmando 
que os valores já estão previstos 
no orçamento deste ano que é 
de R$ 2,5 bilhões, aumento de 
25% em relação ao montante 
do ano passado.

Inadmissível 
você aumentar 

seu próprio 
salário em uma 

crise como 
essa com boa 

parte da cidade 
desempregada 

e sem a 
presença de 

Estado

“

”

tórios previstos na legislação 
aplicável, deverão ser os mes-
mo para o Diploma em Braille.
Caso vire lei o descumprimento 
vai gerar multa de 20 UFM, 
ou seja, R$ 1.259, dobran-
do em caso de reincidência, 
atingindo valor de R$ 2.518.
O vereador Jean Charles jus-
tifica seu projeto afirmando 
que linguagem Braille é “um 
instrumento de ensino já que 
assim as crianças que possuem 
essa deficiência se formam 
numa perspectiva em que 
pode superar suas limitações 
e desenvolver suas potenciali-
dades de acesso à educação, 
assim como os compromissos 
dos governantes para que as 
pessoas com necessidades 
educacionais especiais tenham 
acesso e direitos a educação 
em ambientes escolares des-
providos de discriminação”.
Durante a sessão Jean afirmou 
que a aprovação da proposta 
“visa garantir a todos aqueles 
que sentem a necessidade de 
obter a diplomação ou certifi-
cação de seu grau em formato 
acessível a deficientes visuais”.
O projeto ainda precisa ser ana-
lisado quanto ao mérito.
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Idoso leva duas facadas na 
cabeça em tentativa de homicídio

Policiais militares foram 
acionados, na noite desta 
segunda-feira,14, para uma 
ocorrência de agressão por 
arma branca, na Vila Moreira, 
em Rio Preto. A vítima, de 67 
anos, levou duas facadas na ca-
beça e estava sendo socorrida 
por uma Unidade de Resgate, 
para a UPA Jaguaré, quando 
a viatura chegou ao local.
Segundo uma testemunha, 
no início da tarde viu o apo-
sentado e o acusado brigan-
do, tentou intervir pedindo 
para que se acalmassem, mas 
acabou sendo xingada por 
ambos e decidiu ir para casa.
Pouco depois o idoso foi até 
a residência da testemunha, 
ofendê-la, e estava indo embo-
ra quando o suspeito apareceu 
com um facão e o atacou. 
Em seguida, o agressor fugiu.
Na Unidade de Pronto Atendi-
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Mãe entrega filho acusado 
de assassinato à polícia

Morador de rua tem 
parada cardiorrespiratória 

e morre na ambulância 

Comerciante cai em golpe no 
WhatsApp e perde R$ 2,2 mil

Eletricista perde R$ 10,5 mil para falso funcionário de banco

Aposentado é enganado e tem prejuízo de mais de R$ 6,1 mil 

Polícia investiga dois casos de pessoas 
encontradas mortas dentro de casa

A mãe de um adolescente de 
15 anos procurou a Polícia Civil 
de Rio Preto, nesta segunda-
-feira, 14, para denunciar que o 
filho estava envolvido em um ho-
micídio ocorrido, na madrugada 
do último domingo, 13, em uma 
festa no bairro Solidariedade.
Além da vítima fatal, outras 
três pessoas foram atingidas 
por disparos ou estilhaços pro-
duzidos pela arma de fogo.
A dona de casa acompanhou 
os investigadores da Dele-

A Polícia Civil de Rio Pre-
to vai investigar as causas 
da morte do morador de rua 
José dos Santos, de 53 anos.
Segundo o boletim de ocor-
rência, uma guarnição da 
PM foi chamada, na tarde 
desta segunda-feira, 14, por 
moradores do Jardim Gar-
cia, para atender a vítima, 

Um eletricista, de 58 anos, 
compareceu na Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
tarde desta segunda-feira,14, 
para registrar queixa de es-
telionato. Ele teve um preju-
ízo de mais de R$ 10,5 mil.
De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima recebeu 
uma ligação de uma pessoa se 
identificando como funcionário 
de seu banco, perguntando se ti-
nha efetuado alguma compra na 
cidade de Sorocaba e se desco-
nhecesse a transação era para 
entrar em contato em um 0800.
Ao ligar para o número que foi 
lhe passado, foi atendido por 
outra golpista, que solicitou 
que entrasse em sua con-
ta bancária para visualizar o 
extrato e conferisse se havia 
alguma compra fraudulenta.
O eletricista seguiu as instruções, 
mas não viu o registro da com-

Um comerciante, de 74 anos, 
compareceu na Central de Fla-
grantes de Rio Preto, na noite 
desta segunda-feira, 14, após 
cair no golpe do empréstimo 
para parente e sofrer um pre-
juízo de mais de R$ 2,2 mil.
À polícia, ele contou que recebeu 
uma mensagem no WhatsApp, 
de um número desconhecido, 
mas com a foto de perfil da 

Golpistas enganaram um 
aposentado r io -p re tense 
e sacaram mais de R$ 6,1 
mil de sua conta corrente.
A vítima contou à polícia, na 
noite desta segunda-feira, 14, 
que foi até o banco tirar um 
extrato e ao sair da agência 
um jovem o abordou, exibin-
do um papel e dizendo que 
deveria voltar para fazer uma 
atualização, caso contrário 
teria o aplicativo bloqueado.
O idoso acreditou no golpista e 
ao inserir o cartão a máquina 
travou, sendo induzido pelo 
marginal a ligar para um 0800. 

Um aposentado de 63 
anos foi encontrado morto 
em sua casa, no Alto Rio 
Preto, nesta segunda-fei-
ra, 14, por um conhecido.
À polícia, a testemunha in-
formou que tinha visto o 
idoso na última sexta-fei-
ra, quando lhe pediu di-
nheiro para comprar pinga.
Ontem, ao chegar na frente 
da residência viu as chaves 
do lado de fora e decidiu en-
trar no imóvel, encontrando o 
cadáver em um dos quartos.
O corpo foi encaminhado ao 
IML (Instituto Médico Legal) 
rio-pretense para autópsia. 
Segundo o boletim de ocor-

gacia de Homicídios até sua 
residência, onde o menor con-
fessou a autoria do crime, 
mas alegou que tinha perdido 
o revólver, versão que não 
convenceu os policiais. Pouco 
depois, o infrator entregou a 
arma, de calibre 38, carregada 
com cinco munições intactas.
O adolescente foi ouvido na 
sede da DEIC e apresentado em 
audiência remota à Promotoria 
da Infância e Juventude que 
se manifestará sobre o caso.
(Colaborou- Sarah BELLINE)

que estava tendo convulsões.
O Corpo de Bombeiros foi acio-
nado e no local a equipe cons-
tatou que o homem estava 
em parada cardiorrespiratória.
Santos morreu dentro da ambu-
lância, às 14h40, quando esta-
va a caminho da UPA Tangará. 
O corpo passou por exame ne-
croscópico no IML rio-pretense.
(Colaborou- Sarah BELLINE)

sua filha, dizendo que havia 
trocado de celular e que não 
conseguia pagar uma conta.
De acordo com a vítima, o gol-
pista pediu então para que fi-
zesse um Pix de R$ 2.235,00. 
Acreditando que era sua familiar, 
o comerciante fez a transação.
Após duas horas, o idoso resolveu 
ligar no número antigo da filha, des-
cobrindo que havia sido enganado.
(Colaborou- Sarah BELLINE)

Ao seguir a orientação, foi avisa-
do de que era para sair da agên-
cia, pois a ligação poderia cair.
Do lado de fora do banco, a su-
posta atendente disse que era 
para digitar a senha do cartão 
no celular para liberar o car-
tão preso no caixa eletrônico.
Ao retornar para o equipa-
mento viu que o cartão havia 
desaparecido. Minutos depois 
começaram a chegar aler-
tas de compras e saques, 
total izando R$ 6.123,00.
O 5º DP ficou encarregado das 
investigações do caso, registra-
do no Plantão como estelionato.
(Colaborou- Sarah BELLINE)

rência, apresentava rigidez 
cadavérica e hematomas.
As investigações do caso serão 

feitas pelo 2º DP.
O 2º DP também vai inves-

tigar as causas da morte de 
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mento, os pms foram informa-
dos que a vítima deu entrada 
com dois ferimentos profundos 
no crânio e chegou inconsciente.

A médica que está cuidando 
do aposentado disse que por 
ele ter problemas de saúde 
seu quadro pode se agravar. 

O 2º DP investiga o caso, 
registrado no Plantão como 
tentativa de homicídio simples.
(Colaborou – Sarah BELLINE)

uma dona de casa de 56 anos. 
Vizinhos de onde  ela morava, 
no Jardim Alto Rio Preto, acio-
naram a PM, na noite desta se-
gunda-feira, 14, após sentirem 
um forte odor vindo do imóvel. 
O Samu e uma viatura do 
Corpo de Bombeiros também 
compareceram no endereço.
Após o arrombamento da 
porta da residência, foi en-
contrado o corpo da mulher 
sentado no sofá da sala.
Segundo a equipe médica, 
o obito ocorreu entre 72 
horas a 96 horas antes do 
encontro do cadáver, que 
passou por exame necros-
cópico no IML rio-pretense.
(Colaborou – Sarah BELLINE)

pra citada pelos criminosos. A 
estelionatária, então, pediu para 
que aguardasse alguns minutos 
na ligação para realizar alguns 
procedimentos administrativos 

para cancelar a suposta compra.
Após o telefonema, a vítima foi 
verificar mais uma vez sua conta 
e viu que os bandidos tinham so-
licitado um empréstimo, no valor 

de R$ 10.510,00, transferindo 
o dinheiro para outra conta.
O  c a s o  s e r á  i n v e s t i g a -
do pelo 5º DP rio-pretense.
(Colaborou- Sarah BELLINE)
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e morre na ambulância 

Jandyra Dada Lucas, natural de Taqua-
ritinga-SP, faleceu aos 87 anos de idade. Era 
viúva de Sr. Naercio Lucas e deixa os fi lhos 
Sonia Maria, Sirley Aparecida (falecida). 
Foi sepultada no dia 13/02/2022, às 9h, 
saindo seu féretro do velório Ercilia para o 
Cemitério da Ressurreição.

Celso Wanzo, natural de São Paulo-SP, 
faleceu aos 58 anos de idade. Era divorcia-
do. Foi sepultado dia 13/02/2022, às 17h, 
saindo seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o Cemitério Parque Jardim da Paz.

Jorge Jesus de Lima, natural de José 
Bonifácio-SP, faleceu aos 80 anos de idade. 
Era viúvo de Sra. Neusa Marques de Lima 
e deixa os fi lhos Roberto Frederico, Rita 
de Cassia, Paulo Cesar, Carlos Antonio e 
Celso. Foi sepultado no dia 14/02/2022, 

  FALECIMENTOS
saindo seu féretro do velório Jose Bonifá-
cio-SP para o Cemitério Municipal de José 
Bonifácio.

Francisco Antonio de Souza, natural 
de Brumado-BA, faleceu aos 90 anos de 
idade. Era viúvo de Sra. Jovina Angelina de 
Souza e deixa os fi lhos Osmar, Zenaide, Ro-
berto Carlos, Darci (falecida), José Roberto.

José Ribeiro de Godoy, natural de 
Santa Isabel-SP, faleceu aos 100 anos 
de idade. Era casado com Sra. Dudineia 
Miranda Ribeiro de Godoy e deixa os fi lhos 
João Ribeiro de Godoy Neto, José Ribeiro 
de Godoy Junior, Celia Ribeiro de Godoy 
Cardoso de Melo. Foi sepultado no dia 
13/02/2022, às 17h, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o Cemitério 
Parque Jardim da Paz.
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Uma das facetas mais sagradas 
é ser livre. Isto é válido para os 
animais e mais ainda para os seres 
humanos. Um dos desmembramen-
tos desta liberdade é o poder de 
decisão, autonomia de seguir um de-
terminado caminho e, obviamente, 
assumir riscos e lidar com eventuais 
consequências desfavoráveis. 

A vida segue seu curso pautada 
por esta constante liberdade dada 
ao ser humano, após atingir sua 
maturidade física e mental, pro-
pondo a si mesmo escolhas, ora 
acertando e progredindo, ora sendo 
engolido por sua presunção e frágil 
autoconfiança.

No âmbito da saúde, não faltam 
circunstâncias que colocam o ser 
humano nesta condição inadiável: 
ter de decidir. O que nutre este 
poder decisório é um conjunto de 
elementos, como perfil de persona-
lidade, questões culturais, questões 
religiosas e muitas vezes certo grau 
de desconhecimento. 

Em alguns momentos, o ser 
humano toma suas decisões na 
dependência de ter vivenciado ou 
não determinada situação - se ele 
enfrentou determinado sofrimento, 
a humildade chega rápido e ele 
passa ponderar mais; se nada de 
importante aconteceu com ele, pode 
ser que ele ainda cultive as dúvidas 
e a descrença.

Para algumas decisões, espe-
cialmente quando a saúde está em 
jogo, os limites podem ser amplos 
ou restritos, com ou sem impacto na 
vida individual e coletiva, comprome-
tendo pouco ou muito outro valor 
sagrado que dificilmente se dissocia 
da saúde: a segurança. Dentre tan-
tos elementos que podem subsidiar 
este poder decisório, no âmbito da 
saúde, seria inquestionável enalte-
cer o papel exercido pela segurança. 

Considerando este raciocínio, 
quero apresentar algumas situa-
ções conflitantes, corriqueiras, que 
requerem tomada de decisão com 
o devido impacto e consequências.

Eis o livre-arbítrio na saúde, um 
direito em muitos momentos e, em 
outros, uma ostensiva situação de 
risco individual e coletiva. Quero dei-
xar registrado previamente que cada 
situação abaixo tem como objetivo 
gerar reflexão, sem nenhum tipo de 
cunho acusatório ou desrespeito a 
crenças e valores. Vale a reflexão 
para cada situação como forma de 
reavaliação de nosso livre-arbítrio. 

Situação 1
Você é diagnosticado com um 

determinado câncer e precisa ser 
submetido a algumas modalidades 
terapêuticas, como quimioterapia e 
radioterapia. Entretanto, você não 
aceita este tipo de tratamento e opta 
por seguir outros protocolos, alguns 
sem comprovação científica. 

Pode ser que você consiga ter 
bons resultados e pode ser que você 
literalmente encurte sua sobrevida. 
Problema da pessoa que fez esta 
escolha? Risco para os familiares 
desta pessoa? Sorte de ambos os 
lados se tudo der certo? O livre-ar-
bítrio na verdade é um constante 
permear por dúvidas e riscos.

Situação 2 
Uma acadêmica de medicina 

que debocha ou ironiza acerca da 
morte de uma pessoa, associando 
sua insatisfação por ter de atender 
uma pessoa e não poder dormir 
durante seu plantão. Podemos en-
carar isto como uma liberdade de 
expressão? Não haveria limite algum 
para tal conduta? Vejam que podem 
existir limites acirrados para os 
próprios limites de um livre-arbítrio.

Situação 3 
Ser portador de uma doença 

infectocontagiosa, passível de trans-
missão sexual, e manter sua vida se-
xual ativa, sem a devida proteção e 
sem buscar orientações preventivas 
para não disseminar esta infecção. 
Qual o limite para este livre-arbítrio?

Situação 4 
A busca incessante pelo corpo 

perfeito pode extrapolar nos efeitos. 
O uso inadvertido de anabolizantes, 
tratamentos estéticos ilimitados, 
procedimentos feitos por profissio-
nais sem a devida habilitação e o 
descaso quanto a realização de 
exames preventivos compõem o 
cenário típico de um livre-arbítrio que 
se aproxima da tragédia.

Podemos simplesmente “achar” 
que daria tudo certo? Fomos vítimas 
simplesmente do azar fortuito? O 
livre-arbítrio implica também em 
questionar mais antes de decidir, 
buscar referências e informações, 
desconfiar daquilo que parece ser 
muito rápido e fácil. 

Situação 5

Deixei por último a situação 
que, nos últimos tempos, mais tem 
desafiado a liberdade das pessoas: 
tomar ou não tomar vacina contra 
a covid-19. Pode até ser que a 
pandemia acabe e, mesmo assim, 
continuaremos, por tempo indeter-
minado, debatendo se esta vacina 
tem validade ou não. 

Há aqueles que advogam de 
forma muito objetiva: a vacina é boa 
para quem acredita e é arriscada 
para quem questiona sua eficácia. 
O fator mais crítico para este tipo 
de livre-arbítrio é estarmos diante 
de um cenário de guerra, no qual os 
recursos são escassos, a letalidade 
é crescente e temos pouco tempo 
para discutir com mais calma.

Em outras palavras, um cenário 
de guerra implica em tomar deci-
sões, em geral com embasamento 
eventualmente limitado, e ficar aten-
to para as consequências imediatas. 
Para elucidar melhor esta questão, 
vamos recorrer a Segunda Guerra 
Mundial. Naquela época, ainda não 
tínhamos antibióticos disponíveis 
em larga escala para tratamento de 
infecções. 

No entanto, surgiu uma grande 
esperança com a descoberta da 
penicilina. Este medicamento mu-
dou o prognóstico e salvou a vida 
de muitos soldados, tudo diante do 
caos e sem tempo de pensar muito 
acerca da melhor decisão.

Na fase inicial da pandemia do 
coronavírus, não tínhamos certeza 
de nada, não tínhamos conhecimen-
to adequado sobre o novo agente 
que nos atacava, não tínhamos 
parâmetros acerca do que poderia 
ser feito quanto a medicações, não 
sabíamos se tomar vitaminas pode-
ria ajudar ou não e não tínhamos 
vacina. Como seria o livre-arbítrio 
naquele momento? Talvez cada 
um escolhendo seu caminho e seja 
o que for? Que os mais “fortes” 
sobrevivam?

Atualmente, temos bem mais 
informações, mais evidências cien-
tíficas e temos vacina. Como seria 
o livre-arbítrio agora? Pela lógica, 
todos deveriam ser vacinados e a 
pandemia acabaria rapidamente. 

No entanto, outra faceta do 
aclamado livre-arbítrio seria discutir 
se existe lógica absoluta em tudo. 
Alguns argumentam que não toma-
riam a vacina, pois ela não garante 
total segurança, foi feita às pressas e 
poderia ter muitos efeitos colaterais.

Outros confiam em seu estado 
de saúde que sempre foi bom e 
preferem não tomar a vacina. E 
existem as pessoas que se baseiam 
nos fatos, nas tendências e nas 
orientações de grande parte dos 
especialistas. 

O que deveria prevalecer neste 
livre-arbítrio da vacina contra a 
Covid-19? Sua opinião pessoal? 
A opinião de algum amigo ou de 
alguém de sua confiança? A questão 
da segurança?

Livre-arbítrio na área da saúde 
dificilmente se dissocia da segu-
rança. Por questões de segurança 
individual e coletiva, muitas vezes é 
mais prudente aceitar as tendências, 
respeitar a vida de outras pessoas e 
ter a consciência sempre tranquila, 
mantendo seus valores mas flexibi-
lizando sua conduta. 

O livre-arbítrio é um privilégio do 
ser humano, uma expressão de liber-
dade inquestionável. A flexibilização 
deste livre-arbítrio, principalmente 
quando a temática em discussão é 
a saúde individual e coletiva, seria 
uma forma de ajuste de conduta 
diante de uma circunstância, não 
implica necessariamente em mu-
dança radical de valores e crenças.

No caso da vacina para a Co-
vid-19, por exemplo, não significa 
que você corrompeu seus valores e 
crenças ao aceitar tomar a vacina, 
na verdade você ampliou mais sua 
visão, considerou a coletividade em 
sua decisão e agiu temporariamente 
em prol daquilo que tem se mostra-
do ser mais eficaz na contenção da 
pandemia. 

Você que toma a vacina mesmo 
não concordando totalmente, conti-
nua sendo a mesma pessoa, você 
não está traindo sua consciência. 
Você apenas está demonstrando 
que o livre-arbítrio existe, continua 
vigente na sua vida e que o livre-ar-
bítrio também incorpora flexibilização 
e adaptação em determinadas cir-
cunstâncias.

*Cardiologista com especiali-
zação em Cirurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia e Longe-
vidade e coordenador da Faculda-
de de Medicina da Unilago

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
O livre-arbítrio na saúde: quais os limites?

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

Centro Respiratório na Swift 
realiza 13.559 atendimentos

Conselho Municipal realiza live sobre 
combate ao alcoolismo

STF proíbe governo de usar Disque 100 
para denunciar passaporte da vacina

EM UM MÊS

HOJE

POLÊMICA

Vinicius LIMA    
redacao@dhoje.com.br

ria de Saúde, dos mais de 13 
mil atendimentos, 2.772 não 
foram testados, com o percen-
tual de testagem em 75,9%. 
“Nós seguimos o critério médico 
para realizar a testagem que é 
quando o paciente apresenta 
ao menos dois sintomas de 
síndrome gripal. Na Swift es-
tão sendo realizados apenas o 
teste rápido, enquanto o PCR 

são em casos de pacientes 
mais graves”, explicou Baitello.
Dentre os testes realizados 
já foram identificados 4.767 
casos positivos de Covid-19, 
uma média de 159 casos por 
dia. “Quando abrimos na Swift 
chegamos a fazer até 800 
atendimentos por dia, com 
muitos casos sendo confirma-
dos, porém com baixa gravi-

O Centro de Atendimento 
Respiratório na Swift comple-
tou um mês de funcionamento 
nesta semana. O local passou 
a concentrar os atendimen-
tos de casos de síndrome 
respiratória para desafogar 
as unidades de saúde. Neste 
período, foram contabilizados 
13.559 atendimentos, uma 
média 452 pessoas por dia.
Inicialmente a abertura do 
Centro ocorreria no dia 11/01, 
mas por conta das dificuldades 
para contratar profissionais, o 
local só começou a funcionar 
no dia 14/11. “Já chegamos a 
ter até 10% dos nossos colabo-
radores afastados neste início 
de ano. Hoje os afastamentos 
continuam altos, porém em 
um nível menor do que em 
janeiro”, afirmou o assessor es-
pecial da saúde, André Baitello.
Segundo os dados da Secreta-
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dade. Atualmente nós temos 
observado uma diminuição 
lenta na confirmação dos ca-
sos e nas próximas semanas 
as internações também deve-
rão cair“, comentou Baitello.
O assessor especial da saúde 
reforçou que os atendimentos 
na Swift são destinados a adul-
tos com sintomas leves. Crian-
ças com sintomas respiratórios 
e adultos com casos graves 
devem procurar as unidades de 
saúde. “Também pedimos que 
a população continue dando 
prioridade para telemedicina, 
que já fez quase 30 mil aten-
dimentos”, afirmou Batiello.
O Centro de Atendimento Res-
piratório na Swift abre todos 
os dias das 7h até meia noite. 
O serviço de telemedicina fun-
ciona também todos os dias 
das 7h às 17h e os munícipes 
podem entrar em contato pe-
los  telefones gratuitos 0800-
7722-123 e 0800-7705-870.

O Conselho Municipal sobre 
Álcool e outras Drogas (COMAD) 
de Rio Preto realiza nesta quar-
ta-feira (16) às 14h30, uma 
live no canal do YouTube da 
Prefeitura de Rio Preto (youtube.
com/prefriopreto) para sensi-
bilização da população sobre 
as consequências e doenças 
causadas pelo consumo ex-
cessivo de bebidas alcoólicas.
A programação foi pensada em 
decorrência do Dia Nacional 
de Combate ao Alcoolismo 
(18/2), data que traz momen-
tos de reflexão sobre os peri-
gos à saúde ocasionados pelo 
consumo abusivo do álcool.
O presidente do COMAD, Paulo 
César Pires, comentou a impor-
tância da participação da po-
pulação na discussão do tema. 
“Vamos falar de algo muito 
recorrente e que merece nossa 
atenção, por isso, fazemos esse 
convite a todos, para discutir e re-
fletir juntos sobre o tema”, afirmou.

O governo está proibido de 
utilizar o Disque 100 para 
receber críticas de pessoas 
contrárias à vacinação contra 
a Covid-19. Além disso, preci-
sará reformular notas técnicas 
expedidas pelos ministérios 
da Saúde e da Mulher, da 
Família e dos Direitos Huma-
nos, nas quais o Executivo 
se opõe à exigência de pas-
saporte de comprovação de 
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A abertura da programação será 
realizada pela advogada Messê-
nia Munhato. Serão abordados 
temas de grande importância 
para o problema, como: Trans-
tornos relacionados ao uso de 

álcool, com Carlos Eduardo 
Medeiras; Uso de álcool na 
adolescência, com Raul Aragão 
Martins; e Possibilidades de 
intervenções e tratamentos, 
com Lucas Roncati Guirado.

A população poderá interagir 
e enviar suas dúvidas aos pa-
lestrantes através da caixa de 
bate-papo do YouTube, para 
que sejam esclarecidas ao final 
da live.

vacina e a obrigatoriedade 
de imunização de crianças.
A decisão foi tomada nesta 
segunda-feira (14/2) pelo mi-
nistro Ricardo Lewandowski, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), ao atender ação da 
Rede Sustentabilidade que 
contestava decisões divul-
gadas pelo governo federal.
“É praticamente unânime a 
opinião dos epidemiologistas e 
educadores de que a vacinação 

Divulgação

a população em geral, particu-
larmente das crianças e adoles-
centes, para a retomada segura 
das atividades escolares, sobre-
tudo em escolas públicas situa-
das nos locais mais remotos do 
território nacional, onde não são 
oferecidas, de forma adequada, 
aulas online, seja porque não 
existem condições técnicas 
para tanto, seja porque os 
alunos simplesmente não têm 
acesso à internet, computado-
res e smartphones”, escreve 
Lewandowski em sua decisão.
De acordo com o magistrado, 
cabe ao governo federal, além 
de disponibilizar os imunizan-
tes e incentivar a vacinação 
em massa, evitar a adoção 
de atos, sem embasamento 
técnico-científico ou destoan-
tes do ordenamento jurídico 
nacional, que tenham o condão 
de desestimular a vacinação 
de adultos e crianças contra 
a Covid-19, sobretudo por-
que o Brasil ainda apresenta 
uma situação epidemiológica 
distante do que poderia ser 
considerada confortável, inclu-
sive em razão do surgimento 
de novas variantes do vírus.
“Crianças e adolescentes são, 
portanto, sujeitos de direitos, 

pessoas em condição peculiar 
de desenvolvimento e destina-
tários do postulado constitu-
cional da ‘prioridade absoluta’. 
A esta Corte, evidentemente, 
cabe preservar essa diretriz, 
garantindo a proteção integral 
dos menores segundo o seu 
melhor interesse, em espe-
cial de sua vida e saúde, de 
forma a evitar que contraiam 
ou que transmitam a outras 
crianças [...] a temível Co-
vid-19 “, afirmou o ministro.
Em sua decisão, Lewandowski 
também lembrou que a pre-
visão do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) é de 
que a vacinação desta faixa 
da população é obrigatória.
“Especificamente no que tange 
ao tema da vacinação infantil, o 
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente – ECA (Lei 8.069/1990) é 
textual ao prever a obrigatorie-
dade da ‘vacinação de crianças 
nos casos recomendados pelas 
autoridades’, estabelecendo 
penas pecuniárias àqueles 
que, dolosa ou culposamen-
te, descumprirem ‘os deveres 
inerentes ao poder familiar ou 
decorrente de tutela ou guar-
da’ dos menores”, escreveu o 
ministro.
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Rio Preto e Olímpia fazem 
clássico regional nesta quarta

“Migulim Mutum” 
estreia gratuitamente 
no Sesc nesta quarta 

Inscrições para o FIT 
2022 acabam domingo

Aos 70 anos, olimpiense vence Meia Maratona Internacional

SERIE A3 RIO-PRETENSE

FESTIVAL
MARATONISTA
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Rio Preto e Olímpia se en-
frentam nesta quarta-feira 
(16) pela 6ª rodada da Série 
A3 do Campeonato Paulista. 
Ambos os times não vencem 
há dois jogos e tentam re-
tomar o caminho da vitória.
O Jacaré somou no fim de 
semana o seu primeiro ponto 
como visitante ao ficar no zero 
a zero com a Matonense. A 
equipe criou boas chances, 
mas não conseguiu balançar 
as redes. “Eu ficaria mais 
preocupado se a gente não 
estivesse criando, mas tivemos 
boas oportunidades e esta-
mos trabalhando para que nos 
próximos jogos a gente consi-
ga balançar a rede”, afirmou 
o técnico Rodrigo Fonseca.
O esmeraldino não tem des-
falques para o jogo. Fonseca 
ainda citou que a sequência de 
jogos tem prejudicado a reali-
zação dos treinamentos. Além 
disso, tanto Rio Preto quanto 
Olímpia foram as duas últimas 
equipes a iniciar a preparação 
para a A3, começando os 
treinos em janeiro deste ano.
“Temos que ser cautelosos 
nos treinos, não podemos dar 
acelerada muito forte para não 
provocar lesões nos jogadores. 
A gente tem procurado observar 
a preparação física, mas evitar 
mexer muito no time para que 

Do livro para o teatro e do 
teatro para o cinema. Foi assim 
o processo de adaptação do 
“Miguilim Mutum – o filme”, 
uma coprodução da Companhia 
Azul Celeste de Rio Preto e da 
Filmme Conteúdo com direção de 
Jorge Vermelho e Linaldo Telles, 
montagem de Claudio Roberto 
Santos e no elenco os atores 
Henrique Nerys e Luis Andrade.
A estreia nacional é nesta quar-
ta-feira (16) na Sala Sesc de 
Cinema, às 20h. O filme conta 
com duração de 76 minutos, é 
inspirado no universo de Guima-
rães Rosa e revela, aos poucos, 
a trajetória de um menino rumo 
ao aprendizado. Na tentativa 
de resgatar sua cachorra Pingo 
de Ouro, o garoto se lança na 
estrada e, protegido por São 
Miguel Arcanjo, vai descobrindo 
as delícias e as desventuras 
do crescer e do aprender. Nes-
sa travessia, o menino Miguel, 
apelidado Miguilim, transfor-
ma-se interiormente, descobre 
sua miopia e se abre ao novo.
Com 33 anos ininterruptos de 
atividades, reflexão, pesquisa, 

As inscrições para a edição 
2022 do Festival Internacional de 
Teatro de Rio Preto (FIT Rio Preto) 
terminam no próximo domingo. 
Companhias, produtoras, grupos 
e artistas independentes do Bra-
sil e do exterior podem enviar o 
material de seus espetáculos e 
projetos até as 23h59 do dia 20/2.
Realizado pela Prefeitura de Rio 
Preto, por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura e Sesc São 
Paulo, o FIT Rio Preto completa 
53 anos de história este ano e 
20 anos de edição internacional.
Com dez dias de duração, o evento 
que é um dos maiores festivais de 
teatro do País, já tem data definida: 
21 a 30 de julho de 2022, retornan-
do após uma lacuna de dois anos 
sem edições, por conta da pande-
mia de covid-19. O Festival volta à 

O maratonista olimpiense, 
Adair Ribeiro de Oliveira, de 
70 anos, conquistou mais uma 
vitória no atletismo. Desta vez, 
a medalha de ouro veio na Meia 
Maratona Internacional de SP 
(etapa São Paulo Int’l Half Ma-
rathon), disputada no último do-
mingo (13), na capital paulista.
A competição, com provas de 5 
km para iniciantes e de 21 km 
para atletas profissionais, teve 
sua largada e chegada, do Está-
dio Municipal Paulo Machado de 
Carvalho, o Pacaembu, reunin-
do milhares de competidores.
O olimpiense venceu a prova na 
modalidade masculina 70 – 74 
anos, chegando ao primeiro 
lugar do pódio com o tempo de 
1 hora e 46 minutos. A Meia 
Maratona estava programada 
para fevereiro de 2021, mas 
teve que ser reagendada para 
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a equipe possa pegar o entro-
samento. Vejo o duelo contra o 
Olímpia como um jogo em que 
as duas equipes estão em igual-
dade de condições”, afirmou.
Com apenas uma vitória em 5 
jogos e somente dois gols mar-
cados no campeonato (ambos 
pelo atacante Romão), o Olím-
pia demitiu o treinador Marcelo 
Henrique Dias nesta segunda-
-feira (14). O Galo Azul será 

comandado pelo auxiliar Carlos 
Eduardo Lopes até que a dire-
toria confirme um novo nome.
O Rio Preto tem 100% de apro-
veitamento em casa nesta A3, 
enquanto que o Olímpia ainda 
não venceu fora. No entanto, 
o retrospecto recente nos con-
frontos entre as duas equipes 
mostra vantagem os visitantes, 
que venceram os últimos três 
jogos. No ano passado, o Jacaré 

levou a melhor em Olímpia e 
venceu por 1 a 0.

Ficha Técnica:
Rio Preto x Olímpia
Série A3 do Campeonato 

Paulista
Dia: 16/02
Horário: 15h
Local: Estádio Anísio Had-

dad (São José do Rio Preto)
Transmissão: Paulistão 

Play e Eleven

produção e circulação, voltados 
aos palcos, este filme marca a 
estreia da Companhia Azul Ce-
leste no universo da sétima arte.
“Essa nova experiência, investi-
gando a linguagem do cinema, 
agrega outros valores ao trabalho 
e à nossa trajetória, criando ou-
tras possibilidades expressivas 
em tempos de pandemia. É em-
polgante e desafiador mergulhar 
em outro universo artístico, pois 
requer um aprimoramento nas 
técnicas desenvolvidas até aqui e 
faz com que nossa percepção seja 
ampliada, bem como uma inevitá-
vel mudança do ângulo de visão 
sobre as coisas”, explicou o diretor 
da Azul Celeste, Jorge Vermelho.
A exibição é gratuita com classifi-
cação livre e os ingressos devem 
ser retirados com 30 minutos de 
antecedência. Após a exibição 
haverá bate-papo com integran-
tes da equipe sobre o processo 
criativo e os bastidores do set 
de filmagem. Outras informações 
estão disponíveis no site https://
www.sescsp.org.br/programacao/
miguilim-mutum-o-filme/. O Sesc 
Rio Preto fica na avenida Francis-
co Chagas, 1333.

cena com o propósito de marcar 
a retomada dos grandes eventos 
culturais, demonstrando a impor-
tância da arte e cultura na vida da 
sociedade, especialmente em tem-
pos difíceis como o da pandemia.

INSCRIÇÕES
As inscrições são gratuitas e devem 
ser realizadas por meio do site do 
festival, www.fitriopreto.com.br, 
até as 23h59 do dia 20/2. No site 
estão disponíveis o regulamento 
completo e demais instruções 
para a inscrição. As categorias 
são: Internacional (espetáculos 
e projetos de outros países); Na-
cional (espetáculos e projetos de 
todo o território nacional, exceto 
Rio Preto) e Cena Rio Preto (espe-
táculos e projetos exclusivamente 
da cidade).

2022 em função da pandemia 
e para a segurança dos atletas.
Adair, ou Sr. Adair como é co-
nhecido, treinado pela equipe 
Cláudia Running, é exemplo e 
inspiração para muitos atletas 
olimpienses e da região. O 
competidor que já coleciona 
inúmeras premiações em pro-
vas estaduais, brasileiras e 
internacionais, mostrou mais 
uma vez sua vitalidade e de-
terminação ao correr 21 km 
no auge dos seus 70 anos.
Segundo a Prefeitura de Olím-
pia, que parabeniza o atleta 
pelo desempenho e histórico 
em competições, a conquista 
contribui com a representativi-
dade do município no cenário 
esportivo nacional. O olimpien-
se já se prepara para as pró-
ximas competições, provando 
que esporte é vida, saúde e tem 
espaço para todos.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, 
Prefeita Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas 
por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovado no 
Processo Seletivo n° 01/2022, para preenchimento de vagas 
disponíveis de PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCACAO 
BÁSICA I, a comparecerem no Dep. Pessoal desta Prefei-
tura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, 
no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de publicação 
deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas.

Nº Insc: 7335  CAMILA CRISTINA DA COSTA BARBOSA 
classificação: 27ª
Nº Insc: 6228  CAMILA ALMEIDA BRITO classificação: 28

Mirassolândia, 15 de Fevereiro de 2.022

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 11/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 15/2022
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de 
serviços de apoio aos Alunos com deficiência que acarretem 
dificuldades no autocuidado das Unidades Escolares do 
Município.
Data da realização da Sessão Pública: 08/03/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 15 de fevereiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.

RODOBENS CORPORATIVA S.A. 
CNPJ Nº 56.540.776/0001-59- NIRE 35.300.114.949

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 14.12.2021. Horário: 11 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São José do 
Rio Preto/SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Waldemar 
Verdi Junior – Presidente; Marcio Anisio Haddad – Secretário. Deliberações: (1) retifi car a redação da deliberação 
da ata da AGE de 25/10/2021, registrada na JUCESP, na sessão de 26/11/2021, sob o nº 562.078/21-6, com a 
fi nalidade de mencionar a redação correta dos períodos dos lucros utilizados na referida distribuição dos 
dividendos; (1.1) fi cam ratifi cadas as demais deliberações aprovadas na AGE citada no item (1); e (2) a distribuição 
de dividendos no valor de R$20.000.000,00, cujo pagamento ocorrerá até 30/06/2022, em moeda corrente 
nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade dos acionistas, valendo o comprovante como recibo 
de pagamento, correspondendo à proporção de ações que cada acionista possui na Companhia. Consignar que 
não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a presente data e a data do efetivo pagamento. 
Registro JUCESP nº 781/22-8, em sessão de 03.01.2022.

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:

RENAN LOPES e NATALÍ VIRGINIA LEOLINDA DE SOUZA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, almoxarife, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 17 de março de 1989, filho de IRANI LOPES e de APA-
RECIDA PAUL. Ela, de nacionalidade brasileira, gerente administrativo, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de dezembro 
de 1988, filha de JOSÉ ADEMAR DE SOUZA e de MARIA DAS GRAÇAS 
PRECIOSO. 

ARTHUR FOGEL SOUSA CORRÊA e LUCIANA GUARESEMIN. Ele, de 
nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em São Luís, MA, no 
dia 11 de outubro de 1988, filho de SILVIO SOUSA CORRÊA e de SUZA-
NA FOGEL SOUSA CORRÊA. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de dezembro de 
1988, filha de LAURO GUARESEMIN e de ZÉLIA APARECIDA DOMIN-
GUES GUARESEMIN. 
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado nes-
te 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, 09 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:

ROGÉRIO APARECIDO DO AMARAL e ANA CAROLINA MARTINS DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, nascido 
em Catanduva, SP, no dia 20 de fevereiro de 1979, filho de ORLANDO 
ROGÉRIO DO AMARAL e de JOANA D'ARC DE SOUZA AMARAL. Ela, de 
nacionalidade brasileira, assistente de departamento pessoal, divorciada, 
nascida em Bebedouro, SP, no dia 01 de julho de 1980, filha de MANOEL 
MARTINS DE OLIVEIRA e de MARIA DE LURDES LOPES DE OLIVEIRA. 
  
 Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado nes-
te 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, 14 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:

ALEF DOS SANTOS JUIZ GARUTTI e MARIANA DIOGO DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 23 de janeiro de 1994, filho de DORIVAL 
DOMINGOS GARUTTI e de SIDERLEI DOS SANTOS. Ela, de naciona-
lidade brasileira, engenheira civil, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 02 de junho de 1995, filha de FRANCISCO DIOGO DA 
SILVA e de MARIA GLORIA SILVERIO DA SILVA. 

BRUNO BUÊNO MARANI DA SILVA e CLARA AMARAL GOMES 
CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, lider de produção, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de janeiro de 1997, filho 
de JOÃO ROBERTO MARANI DA SILVA e de ALICE BUÊNO DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em Atibaia, 
SP, no dia 18 de abril de 2001, filha de ROBSON GOMES CARVALHO e 
de CAMILA AMARAL. 

WILLIAM AGOSTINI e LARISSA NERIS CARDOSO. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 03 de janeiro de 1997, filho de WILSON AGOSTINI e de 
ELIANA RODRIGUES JOÃO AGOSTINI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
vendedora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de 
abril de 1998, filha de VALDIR NERIS CARDOSO e de GLÁUCIA MARA 
CANDIDO CARDOSO. 

ODAIR GUEDES MOLINARI e REBECA NARDELLI. Ele, de nacionali-
dade brasileira, funcionário público, solteiro, nascido em Osasco, SP, no 
dia 18 de julho de 1981, filho de OTAVIO MOLINARI e de ZULMERINDA 
GUEDES MOLINARI. Ela, de nacionalidade brasileira, perita criminal, 
viúva, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de fevereiro de 
1985, filha de LUIZ CARLOS NARDELLI e de APARECIDA DE OLIVEIRA 
NARDELLI. 

PAULO JOSÉ LIMA e DAYANNY AMARAL DE SALES. Ele, de naciona-
lidade brasileira, serralheiro, divorciado, nascido em São José do Rio Pre-
to, SP, no dia 06 de agosto de 1988, filho de  e de SUELI BARBOSA LIMA 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, esteticista, solteira, nascida 
em Osasco, SP, no dia 30 de abril de 1986, filha de MARIO FERREIRA 
DE SALES e de MARIA CRISTINA DO AMARAL SALES.   

 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado nes-
te 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, 15 de fevereiro de 2022

David Yamaji Valença, Oficial.



SOCIAL Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira 
16 de fevereiro de 2022

CARNAVAL I  

Pouca gente se deu conta,mas 
em tempos normais,uma hora 
dessas, o Brasil já estaria 
aquecendo os tamborins para 
iniciar o seu carnaval, na sexta-
feira da semana que vem,dia 
25 de fevereiro,fazendo explodir 
alegria por todos os poros.É 
claro que me refiro àqueles que 
são foliões, adeptos do samba 
de mesa, de quadra ou de 
passarela,embora muita gente 
prefira recolher-se ao recôndito 
de  seus  l a r es , f a zendas , 
estâncias e ranchos à beira do 
rio, para descansar.

 CARNAVAL II   

Mas quem gosta do carnaval, 
p ode  encon t r a r  em  R i o 
Preto, alguns locais para se 
divert i r  com amigos, com 
animação ponderada, sem 
exageros, bebendo em boas 
rodas de conversa ao som 
dos hits carnavalescos. O 
carnaval do Automóvel Clube, 
por exemplo,começa a ter 
seu “esquenta” na próxima 
quinta-feira, dia 24,com um DJ 
colocando apenas marchinhas 
antigas e chorinhos para os 
associados ouvirem no bar 
Aperitivo.

CARNAVAL III 

Aliás, o  Automóvel Clube, está 
com uma programação para 
os dias em que aconteceria o 
carnaval,com Bozó & Amigos na 
noite de sexta-feira. O repretório 
de Bozó com sambas de enredo, 
sambas de roda e marchinhas 
é exemplar.No sábado à noite 
e no domingo na matinê, das 
15 às 19 horas,um grupo de 
samba de Frutal. Não haverá 
nada especial na segunda e 
terça-feira.

MICARETA

Fabinho Faria, Gustavo Faria 
e Gustavo Marques ,o Bebê, 
lançaram na semana passada 
nas redes sociais, um balão 
de ensa io  para tes tar  a 
capilaridade que teria uma 
possível volta do Carnariopreto, 
uma micareta e, dezembro 
deste ano.Seria a 14ª. edição 
desse carnaval fora de época 
que aterrissaria novamente, 
na Avenida José Munia. Pelos 
comentários, a aceitação foi 
muito boa.

TRISTE 

A impressão que se tem é que a nossa querida Mirassol, está 
derretendo. Depois de o Correio de Mirassol deixar de circular 
desde quinta-feira,após quase 100 anos, agora é o tradicional 
Tupan Club que mergulhado em dívidas e penhoras, será 
leiloado.O que nos consola, admiradores de nossa cvizinha 
cidade, é o bonito que o time de futebol anda fazendo em campo.

CARNAVAL IV 

O Terraço Ammici , do Quinta 
do Golfe, está programando um 
boteco carioca para o período 
que seria o carnaval, para quem 
vai ficar por aqui.No sábado, dia 
26 de fevereiro, se apresenta 
Luiz Dilah & Sambakura.Do 
domingo, tem George Roque 
e Banda e na segunda-feira, 
Maestria do Samba.

HOTEL

Está prevista para dezembro 
deste ano, a inauguração 
do Hotel Hilton no Complexo 
Georgina Business Center. 
Serão 16 galerias no térreo do 
prédio, com lojas de serviços, 
cafés, restaurantes e comércio .

FESTIVAL

Marcelo Cherubini de Lima 
criador do Gin Morrison,inicia 
sexta-feira,dia 18, o I Festival  
Gin Morrison com 16 dias de 
duração e a participação de 
30 bares.Cada bar cria dois 
drinks com o gin da marca no 
estilo Comida de Buteco, com 
avaliação por apresentação, 
sabor, aroma ,inovação e 
atendimento.Aos vencedores, 
muitos prêmios. 

FESTA

Neste sábado, dia 19 ,acontece 
a festa-balada “ Pé na Areia” 
num local próximo ao Posto 
Carijó, em Engenheiro Schmitt, 
promovida pela Meeting Fun 
com shows de Henrique & 
Diego, (sertanejo), Matheuzinho 
( funk), e os DJs Damhara, 
Maurício Micelli e Marquez.

BABY I

O presidente da Casa de 
España ,Ne l s i nho  Loes  e 
a primeira dama Amelinha 
Casseb Loes,estão festejando o 
nascimento em Curitiba,de seu 
quarto neto,dia 9 de fevereiro, 
uma menina que recebeu o 
nome de Luisa.É filha dos 
promotores de Justiça Ricardo 
e Renata Paiva Loes. 

BABY  II

Recebeu o nome de Letícia 
em homenagem à bisavó, a 
saudosa Letícia Di Lorenzo 
Arroyo,a primeira netinha de 
Ricardo Arroyo.É filha do casal 
Leandro Ismael de Lorenzo 
Arroyo e de Gisele Arroyo 
cujo nascimento  aconteceu 
segunda-feira, dia 14.

MOTOCIATA

Estimam os organizadores,que a motociata que será realizada 
em Rio Preto dia 24 de fevereiro, com a presença do presidente 
Jair Bolsonaro, tenha em torno de 100 mil motos.Em presidente 
Prudente, foram 80 mil.

PESCARIA

O grupo de pesca de José Oscar Cícero embarca amanhã para 
Paso de la Patria,na Argentina e será recepcionado pela agência 
Pedrinho Pesca no hotel-cassino 5 estrelas da cidade, à beira do 
Rio Paraguai.Hamilton Funes,José Luis Esteves,Condinho Zancaner 
e Ivan Perina,integram o grupo. 

SHOWZAÇO

A Alianza Evento, de Fred Tonelli, 
Victor Miranda e Hugo Pastel, vai 
realizar um show de seis horas de 
duração em novembro no Recinto 
de Exposições de Rio Preto.No 
palco, três horas de Chitãozinho e 
Xororó e mais três horas de Zezé 
di Camargo e Luciano.No final da 
primeira parte as duas duplas se 
apresentam juntas. Um evento 
para o qual são esperadas 20 
mil pessoas.

A-8

Silvio Bassitt em Paso de la Pátria, fazendo pose para mostrar o troféu, um dourado de responsa.

Um grupo de moradores do Quinta do Golfe participou domingo no restaurante do condomí-
nio, de um almoço assinado pelo chef José Renato Bueno,em torno de Jair Renan,o 04,filho 
do presidente Jair Bolsonaro. Posando para a objetiva deste colunista, Jair Renan ao lado do 
casal , o empresário Michel Jorge Ghantous e Camila Caracanha  Ganthous, um dos organiza-

dores do encontro. Jair Renan era hóspede aqui de George Affini Sufredini

UM PRÍNCIPE NA FEIRA
Daí, como dizem os gaúchos,eu 

vinha andando pela feira da 
Vila Imperial no sábado de 
manhã,admirando a beleza 
das frutas,legumes e verdu-

ras expostos sobre as bancas 
quando, ao passar em frente 
à barraca do pastel, alguém 

chamou meu nome.Virei para 
ver e era o presidente da Socie-
dade de Medicina e Cirurgia,Dr 
Leandro Colturato,sentado num 
banquinho, vestido de prínci-

pe,dando pedacinhos de pastel 
para sua filha, tendo ao lado, a 
mãe dele, Lucy.Sua camisa era 
de cetim branco, com mangas 

bufantes  e punhos franzidos no 
estilo medieval. Colete preto, 

calça de cetim preta até os jo-
elhos debruada em lantejoulas 
Ao cumprimentá-los,pergunte 
se estavam a caminho de al-
gum festival de ballet porque 
a garotinha estava vestida de 

princesa. E ele: 
- Não,não!É que quando convi-
dei minha filha para vir comigo 
à feira ela disse que viria se eu 

me vestisse de príncipe. 
E a Lucy,mãe dele, interceptou 

a conversa:  
-Eu perguntei-lhe: Você tem 

coragem de sair assim?  
E ele com a mesma tranquilida-
de de alguém que está fuman-

do seu charuto: 
- Ninguém paga minhas cons-

tas.  
Personalidade bem resolvida é 

isso.

Dr. Marco Antonio Mesquita Filho formou-se em Medicina pela 
Universidade de São Paulo ( Unicid). Na foto, com sua mãe, a 
médica Cláudia Arroyo durante o suntuoso baile de formatura.

 O Grupo Sambalada 
grava hoje a partir de 19h30 
na Vila Império no Brejo Alegre, 
seu DVD que terá produção 
musical de Walmir Borges.

 O Santos joga  
amanhã em Mirassol. 

 Maria Gabriela,filha 
de Carlos Arnaldo Silva e 
Bia Lourenço, formou-se em 
arquitetura.

 Roberto Buchdid 
e Cecilia de Seta Buchdid, 
Drauzio e Fátima de Seta 
Badan e Tito e Mércia 
Macagnani, viajam  em maio 
para Paris e Londres.

 Paulo e Bel Silva, 
donos do Cantinella, festejam 
a aprovação com nota máxima, 
esta semana,da tese de 
mestrado de seu filho Pedro 
Paulo em business pela 
Pontifícia Universidade de 
Lisboa.

 Juliana Bonamin 
Polotto, Homerinho Colombini, 
Ricardo Di Lorenzo Arroyo,Maria  
Olimpia Thiago Perise, Sonia 
Amaro,Alessandra Lobanco 
Cruz, Ed Mendonça, Gilda 
Figueiredo Ferraz, Marcoleti 
Siqueira, Mariana Daher e 
Roberto Rigonatti ganham 
idade nova hoje

 Os gêmeos , o 
historiador Fernando Marques 
Alves e o advogado Flávio 
Marques Alves, ganham idade 
nova amanhã.

 O famoso Dennis 
DJ,cujo repertório é o funk 
carioca e o funk melody, se 
apresenta no Recinto de 
Exposições de Rio Preto dia 30 
de abril.

 Desta coluna, os 
sentimentos às famílias de 
Silvinha Junqueira Zancaner, de 
Sergio Tieppo e de seu Jaime 
Pereira,funcionário de muitos 
anos o Riopreto Shopping 
Center que faleceram no fim de 
semana. 

 Após 35 anos de 
trabalho como promotor de 
Justiça, Dr. Marco Antonio Lélis 
Moreira se afastou segunda-
feira do Ministério Público para 
se dedicar à pré-campanha a 
deputado federal.

 Toquinho e o MPB-4 
iniciaram dia 5 de fevereiro 
com um show no Tom Brasil, 
seu tour que marcará 50 
anos de música. Rio Preto 
deverá ser uma das cidades 
escolhidas.

 O ministro Tarcísio 
Freitas, pré-canditado a 
governador de São Paulo vem a 
Rio Preto dia 23, um dia antes 
da chegada do presidente 
Bolsonaro para inaugarem 
juntos o trecho urbano da BR-
153. Vai falar 
na Lide Noroeste 

 A Stories Party uma 
das baladas mais prestigiadas 
pelços jovens, será realizada 
em setembro,numa tenda 
armada nos fundos do Villa 
Conte.

 Pedro Sampaio se 
apresenta pela primeira vez em 
Rio Preto dia 13 de agosto. 
Local a definir. 

 Agentes licenciados 
da Polícia Federal, o delegado 
André Kodjaoglanian – hoje 
vice-prefeito de Lins- e Camilo 
Campetti, estão se preparando 
para sair candidatos a 
deputado estaduais.

* 

* 

* 

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

* 

* 

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

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 


