
BOLSONARO EM RIO PRETO HOJE

Presidente chega às 10h, participa 
de motociata e duplicação na BR
Semae 
convoca 
aprovados 
em concurso
Os novos servidores ocu-
parão os cargos de Agente 
Administrativo, Agente de 
Saneamento (Técnico em 
Edificações, Técnico em 
Eletrotécnica, Técnico em 
Mecânica, Eletromecânica 
ou Mecatrônica, Técnico em 
Química ou Microbiologia) 
e Gestor de Saneamento 
(Engenheiro Civil, Enge-
nharia Mecânica e Enge-
nharia Sanitária).            
   POLÍTICA  Pág.3

CONCURSO

CONSUMO

Marcenaria 
fecha e clientes 
registram 
queixa

GCM

Homem é 
preso ao 
furtar fios 
do terminal

Três mulheres registraram 
boletins de ocorrência, em 
menos de 24 horas, no Plan-
tão Policial de Rio Preto, 
contra uma marcenaria 
que funcionava no Jardim 
Gisette. A empresa fechou as 
portas e apenas para essas 
clientes deve restituição de 
mais de R$ 26,7 mil já pa-
gos Há valores parcelados 
em cartões de crédito que 
também podem aumentar 
o prejuízo. CIDADES Pág.4

Guardas civis municipais 
prenderam em flagrante, 
na manhã desta terça-feira, 
22, um homem que estava 
furtando fios do terminal 
rodoviário de Rio Preto. 
De acordo com o boletim 
de ocorrência, o acusado foi 
visto por um funcionário, 
por volta das 6h, com um 
rolo de cabos elétricos nos 
braços e segurou o acusado 
até a chegada da guarda. 
    CIDADES  Pág.4

INVENCIBILIDADE PERDIDA
O Rio Preto sofreu a sua segunda derrota seguida na Sé-
rie A3 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (23). 
Jogando em casa, o Jacaré foi superado por um a zero 
pelo Noroeste, de Bauru, e perdeu a invencibilidade como 
mandante na competição.         ESPORTES Pág.6
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Uma denúncia anônima levou 
policiais militares do Baep a 
apreenderem 36 porções de ma-
conha, um martelo, uma faca, 
rolo plástico e R$ 25.382,00 na 
casa de um jovem, de 21 anos.  
 CIDADES Pág.4

Mais de R$ 25 mil
com traficante

Divulgação/BAEP

Presidente Jair Bolsonaro desembarca hoje por volta 
das 10h em Rio Preto, deve participar de uma motociata 
com 2,5 mil veículos e depois segue para a BR onde faz 
inauguração do trecho duplicado. O Exército junto com 
a polícia preparou esquema de segurança  especial para 
acompanhar a comitiva presidencial durante a visita à 
cidade.                                                    POLÍTICA Pág.3

Tarcísio encontra empresários

MINISTRO

Cumprindo uma série de atividades políticas em Rio Preto o ministro da Infraestru-
tura Tarcísio Freitas confirmou que vai disputar as eleições de outubro ao governo 
do Estado. O ministro desembarcou na cidade na noite de terça-feira, 23, e partici-
pou na sequencia de um jantar em uma churrascaria organizado por apoiadores e 
simpatizantes. O encontro reuniu centenas de pessoas. POLÍTICA Pág.3

Dados 
apontam alta 
de 595% nas 
vagas de 
empregos 
para TI

TRABALHO

CIDADES  Pàg.5 Empregos na área de Tecnologia da Informação crescem 595% no ano passado

Divulgação

FUTEBOL

SALÁRIOS

POLÍTICA Pág.3

Edinho veta 
próprio 
reajuste e 
dos veradores

A
rquivo D

hoje

Especialista 
alerta para 
vazamentos 
de dados
pessoais na 
internet

TECNOLOGIA

CIDADES   Pàg.5

Aprovados 
11% para 
servidores 
de Rio Preto
Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram, por unanimi-
dade, durante sessão nesta 
terça-feira, 22, projeto de lei 
complementar do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que 
reajusta em 11% a tabela 
de vencimentos e salários 
dos servidores da adminis-
tração direta (Prefeitura) e 
indireta (autarquias e em-
presas públicas).            
 POLÍTICA  Pág.3

REAJUSTE

Herison ALASTICO

Muller Merlotto Silva
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Na História observa-se 
que os tiranos, além de não 
apoiarem, normalmente 
reprimem os movimentos 
culturais. O atual inquilino 
do Palácio do Planalto é um 
exemplo típico de um per-
sonagem que joga contra a 
cultura.

 Cultura é essencial 
na vida do homem. Porque 
ela é uma atividade de criar 
valores. Não se compreen-
de a cultura como privilégio 
dos artistas, escritores ou 
fi lósofos.

 A cultura nasceu da 
reivindicação humanista da 
liberdade de pensamento. 
Somente isso já seria su-
ficiente para a defesa da 
cultura por todos e para 
todos. E o Estado deve 
apoiá-la irrestritivamente 
como fomento às novas 
gerações.

 A cultura hoje é 
compreendida como feita 
de valores éticos, políticos, 
econômicos e estéticos vi-
vidos pelo homem. Buzinar 
motocicleta, fazer motocia-
ta são ações longe de um 
processo cultural. É a sim-
ples e idiotizada idolatria.

 Está  mais  para 
aqueles que entendem a 
cultura parecendo utopia, 
pois acham e entendem 
efi cazes só a força do Estado 
ou os poderes do dinheiro. 
A pandemia provou ab-
solutamente o contrário. 
Solidariedade, diálogo, res-
peito são palavras também 
trazidas como ensinamento 
pela pandemia e o processo 
cultural há de incorporar 
esses comportamentos nas 
gerações futuras, principal-
mente os mais jovens. 

 Na humanidade 
só a cultura tem a pos-
sibilidade de superar as 
contradições do próprio 
homem, elevando-se a um 
plano superior e assim se 
dá a humanização de nossa 
história, principalmente 
através da obra criadora do 
homem.

 A função moderna 
da cultura é humanizar as 
relações sociais e as téc-
nicas. A cultura pode se 
tornar num meio de união 
entre os homens.

 Porque a cultura 
pressupõe que o homem 
esteja disposto a ‘escutar’ e 
‘aprender’. Cultura é, acima 
de tudo e de todos, abertura 
de espírito.

 Pessoa aberta à 
cultura é aquela que, pelo 
conhecimento das ‘grandes 
obras’, dos diferentes siste-
mas e das diversas civiliza-
ções, é capaz de se libertar 
da prisão estreita de suas 
ideias e de suas crenças. 
A ‘pessoa culta’ consegue, 
sem abdicar de suas pró-
prias opiniões, dialogar 
com pessoas de convicções 
diferentes.

 Na cultura eleva-
-se a cortesia ao outro. 
Na cultura ‘cultiva-se’ a 
diversidade. A valorização 
da cultura é necessária, 
principalmente para os 
mais jovens terem a opor-
tunidade de ver, julgar e 
agir na sociedade. Temos, 
pois, que recuperar o tempo 
perdido e nesse ano temos 
oportunidade para isso.

CULTURA PANDE-
MIA E  ‘MOTOCIATA’

Conheci o padre Jonas 
Abib no ano de 1975, num 
Encontro de Jovens chamado 
Maranathá, que tinha uma 
programação que até hoje é 
seguida nos Acampamentos 
da Canção Nova e na maioria 
dos retiros pelo país afora. 
Para entendermos como tudo 
começou, é bom checar a histó-
ria e relembrar o que motivou 
o padre Jonas.

Padre Jonas iniciou seu 
trabalho com os jovens na dio-
cese de Lorena (SP), após ter 
vivenciado a efusão do Espírito 
Santo, que completou 50 anos 
no dia 2 de novembro de 2021. 
A partir dos encontros para 
jovens realizados no Colégio 
Salesiano São Joaquim, ele 
intensifi cou esses retiros espi-
rituais na região e pelo Brasil, 
diversifi cando os nomes e as 
propostas de cada encontro, 
como Maranathá, Experiência 
de Oração, Aprofundamento, 
e o próprio “profético” Cate-
cumenato, que foi um pedido 
do então bispo de Lorena 
(SP), Dom Antônio Affonso de 

ARTIGO

Retiros no 
tempo de 
Carnaval: A 
novidade!

Miranda.
Muitos encontros ocorre-

ram na Fazenda Morada do 
Sol, em Areias (SP), que com-
portava no máximo 70 pes-
soas! Padre Jonas sempre foi 
sensível à voz de Deus, aos seus 
sinais. E quando percebeu a 
difi culdade de acesso à fazenda 
em Areias (carros atolavam na 
estrada, difi culdade extrema 

de acesso), entendeu que era 
hora de sair dali e começar um 
novo ciclo. E então começou a 
construção da Casa de Maria, 
em Queluz (SP), a maior Casa 
de Retiros na Diocese. 

E foi nesse local que, em 
novembro de 1977, na Festa de 
Cristo Rei, padre Jonas lançou 
o desafi o: “Quem quer dar um 
ano da sua vida para Deus?” 
E foi a resposta afi rmativa de 
12 participantes que resultou 
no começo da Comunidade 
Canção Nova, em 1978.

As consequências desse 
desafio vieram nos anos se-
guintes. Em 1980, a Rádio é 
adquirida em Cachoeira Pau-
lista (SP), e começa o encontro 
chamado Rebanhão, nos dias 
de carnaval, que pude parti-
cipar desde o início. Lembro 
bem que perguntei ao padre 
Jonas, no primeiro Rebanhão, 
o porquê dele ter escolhido este 
nome. Ele respondeu: escolhi 
“Rebanhão” porque virá muita 
gente!

E realmente, a cada ano, 
vieram mais e mais pessoas, 
milhares. O Rebanhão inven-
tado pelo padre Jonas foi um 
impacto que deixou, princi-
palmente, os jovens maravi-
lhados. Depois, foram mais de 
120 mil pessoas nos Cenáculos 
realizados nos estádios.

 Outra característica impor-
tante na época é que os Retiros 
organizados nas dioceses eram 

Diácono Nelsinho Corrêa é membro da comunidade Canção Nova

GILBERTO ANTONIO LUIZ

devia sim falar às 
multidões, mas ao 
mesmo tempo em 
cada coração, utili-
zando uma lingua-
gem pessoal, como se 
aquela pessoa fosse a 
única naquele lugar

Retiros de Silêncio, com pouca 
gente, que ainda costumam 
acontecer até hoje. Mas o 
padre Jonas teve uma ideia 
inédita, “chocante para época”: 
pediu para montar uma banda 
com teclado, bateria, baixo, 
guitarras, violões, instrumen-
tos de sopro, percussão, tudo 
para animar os encontros, 
inclusive as missas!

É bom ressaltar que nin-
guém tinha feito isso ainda, 
foi um verdadeiro estrondo. 
Em pouco tempo os encon-
tros começaram a lotar as 
quadras poliesportivas; houve 
mais adesão aos seminários e 
matrimônios cristãos, enfim 
uma eficácia sobrenatural 
na evangelização que atingiu 
muita gente!

Padre Jonas, como sempre, 
um homem além do seu tempo, 
um profeta, intuiu, inspirado 
na Evangelii Nuntiandi, que 
“devia sim falar às multidões, 
mas ao mesmo tempo em 
cada coração, utilizando uma 
linguagem pessoal, como se 
aquela pessoa fosse a única 
naquele lugar”. 

Ele conseguiu provar a 
despeito dos que criticavam 
esses “encontros de massa”, 
que eles funcionavam muito 
bem e eram muito efi cazes na 
adesão e no compromisso com 
a Igreja! Encontro cristão com 
multidões em pleno carnaval? 
Padre Jonas foi o pioneiro!
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Nestes últimos dias, foi 
noticiado que uma brasi-
leira que viajava de Gua-
rulhos à Paris faleceu em 
decorrência de complicações 
relacionadas a trombose. 
Apesar do sentimento de 
tristeza e pesar associado a 
esta notícia, situações como 
esta poderiam ser evitadas 
e ocorreram porque não 
houve orientação adequada 
e provavelmente porque não 
houve prevenção para even-
tos tromboembólicos duran-
te voos de longa duração.

 Viagens prolonga-
das, especialmente de avião, 
constituem um dos princi-
pais fatores de risco para o 
desenvolvimento da trom-
bose venosa profunda. O 
tempo em que a pessoa fi ca 
na mesma posição durante o 
voo, sem ativar sua circula-
ção e sem trabalhar a muscu-
latura da sua perna, lentifi ca 
o fl uxo sanguíneo nas veias, 
predispondo a formação 
de coágulos de sangue que 
obstruem as veias periféri-
cas, resultando na trombose 
venosa profunda.

 Se a pessoa já for 
portadora de outros fatores 
de risco para fenômenos 
tromboembólicos, o risco 
de evoluir com trombose 
é ainda maior. Por exem-
plo, uso de anticoncepcio-
nais, gravidez, puerpério, 
pós-operatório recente de 
cirurgias plásticas, ortopé-
dicas e bariátricas e traumas 
representam fatores que 
aumentam a probabilida-
de do desenvolvimento de 
trombose. 

Além disso, existem fa-
tores genéticos, conhecidos 
como trombofi lias, que au-
mentam o risco de trombose. 
As trombofi lias, de um modo 
genérico, caracterizam-se 
por proteínas presentes em 
nossa circulação com maior 
capacidade trombogênica. 
Não manifestam sintomas, 
exceto pelo quadro de trom-
bose. A associação de fatores 
ambientais com a presença 
de trombofi lias eleva o risco 
de trombose e embolia pul-
monar.

A trombose venosa pro-
funda manifesta-se pela pre-

sença de dores nas pernas e 
inchaço, e por estar acom-
panhada por endurecimento 
da panturrilha. Sintomas 
simples e genéricos como 
estes, na maior parte das ve-
zes, são pouco valorizados e, 
geralmente, não impedem as 
pessoas de viajarem. Entre-
tanto, se uma pessoa estiver 
sentindo dores nas pernas e 
inchaço próximo a viagem, 
ela deve estar atenta a isso e 
deve procurar atendimento 
médico uma vez que o risco 
de complicações durante o 
voo é maior.

Durante o planejamento 
das viagens, recomenda-se 
que seja incluído no che-
cklist do passeio, a preven-
ção dos fenômenos trombo-
embólicos. A consulta com o 
cirurgião vascular antes de 
viagens prolongadas pode te 
ajudar a prevenir a trombose 
e representa uma oportu-
nidade para receber orien-
tações adequadas antes da 
viagem de avião.

Para pessoas que não 
apresentam fatores de risco 
para eventos tromboembóli-
cos, recomenda-se o uso de 
meias elásticas anti-trombo 
e caminhadas durante o 
voo. Exercícios com os pés 
também estimulam o siste-
ma circulatório. Por outro 
lado, se a pessoa for idosa e 
já apresentar fatores de risco 
para trombose venosa e em-
bolia pulmonar, recomen-
da-se profi laxia com baixas 
doses de anticoagulantes na 
ida e no retorno.

Para mais informações 
sobre profi laxia de trombo-
se em viagens prolongadas, 
acesse o site www.drsthefa-
novascular.com.br.

*Doutor em Pesqui-
sa em Cirurgia pela 
Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa 
Casa de São Paulo, 
especialista nas áreas 
de Cirurgia Vascular, 
Angiorradiologia e Ci-
rurgia Endovascular e 
coordenador do curso 
de Medicina da União 
das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Uni-
lago)

Viagens de avião aumentam o risco 
de trombose; saiba como se prevenir

         Trabalho desde 2010 na Informa Solutions e é um 
mercado em constante evolução. Eu percebo que a 
pandemia agilizou muito o processo das empresas se 
inserirem no meio digital e consequentemente crian-
do vagas na área

         Sou pré-candidato, uma missão do presidente 
Bolsonaro que me confiou. Recebemos com grande 
entusiasmo. São Paulo é uma locomotiva, potencial 
enorme de oportunidades e a gente quer contribuir

Paulo Alberto Pupin, analista de sistemas

Tarcísio Freitas, Ministro da Infraestrutura Rodolpho Barbosa, especialista em segurança digital da 
Verhaw IT em Rio Preto

         A LGPD trata justamente do 
vazamento e divulgação de da-
dos de usuários. Então isso não 
pode ser normalizado. Contudo, 
a medida que a gente avança na 
tecnologia e na digitalização das 
informações, isso vai se tornando 
um ponto de vulnerabilidade
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Política Doria diz que pode sair
Pré-candidato ao Palácio do Planalto, o gover-
nador João Doria (PSDB) admitiu publicamente 
que pode abrir mão em prol de outro nome.

Presidente vai
O presidente Jair Bolsonaro confirmou 
presença na inauguração da unidade 
operacional da Polícia Rodoviária Federal 
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Cumprindo uma série de 
atividades políticas em Rio 
Preto o ministro da Infraestru-
tura Tarcísio Freitas confi rmou 
que vai disputar as eleições de 
outubro ao governo do Estado. 
O ministro desembarcou na 
cidade na noite de terça-feira, 
23, e participou na sequencia de 
um jantar em uma churrascaria 
organizado por apoiadores e 
simpatizantes. O encontro reu-
niu centenas de pessoas. 

Ao Dhoje Interior Tarcísio 
afi rmou que o presidente Bolso-
naro confi ou à ele uma “missão” 
e que a recebe com “entusias-
mo”. “Sou pré-candidato, uma 
missão do presidente Bolsonaro 
que me confiou. Recebemos 
com grande entusiasmo. São 
Paulo é uma locomotiva, poten-
cial enorme de oportunidades e 
a gente quer contribuir”, disse 
o ministro.

Partidos
Desde que o presidente lan-

çou o ministro como seu can-
didato ao governo do Estado 
vários partidos começaram a 
procurá-lo para oferecer fi lia-

‘Missão’, afirma Tarcísio sobre 
candidatura ao governo do Estado

MINISTRO

ção visando a disputa eleitoral. 
No momento o Republicanos, 
partido que tem o controle 
do deputado federal Marcos 
Pereira, é o que mais mantém 
conversas avançadas. A ideia é 
abrigar Tarcísio no partido ou 
fazer alguma composição. 

“As conversas estão evoluin-
do muito bem, estou discutindo 
isso com o presidente. Existe 
uma tendência maior de eu ir 
para o partido do presidente, 
para ter o mesmo número. Ne-
nhuma hipótese está descarta-
da. Se for necessário eu me fi liar 
a algum partido para agregar eu 
farei”, declarou. 

Tarcísio participou nesta 
quarta-feira, 23, de encontro 

com empresários que fazem 
parte do Lide Noroeste Paulista. 
Nesta quinta, 24, ao lado do pre-
sidente Bolsonaro ele inaugura 
a obra de duplicação da BR-153. 
“O ministério da Infraestrutura 
se faz presente na travessia 
urbana de Rio Preto, pela du-
plicação da Transbrasiliana 
que é um projeto que começa a 
ganhar corpo. A gente quer ver o 
andamento das obras”, afi rmou 
sobre a duplicação da rodovia 
que corta Rio Preto. 

O ministro ainda lembrou do 
projeto do contorno ferroviário 
do centro de Rio Preto. “Vamos 
fazer o maior empreendimento 
ferroviário com a prorrogação 
da malha paulista. Só aqui na 

Tarcísio afirmou que o 
presidente Bolsonaro 
confiou à ele uma “mis-
são” e que a recebe com 
“entusiasmo”

Ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas confirmou que vai disputar as eleições de outubro

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Após o anúncio ofi cial da 
assessoria de imprensa do 
presidente Jair Bolsonaro, 
de que o mesmo estará em 
Rio Preto nesta quinta-feira 
(24), os organizadores da 
‘Motociata’ emitiram um 
comunicado avisando as 
condições em que o evento 
será realizado e, também, o 
trajeto a ser percorrido. 

“A nossa proposta é para 
2.500 motos em razão da 
data. Polícia Militar, Guar-
da Civil Municipal (GCM) e 
órgãos de suporte de segu-
rança da presidência farão 

a preservação do local”, de-
talha um dos organizadores, 
Ivano Filho. 

Segundo o comunicado, 

Bolsonaro vem, faz inauguração 
e deve participar de motociata

PRESIDENTE

Segundo o comunicado, 
a concentração será a 
às 8h  na avenida João 
Batista Vetorazzo 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

a concentração será a partir 
das 8h, na quinta-feira (24), 
na avenida João Batista 
Vetorazzo (ao lado da Cida-
de da Criança). Inclusive, 
esta mesma avenida estará 
totalmente interditada ao 
trânsito a partir das 14h 
desta quarta-feira (23) - um 
dia antes do evento. 

Acesso
O acesso inicial para os 

motociclistas será pela ave-
nida Feliciano Sales Cunha. 

Para participar das alas Vip 
e Alfa, os motociclistas pre-
cisam já estar cadastrados e 
farão o acesso pela rua Calil 
Honsi.

“Participantes que ti-
verem a intenção de fa-
zer uso de triciclos de-
v e r ã o  m a n t e r - s e  a o
fundo das motocicletas. 
A motocarreata fará per-
curso somente no trecho 
urbano e será fi nalizada na 
inauguração a ser feita pelo 
Presidente da República 

MOTOCIATA

2,5 mil
MOTOS são esperadas 
hoje no passeio com o 
presidente Bolsona-
ro em Rio Preto após 
inauguração da BR

Além da PM, GCM, PRF e PF (Polícia Federal) também participarão e apoiarão o esquema de segurança que será montado

na BR153, onde ocorrerá a 
dispersão”, explica trecho 
do comunicado. 

Segurança
A Polícia Militar (PM) 

informou ao DHoje que 
está em total apoio ao Exér-
cito, que é o organizador 
ofi cial. Além da PM, GCM, 
PRF (Polícia Rodoviária 
Federal) e PF (Polícia Fede-
ral) também participarão e 
apoiarão o esquema de se-
gurança que será montado.

Edinho veta 
reajuste de 
salários dele 
e vereadores

O prefeito de Rio Pre-
to, Edinho Araújo (MDB) 
vetou projeto de lei com-
plementar que aumentou 
em 11% seu próprio salário, 
dos secretários munici-
pais, do vice-prefeito e dos 
17 vereadores.  A decisão 
ocorre devido a uma ação 
que tramita no Supremo 
Tribunal Federal (STF) 
que está questionando re-
ajustes nos vencimentos a 
agentes políticos em todo 
o país. 

“Legislativo e Executi-
vo reuniram-se na manhã 
desta quarta-feira (23), 
com suas respectivas as-
sessorias jurídicas, e, dian-
te de decisões recentes do 
Supremo Tribunal Federal, 
entenderam ser pruden-
te suspender o reajuste 
salarial de 11% aos agen-
tes políticos – prefeito, 
vice-prefeito, vereadores 
e secretários municipais, 
até que o assunto seja pa-
cifi cado no STF. Houve a 
decisão conjunta pelo veto 
do prefeito Edinho Araújo 
à matéria e compromisso 
de manutenção do veto em 
plenário”, afi rma a nota.

O reajuste elevou o sa-
lário de Edinho de R$ 17,1 
mil para R$ 19 mil. Com 
a decisão ao menos 200 
servidores municipais con-
siderados da elite também 
não terão aumento salarial, 
já que o teto máximo pago 
é o salário do prefeito. 

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

região vamos investir R$ 500 
milhões com o contorno ferrovi-
ário de Rio Preto. Intervenções 
importantes. Vamos tirar os tri-
lhos do centro da cidade permi-
tindo que esta faixa de domínio 
possa passar para a prefeitura 
para utilizar em projetos de 
mobilidade urbana”. 

Sobre o legado que deixa no 
ministério da Infraestrutura já 
que deverá deixar o cargo em 
abril para concorrer as eleições, 
Tarcísio destacou o avanço e 
conclusão de obras paralisadas 
por governo anteriores. “Exe-
cutamos muitas obras paradas, 
cncluímos muitas obras que 
estavam há 40 anos sem execu-
ção”, disse.

Semae 
convoca 
aprovados 
em concurso

O Semae Rio Preto 
(Serviço Municipal Autô-
nomo de Água e Esgoto) 
está convocando 25 can-
didatos aprovados em 
concurso público 01/2019 
para o preenchimento de 
cargos efetivos da autar-
quia. 

Os novos servidores 
ocuparam os cargos de 
Agente Administrativo, 
Agente de Saneamento 
(Técnico em Edifi cações, 
Técnico em Eletrotécnica, 
Técnico em Mecânica, Ele-
tromecânica ou Mecatrô-
nica, Técnico em Química 
ou Microbiologia) e Gestor 
de Saneamento (Enge-
nheiro Civil, Engenharia 
Mecânica e Engenharia 
Sanitária).

Os aprovados e convo-
cados devem comparecer 
a sede administrativa do 
Semae na Rua Antônio de 
Godoy, 2181, Jardim dos 
Seixas, no dia 07 de março 
às 8 horas.

Desistentes
 O não comparecimen-

to à sessão ensejará a de-
sistência do candidato.
Link dos convocados: se-
mae-Portaria_de_NO-
MEACAO_1

DA redação
redacao@dhoje.com.br

Câmara 
aprova 
11% para 
servidores

Os vereadores de Rio 
Preto aprovaram, por 
unanimidade, durante 
sessão nesta terça-feira, 
22, projeto de lei com-
plementar do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) 
que reajusta em 11% a 
tabela de vencimentos e 
salários dos servidores 
da administração direta 
(Prefeitura) e indireta 
(autarquias e empresas 
públicas). O reajuste, 
correspondente ao índice 
infl acionário dos últimos 
12 meses e será retroati-
vo ao mês de fevereiro. 
O projeto, aprovado em 
segunda discussão, segue 
agora para sanção do 
prefeito.

Sabatina
Ainda durante a ses-

são, os vereadores sa-
batinaram a secretária 
de Educação, Fabiana 
Zanquetta, sobre temas 
como piso salarial de 
professores do magisté-
rio, estrutura das escolas 
municipais, denúncia de 
conteúdo impróprio em 
livro utilizado na rede 
municipal e falta de vagas 
em creches do município.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Participantes que 
tiverem a intenção 
de fazer uso de 
triciclos deverão 
manter-se ao
fundo das moto-
cicletas. A mo-
tocarreata fará 

Herison ALASTICO
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CIDADES Violência escolar
A diretora de um colégio estadual em 
Caraguatatuba foi esfaqueada por um 
aluno de 16 anos na última terça-feira

Covid em queda
O Governo de São Paulo anunciou que 
as mortes por Covid-19 no estado caí-
ram pela primeira vez em 2022.

CONSUMIDORES

Marcenaria fecha as portas e 
três clientes registram BOs

Três mulheres registraram bo-
letins de ocorrência, em menos 
de 24 horas, no Plantão Poli-
cial de Rio Preto, contra uma 
marcenaria que funcionava no 
Jardim Gisette. A empresa fe-
chou as portas e apenas para 
essas clientes deve restituição 
de mais de R$ 26,7 mil já pa-
gos. Há valores parcelados em 
cartões de crédito que também 
podem aumentar o prejuízo 
das vítimas, caso sejam debi-
tados. 
Uma dona de casa contou à po-
lícia que fechou um contrato 

em janeiro deste ano para colo-
car armários pelo valor de R$ 
7,5 mil, tendo pago na assina-
tura do documento R$ 1,5 mil 
e o restante parcelado em 12x. 
Duas parcelas já foram quita-

das até o momento. 
Uma segunda vítima, de 57 
anos, combinou em agosto de 
2021 pagar R$ 16 mil pelos ar-
mários de seu apartamento. A 
compra foi feita em 18 vezes no 
cartão de crédito. Sete parcelas 
já foram pagas. 
O terceiro caso é de uma idosa, 
de 63 anos, que contratou, por 
R$ 27 mil, para fabricação de 
armários para sua residência no 
Parque Industrial. Ela deu uma 
entrada de R$ 4,5 mil, dividiu 
outros R$ 4,5 mil em 5x no car-
tão e R$ 18 mil em 12x em outro 
cartão, sendo que desse mon-
tante só restam três parcelas 
de R$ 1,5 mil a serem quitadas.

Uma denúncia anônima 
levou policiais militares do 
Baep a apreenderem 36 por-
ções de maconha, um marte-
lo, uma faca, rolo plástico e 
R$ 25.382,00 na casa de um 
jovem, de 21 anos, no bairro 
Morada do Sol, em Rio Preto. 
O fl agrante de tráfi co de dro-
gas aconteceu na noite desta 
terça-feira, 22.

Segundo a corporação, 
durante patrulhamento de 
rotina os pms foram checar 
a informação e ao chegarem 
na residência do suspeito a 

esposa dele autorizou a en-
trada no imóvel.

No momento da aborda-
gem, o acusado estava no 
banheiro e em revista pessoal 
nada de ilícito foi achado. 

Ao revistaram o quarto 
do casal foram apreendidos 
os objetos e o entorpecente 
numa cômoda e o dinheiro 
embaixo do colchão.

No Plantão, a prisão foi 

PM apreende mais de R$ 25 mil 
em dinheiro em casa de traficante

RIO PRETO

Acusado estava no 
banheiro quando 
polícia chegou 
após uma denúncia

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

GCM prende 
acusado de 
furtar fios no 
terminal

confirmada e o indiciado 
fi cou preso, à disposição da 
Justiça, na carceragem local.

Golpe
Golpistas usaram o nome 

de uma empregada domés-
tica, de 32 anos, para abrir 
uma conta bancária e lhe 
causaram um prejuízo de R$ 
13.338,00. A vítima fi cou sa-
bendo que havia sido lesada 
ao consultar a Serasa e ver 
que estava negativada.

A rio-pretense, que procu-

rou a Central de Flagrantes, 
na tarde desta terça-feira, 22, 
para registrar queixa, contou 
à polícia que foi até o banco 
para verifi car o débito e foi 
informada de que haviam 
sido feitas diversas transa-
ções sem a sua autorização 
nessa conta.

Morte
Robson Rodrigues Fer-

reira, de 40 anos, morreu 
na manhã desta terça-feira, 
22, após ficar 24 horas in-

Guardas civis muni-
cipais prenderam em fl a-
grante, na manhã desta 
terça-feira, 22, um ho-
mem que estava furtando 
fi os do terminal rodoviá-
rio de Rio Preto.

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, o 
acusado foi visto por um 
funcionário, por volta das 
6h, com um rolo de cabos 
elétricos nos braços.

O servidor público 
segurou o suspeito até 
a chegada da GCM, que 
apreendeu com ele o 
equivalente a 50 metros 
de fi os.

Após ser autuado no 
Plantão Policial, o indi-
ciado foi encaminhado 
para a carceragem da 
DEIC rio-pretense.

Trânsito
Um aposentado, de 

68 anos, contou na Cen-
tral de Flagrantes de Rio 
Preto, na noite desta ter-
ça-feira, que foi xingado 
e teve o carro danifi cado 
pelo ajudante de um mo-
torista quando pediu que 
o caminhão que estava na 
frente da garagem de sua 
casa, no bairro Boa Vista, 
fosse mais para a frente 
para que pudesse entrar 
com o carro no imóvel.

Durante patrulha-
mento de rotina os 
pms foram checar 
a informação e ao 
chegarem na resi-
dência do suspeito 
a esposa autori-
zou a entrada

ternado na UPA Jaguaré, 
em Rio Preto, onde deu en-
trada após ser esfaqueado.
Segundo o boletim de ocor-
rência, o paciente chegou 
n a  U n i d a d e  d e  P r o n t o 
Atendimento se queixan-
do de dor no membro su-
perior esquerdo depois de 
ser ferido por arma branca.
O homicídio segue sen-
do  invest igado  pe lo  3º 
DP estigado pelo 7º DP.
C o l a b o r o u  –  S a r a h 
BELLINE 

MACONHA

36
PORÇÕES  da droga 
foram encontradas 
também durante a 
revista na residência
do acusado

Policiais acharam R$ 25.382,00 na casa de um jovem, de 21 anos, no bairro Morada do Sol, em Rio Preto, preso por tráfico de drogas

D
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o

Um aposentado rio-pre-
tense teve um prejuízo de R$ 
1.245,00 ao ser enganado por 
falsos empregadores. Ele con-
tou à polícia que recebeu uma 
mensagem, via WhatsApp, 
nesta terça-feira, 22, de uma 
proposta de emprego como 
motorista.

Os marginais solicitaram 
cópia dos documentos pesso-
ais da vítima para que fosse 
realizado um cadastro e dis-
seram que seria depositado 
um valor em sua conta para 
comprar máscaras e luvas para 

PERDEU R$ 1,2 MIL

Aposentado é enganado 
por falsa vaga de emprego

trabalhar.
Foi encaminhado ao idoso 

um falso comprovante ban-
cário de R$ 2,6 mil e pouco 
depois os criminosos alegaram 
que o valor depositado estava 
errado, solicitando a devolução 
do valor excedente.

A vítima acreditou na farsa 
e transferiu o dinheiro. Em 
seguida, os bandidos pedi-
ram que enviasse o restante, 
causando desconfiança no 
aposentado que ao conferir o 
extrato verifi cou que não havia 
nenhum depósito. 

Caso será investigado pela Polícia Civil

Perseguição e prisão em Mirassol
Uma perseguição iniciada 

no bairro Bela Vista acabou 
com a prisão de um homem 
que ocupava um carro Honda 
Civic, da cor branca, na esquina 
da rua Nove de Julho com a 
praça Doutor Anísio José Mo-
reira, no Centro de Mirassol.
O caso, que contou com a ajuda 
do helicóptero Águia da Polícia 

Jovem é 
baleado na 
cabeça e casa 
incendiada

Um adolescente, de 
16 anos, foi internado 
em estado grave na UPA 
Jaguaré, em Rio Preto, 
na noite desta terça-feira, 
22, após ser baleado na 
cabeça, e transferido, pos-
teriormente, ao Hospital 
de Base. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o menor esta-
va na entrada da sala de 
sua casa, no Jardim Pa-
raíso, na Região Norte da 
cidade, quando foi atingi-
do pelo tiro e caiu no sofá. 
A vítima foi socorrida por 
populares até a Unidade 
de Pronto Atendimento. 
O caso, registrado como 
tentativa de homicídio, 
será investigado pelo 4º 
DP rio-pretense.

Casa
O 3º DP de Rio Preto 

vai investigar se um in-
cêndio ocorrido em uma 
residência, no bairro Ami-
zade I, em Rio Preto, na 
madrugada desta quarta-
-feira, 23, foi criminoso. 
A suspeita se deve ao fato 
de que a proprietária do 
imóvel é acusada de uma 
tentativa de homicídio.

Segundo o boletim de 
ocorrência, bombeiros já 
haviam controlado as cha-
mas quando a PM chegou 
ao local.

Para apagar o fogo foi 
preciso arrombar a porta 
da frente e duas janelas. 
No momento do incêndio 
não havia ninguém na 
residência.

De acordo com teste-
munhas, a moradora não 
era vista há vários dias.

Militar (PM) e do Batalhão de 
Ações Especiais (BAEP), acon-
teceu por volta das 15 horas 
desta terça-feira (22) e chamou 
a atenção das pessoas que pas-
savam pelo localAo perceber a 
presença da viatura da PM no 
Bela Vista, o homem tentou 
fugir, mas acabou sendo preso.
Colaborou Sarah Belline 

PREJUÍZO

R$ 4,5 mil
FORAM DADOS  de 
entrada por uma 
cliente que também 
não recebeu o produto 
comprado ainda

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Arquivo Dhoje

Divulgação/BAEP

Divulgação
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Urupês assina convênio para ter consultório veterinário público

A prefeitura de Urupês 
assinou, nesta terça-feira (22), 
um convênio com o Governo 
do Estado de São Paulo para 
a implantação de um consul-

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Geração de empregos na área de 
TI cresce em 595% em Rio Preto

MERCADO

Uma das áreas que mais 
cresce mundo é a de tecnologia 
da informação (T.I.), principal-
mente pela aceleração nos pro-
cessos de transformação digital 
das empresas durante a pande-
mia. Em Rio Preto essa tendên-
cia não é diferente. Segundo os 
dados do Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desemprega-
dos), o município contabilizou 

Município contabilizou 
864 admissões e 551 de-
missões na área de ativi-
dades de T.I. em 2021

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Brasil deve demandar em torno de 673 mil profissionais da área de TI até 2025

Para ser ter ideia, 
em 2020 a cidade 
registrou 484 con-
tratações e 439 
desligamentos, com 
saldo de 45 empre-
gos criados

Divulgação

Os convocados deverão comparecer nesta quinta-feira

Desde a criação do Pix, em 
novembro de 2020, o Banco 
Central (BC) registrou três 
casos de vazamentos de infor-
mações, sendo a mais recente 
neste mês de fevereiro, quan-
do 2.112 chaves Pix de clientes 
da instituição de pagamentos 
Logbank foram vazadas. Em 
declaração, o presidente do 
BC, Roberto Campos Neto, 
afirmou que os casos registra-
dos até o momento são leves, 
mas que devem ocorrer com 
alguma frequência..
Para Rodolpho Barbosa, es-
pecialista em segurança di-
gital da Verhaw IT em Rio 
Preto, empresa que atua na 
área de segurança e análise de 
dados, os vazamentos não de-
vem ser normalizados, princi-
palmente com a criação da Lei 
Geral de Proteção de Dados 

Especialista em segurança 
digital alerta para vazamentos

INTERNET

Empreendedores devem 
olhar todos os con-
tratos que possuem e 
todos os dados que são 
obtidos

(LGPD).
“A LGPD trata justamente 
do vazamento e divulgação 
de dados de usuários. Então 
isso não pode ser normaliza-
do. Contudo, a medida que a 
gente avança na tecnologia e 
na digitalização das informa-
ções, isso vai se tornando um 
ponto de vulnerabilidade”, 
comentou. 

Ele também explicou que no 
Brasil ainda não há um cultura 
de conferir o histórico de se-
gurança digital das empresas 
e instituições nos quais os da-
dos são confiados. Com isso, 
as pessoas ficam mais suscetí-
veis a serem vítimas de golpes 
quando ocorre um vazamento.  
No caso das empresas, os em-
preendedores devem olhar 

todos os contratos que pos-
suem e todos os dados que 
são obtidos para tomar as 
precauções contra vazamen-
tos. “Na parte de infraestrutu-
ra, o empresário precisa olhar 
onde armazena os dados e se 
estão livres de acessos fáceis, 
ou seja, só pessoas autoriza-
das tem acesso àqueles da-
dos”, comentou Rodolpho. 

PARA HOJE

Educação convoca 
professores temporários

A Secretaria Municipal 
de Educação de Rio Preto 
está convocando 17 pro-
fessores PEB I (Professor 
de Educação Básica I) para 
contrato de caráter tempo-
rário conforme processo 
seletivo 01/2021. 

Os mesmo vão atender 
as necessidades de substi-
tuições na Educação Infantil 
e no Ensino Fundamental 
(Ciclos I e II -1º aos 5º 
anos) da Rede Municipal 
de Ensino. 

Os convocados deverão 
comparecer nesta quinta-
-feira, dia 24, às 8h30, na 
sede da Secretaria, na Rua 
General Glicério, 3947, Re-
dentora.

Os convocados que não 
comparecerem nesta data 
inicial, terão os dias 25 de 
fevereiro. para atendimen-
to exclusivamente às 8h30 
no período da manhã ou às 
14h30 no período da tarde e 

o dia 2 de março, às 14h30 
no período da tarde para 
comparecerem na Secreta-
ria de Educação.

Documentação 
Para entrega da docu-

mentação para contratação, 
os convocados terão o prazo 
máximo de 20 dias, conta-
dos a partir da publicação 
da convcoação, devendo 
apresentar-se na Coordena-
doria de Pessoal na Avenida 
Alberto Andaló, 3030 – 3° 
andar – Centro, onde ser 
feito o agendamento ante-
cipado.

Disponível 
Para contratação os con-

vocados deverão ter dispo-
nibilidade de horário nos 
3 períodos: manhã, tarde e 
noite. O não comparecimen-
to dos convocados no prazo 
estabelecido será considera-
do como desistência. 

Rodolpho Barbosa, especialista em segurança digital da Verhaw IT em Rio Preto

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Vinicius Lima 

tório veterinário público no 
município. O empreendimento 
faz parte do programa Contêiner 
Meu Pet, que visa oferecer ações 
e serviços de assistência à saúde 
animal. 

Cada consultório será for-
mado por quatro contêineres 

com toda estrutura, equipa-
mentos e mobiliário necessários 
para atendimento a cães e gatos. 
O investimento total é de R$ 
385 mil.

O município se encarregará 
de garantir funcionários, in-
sumos e infraestrutura urbana 

para atender o local, que pro-
porcionará consulta clínicas, 
diagnósticos laboratoriais, além 
dos serviços de vacinação, pro-
cedimentos clínicos como lava-
gem otológica, intestinal, aber-
tura de otohematoma, limpeza 
e remoção de Miíase e adminis-

tração de medicamentos dentre 
outro. Depois de assinado o 
documento, o município aguar-
da a publicação do Convênio no 
Diário Oficial do Estado.

“Trabalhar pela Saúde pú-
blica também inclui prezar pelo 
bem-estar de nossos animai-

zinhos, atendendo com quali-
dade principalmente famílias 
que não tem condições de pa-
gar consultas e procedimentos 
para seus cães e gatos. É uma 
grande conquista de nossa ad-
ministração para o municí-
pio”, afirmou o prefeito Bica. 

864 admissões e 551 demissões 
na área de atividades de T.I. em 
2021, um saldo de 313 empregos 
criados.

 Para ser ter ideia, em 2020 
a cidade registrou 484 contrata-
ções e 439 desligamentos, com 

saldo de 45 empregos criados. 
Com isso, as admissões apresen-
taram um aumento de 78,5% e 
o saldo cresceu em 595,5% no 
ano passado.  

 Segundo relatório da Asso-
ciação das Empresas de Tecno-
logia da Informação e Comu-
nicação (TIC) e de Tecnologias 
Digitais (Brasscom), o Brasil 

deve demandar em torno de 673 
mil profissionais da área de TI 
até 2025. No entanto, o relatório 
aponta que, com o número de 
formandos aquém da demanda, 
a projeção é de um déficit anual 
de 106 mil talentos. 

Esse déficit ocorre porque 
muitas das vagas de T.I. de-
mandam a especialização em 

um determinado tipo de função. 
O analista de sistemas Paulo 
Alberto Pupin, 34 anos, sentiu 
a necessidade de fazer uma 
pós-graduação em Big Data para 
continuar exercendo a profissão. 

“Trabalho desde 2010 na 
Informa Solutions e é um mer-
cado em constante evolução. Eu 
percebo que a pandemia agilizou 

muito o processo das empresas 
se inserirem no meio digital e 
consequentemente criando va-
gas na área”, comentou.

Por conta da demanda, o 
Senac de Rio Preto informou 
que vai abrir dois novos cursos 
de pós-graduação, com 30 vagas 
cada. “Nos últimos anos cresceu 
muito a procura por esses cur-

sos. A gente percebe que as em-
presas estão com vagas abertas, 
mas não conseguem contratar 
por conta da necessidade de ter 
um profissional especializado. 
Algumas empresas até prefe-
rem fazer o treinamento desses 
funcionários por conta própria”, 
comentou o professor e coor-
denador da pós-graduação do 
Senac, João Marcelo Rondina. 

A primeira novidade do Se-
nac é o curso Internet das Coi-
sas,  que prepara o aluno para 
atuar em áreas de abrangência 
geral, com ênfase nas áreas de ci-
ência da computação e engenha-
ria, com destaque também para 
a área de inteligência artificial. 

O segundo curso é o Full-Sta-
ck Developer, com destaque em 
conteúdos como projetos web; 
briefing; wireframes e protóti-
pos; imagens digitais; design 
responsivo; linguagens de fron-
t-end: HTML, CSS e JavaScript; 
domínios de internet e servido-
res web; lógica de programação; 
linguagens de programação 
back-end; frameworks de back-
-end; bancos de dados; serviços 
web; padrão REST; e versiona-
mento de códigos. 

“O mercado de T.I. é muito 
competitivo. Ao mesmo tempo 
em que o profissional pode se 
candidatar para vagas do Brasil 
inteiro, já que é possível traba-
lhar em home-office, ele também 
enfrenta a concorrência de pro-
fissionais de todos os cantos do 
país”, comentou o coordenador.

Arquivo CLÁUDIO LAHOS
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Português no Timão 
Corinthians anuncia a contratação do 
técnico português Vitor Pereira, que 
assinou até o fim de 2022 

Pré-Libertadores
No primeiro jogo da Pré-Libertadores, 
o Fluminense levou a melhor e venceu 
o Millionarios por 2 a 1 na Colômbia.

Corinthians anuncia a contratação do 
técnico português Vitor Pereira, que 

Pré-Libertadores
No primeiro jogo da Pré-Libertadores, 
o Fluminense levou a melhor e venceu 
o Millionarios por 2 a 1 na Colômbia.

Rio Preto perde invencibilidade 
em casa contra o Noroeste

PAULISTA 

O Rio Preto sofreu a sua se-
gunda derrota seguida na Série 
A3 do Campeonato Paulista 
nesta quarta-feira (23). Jogan-
do em casa, o Jacaré foi supera-
do por um a zero pelo Noroeste, 
de Bauru, e perdeu a invenci-
bilidade como mandante na 
competição. O time ainda pode 
terminar a rodada fora do G-8.

O Rio Preto tentou 
pressionar nos minutos 
finais do primeiro tem-
po, mas parou na trave

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Rio Preto sofreu a sua segunda derrota seguida na Série A3 do Campeonato Paulista nesta quarta-feira (23)

Os visitantes chega-
ram com perigo logo 
no primeiro minuto 
com Marcos co-
brando escanteio e 
o zagueiro Felipe ca-
beceando com força

D
ivulgação

O Olímpia fi cou no empate 
em 1 a 1 fora de casa contra 
a Matonense na tarde desta 
quarta-feira (23) em jogo váli-
do pela Série A3 do Campeona-
to Paulista. O resultado deixa 
o Galo Azul temporariamente 
fora da zona de rebaixamento, 
podendo retornar dependen-
do dos demais resultados da 
rodada.

A Matonense começou 
criando as principais chances. 
Aos 10 minutos, João Ferreira 
arriscou de fora da área e a bola 

SÉRIE A 3

Olímpia sai na frente, mas vacila e 
leva empate contra a Matonense

passou com perigo por cima do 
gol. Seis minutos depois, Vic-
tor Sapa cabeceou com perigo 
para fora e quase fez o gol da 
Matonense. 

Apesar da pressão, quem 
saiu na frente foi o Olímpia. A 
equipe de Vilson Taddei roubou 
a bola no campo de defesa e 
armou o contra-ataque pela 
esquerda. Romão invadiu a 
área e bateu forte para fazer 
um a zero. 

No segundo tempo, o time 
da casa chegou aos seis minutos 

com Cleiton arriscando de fora 
da área e mandando a bola 
a direita do gol. Alex Júnior 

respondeu para o Olímpia e 
chutou forte na entrada da área, 
com o goleiro Gustavo fazendo 
boa defesa. A Matonense che-
gou ao empate aos 38 minutos 
com um golaço. João Gabriel 
cobrou falta de muito longe e 
acertou o canto esquerdo para 
defi nir o placar em um a um. 

O Olímpia joga novamen-
te fora de casa no próximo 
sábado (26), às 18h, contra o 
Bandeirante em Birigui. No 
mesmo dia, a Matonense vi-
sita o Noroeste em Bauru.

VÔLEI

Seleções conhecem adversários na Liga

A Federação Internacional 
de Voleibol (FIVB) anunciou 
nesta terça-feira (22) o crono-
grama da primeira fase da Liga 
das Nações. A seleção brasi-
leira feminina, medalhista de 
prata na Olimpíada de Tóquio 
(Japão), estreia no dia 31 de 
maio contra a Alemanha, em 
Los Angeles (Estados Unidos), 
às 19h (horário de Brasília). O 
time masculino, atual campeão 
do torneio, faz o primeiro jogo 
em Brasília, contra a Austrália, 
em 9 de junho, às 21h. 

Na primeira fase, as 12 
seleções jogam entre si, em 
sedes que mudam a cada qua-

tro rodadas. As mulheres, que 
buscam o primeiro título na 
Liga das Nações, fazem as qua-
tro primeiras partidas em Los 

FIBV

CONFEDERAÇÃO

Basquete de cadeiras de 
rodas faz convocação 
com 3 atletas de Rio Preto

A Confederação Brasileira 
de Basquete em Cadeira de 
Rodas anunciou a convocação 
de atletas para um treinamen-
to no CT Paralímpico em São 
Paulo. Três atletas do CAD/
Vetnil de Rio Preto estão na 
lista que conta com 20 nomes: 
Erick, Eduardo Feijão Jatobá. .

Copa do Brasil
A Copa do Brasil teve início 

nesta terça-feira (22) com três 
jogos. O Figueirense conseguiu 
segurar o empate em 0 a 0 
com o Lagarto para conseguir 
a classifi cação. A mesma situ-
ação ocorreu com o Avaí, que 
avançou para a próxima fase 

depois de fi car no 1 a 1 com o 
URT. Já a Ponte Preta perdeu 
por 1 a 0 para o Cascavel e foi 
eliminada.

Apesar da pressão, quem saiu na frente foi o Olímpia.

Angeles - além das alemãs, elas 
enfrentam Polônia, República 
Dominicana e Estados Unidos, 
entre 31 de maio e 5 de junho. 

As quatro seguintes serão em 
Brasília, contra Polônia, Ho-
landa, Itália e Sérvia, de 16 a 19 
de junho. Nas quatro últimas, 
em Ufa (Rússia), as rivais serão 
China, Coreia do Sul, Tailândia 
e Rússia, no intervalo de 29 de 
junho a 3 de julho.

Os homens terão Brasília, 
Sofi a (Bulgária) e Osaka (Ja-
pão) como sedes. Além dos 
australianos, os brasileiros 
serão mandantes contra Es-
lováquia, EUA e Rússia, de 9 
a 12 de junho. Na capital búl-
gara, entre 22 e 26 de junho, 
os adversários serão Polônia, 
Sérvia, Irã e os anfi triões. Na 
cidade japonesa, o Brasil terá 
pela frente Alemanha, Canadá, 
França e a seleção da casa, no 
período de 6 a 10 de julho.

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br

Os homens terão Brasília, Sofia (Bulgária) e Osaka (Japão) como sedes

Os visitantes chegaram com 
perigo logo no primeiro mi-
nuto com Marcos cobrando 
escanteio e o zagueiro Felipe 
cabeceando com força na mar-
ca do pênalti, mas o Lúcio fez 

grande defesa e evitou o gol. O 
Jacaré respondeu aos 17 minu-
tos com Pedro arriscando um 
chute de fora da área e Pablo 
defendendo. 

Um minuto depois, o es-
meraldino cometeu uma falha 
bizarra que resultou no gol do 
Noroeste. Lúcio saiu do gol 
para buscar a bola na lateral es-
querda e saiu jogando, porém 

o arqueiro errou o passe e en-
tregou de graça no pé de John 
Egito, que com o gol aberto 
mandou para o fundo da rede. 

O Rio Preto tentou pres-
sionar nos minutos fi nais do 
primeiro tempo, mas parou na 
trave três vezes.  Aos 34 mi-
nutos, Pablo saiu do gol para 
cortar a bola e Pedro Favela 
tocou de cobertura, mas acer-

tou a trave. Quatro minutos 
depois, Maycon avançou pela 
esquerda e bateu rasteiro, acer-
tando a trave novamente. Aos 
45 minutos, após cobrança de 
lateral, a bola desviou no meio 
do caminho e mais uma vez 
parou no poste. 

No segundo tempo, o Jacaré 
seguiu com mais posse de bola, 
mas com poucas chances claras 

para defi nir. O time da casa 
chegou a fi car com um a mais 
quando Marcos foi expulso. 
Aos 31 minutos, depois de bate 
e rebate na área, Yuri Martins 
acertou uma bicicleta e Pablo 
espalmou para escanteio. De-
pois disso, o Jacaré tentou 
cruzar a bola para a área, mas 
o Noroeste se defendeu para 
sair com a vitória. 

Torneio da 
França: Brasil 
se despede 
sem gols

A seleção feminina de 
futebol se despediu do 
Torneio Internacional 
da França sem vitórias. 
Nesta terça-feira (22), as 
brasileiras empataram 
sem gols com a Finlândia, 
no estádio Michel D’Or-
nano,na cidade de Caen, 
pela terceira e última 
rodada da competição 
amistosa, que serviu de 
preparação para a Copa 
América, marcada entre 
8 e 30 de julho, na Co-
lômbia. 

O Brasil finalizou o 
torneio com dois pontos, 
na terceira posição. A 
equipe canarinho também 
somou ponto ao empatar 
por 1 a 1 com a Holanda, 
na quarta-feira passada 
(16). No último sábado 
(19), as brasileiras foram 
derrotadas pela França, 
por 2 a 1, de virada. A 
Finlândia, com um ponto, 
fi cou na quarta e última 
colocação. As escandina-
vas perderam de francesas 
(5 a 0) e holandesas (3 a 0) 
nos jogos anteriores. 

A técnica Pia Sundha-
ge terá duas data-Fifa 
(período destinado a jo-
gos entre seleções), entre 
4 e 12 de abril e 20 a 28 
de junho, antes da Copa 
América. 

A Matonense co-
meçou criando as 
principais chances. 
Aos 10 minutos, João 
Ferreira arriscou de 
fora da área e a bola 
passou com perigo

Muller Merlotto Silva

Eleven

Arquivo Vinicius Lima
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO/EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO SICOM Nº 22/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 02/2022 
CONTRATO Nº 04/2022 
Objeto: Aquisição de 21 (vinte e um) Terminais tipo PDV touchscreen, conforme descrição constante 
do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
HOMOLOGO, em 21 de fevereiro de 2022, este procedimento licitatório e a proposta adjudicada em 
favor da empresa V3 TECNOLOGIA LTDA – ME, CNPJ: 43.861.654/0001-12, declarada vencedora 
do certame, resultando em sua contratação com as seguintes informações:  
Vigência: 04 (quatro) meses a partir da data da assinatura. 
Data da assinatura: 22 de fevereiro de 2022.  
Valor Global: R$ 82.530,00 (oitenta e dois mil quinhentos e trinta reais). 
Recursos orçamentários: 4490.52 – Equipamentos e Material Permanente. 
Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e nº 
16.427/12 e Resolução nº 1056/06. 
São José do Rio Preto, 22 de fevereiro de 2022. VER. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da 
Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
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Gabinete da Presidência - Ver. PEDRO ROBERTO GOMES - PATRIOTA  
pedroroberto@riopreto.sp.leg.br - Tel. 3214-7764 / 3214-7765 
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CONVITE 

                                       A Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 

CONVIDA Vossa Senhoria para participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA para discussão sobre o 

tema “CONCURSOS PÚBLICOS – HOMOLOGAÇÃO e CONVOCAÇÃO”. Na ocasião, será 

destinado dez minutos para que discorra a respeito do tema. O encontro será realizado de maneira 

hibrida, com participação remota e presencial seguindo as regras do Plano São Paulo.  

 
Data: 03 de março de 2022 – (quinta-feira) 
Horário: 17 horas 
Local: Plenário da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto 
Rua Silva Jardim, nº 3357 – Centro 

Link Zoom  
https://us02web.zoom.us/j/84904781539?pw
d=eXpHZEY5VXNvR2o4NE01aFBHOGRNQT09 
ID da reunião: 849 0478 1539 
Senha: 018760 

 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital do Pregão Presencial nº 003/2022 - Suspensão
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interes-
sados que o Pregão Presencial nº 003/2022, referente à CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NAS MODALIDADES VOZ, 
DADOS, MDM (Gestão de Dispositivos) E EQUIPAMENTOS (APA-
RELHOS E SIMCARD) EM REGIME DE VENDAS NOS TERMOS 
DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL 
DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL foi suspenso para análise 
das impugnações recebidas. Bady Bassitt, em 23 de fevereiro de 
2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

Ref.: Chamamentos Públicos - Credenciamento de Profissionais
Assunto: Sessão Análise de documentos
Prezados senhores, a Prefeitura Municipal de Bady Bassitt comu-
nica a todos os interessados que ocorrerá sessão para análise de 
documentos referente aos Chamamentos Públicos abertos no dia 
25 de fevereiro de 2022 às 14h00 na sede da Prefeitura Municipal, 
localizada na Rua Camilo de Moraes, 475, Centro, Bady Bassitt 
– SP, assim todos os documentos que forem protocolados até o 
respectivo horário, serão analisados pela Comissão Julgadora de 
Licitações. Bady Bassitt – SP, 23 de fevereiro de 2022. Luiz Antonio 
Tobardini - Prefeito Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi
Concorrência Pública n° 02/2022. Objeto: Cessão onerosa 
mediante locação via permissão de uso das instalações, 
para Exploração dos Serviços nas dependências dos se-
guintes prédios públicos: um Espaço na Rodoviária “Prefeito 
Milton Cury Miziara” e um espaço localizado no “Parque Eco 
turístico Jamil Salomão”. Abertura dos envelopes (sessão): 
01 de abril de 2022, às 09h15min. O edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua 
Dr. Cunha Jr. nº 242, Centro, todos os dias úteis, das 09h as 
15h ou pelo site  ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br, Tanabi, 
23  de fevereiro de 2022. João Paulo da Silveira – Técnico 
de Licitação; Norair Cassiano da Silveira – Prefeito. 

Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 10/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 13/2022
OBJETO: Aquisição de veículos 0 km para uso nos setores da 
municipalidade.
Data da realização da Sessão Pública: 18/03/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 23 de fevereiro de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Editais de
PROCLAMAS

CONTRATA- SE
Balconista de Farmácia

 

Com ou sem experiência, salário R$ 
1.657,00. Cv p/  redemarcusrh@gmail.com

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
JOSÉ SERGIO CUSTODIO MORAIS e TEREZINHA SALOMÃO, 
sendo ELE filho de FLAUSINA CUSTODIA DE MORAIS e ELA filha 
de WALDOMIRO SALOMÃO e de ARMINDA ALVES TEIXEIRA 
SALOMÃO;
TAIZA FERNANDA AFFONSO e MARIANA FERMINO DE LIMA, 
sendo TAIZA filha de RUBENS DONIZETI AFFONSO e de MA-
RIA APARECIDA GARCIA LEAL AFFONSO e MARIANA filha de 
VALDECIR FERMINO DE LIMA e de LUZIA DE FATIMA SILVA DE 
LIMA;
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 23/02/2022.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – RESOLUÇÃO CONTRATUAL 
 

SETPAR GRUPOFORT II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, empresa privada 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 18.672.820/0001-95, estabelecida à Rua XV DE Novembro, nº 
3758, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 
19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo 
presente Edital, NOTIFICAR o proprietário do lote, localizado no Empreendimento “RES. SÃO 
THOMAZ”, abaixo relacionados, acerca da rescisão contratual motivada pela inadimplência 
absoluta, que apesar de notificados não regularizaram a pendência dentro do prazo contratual e 
legal. Assim, pelo presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que ninguém 
possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se o presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O 
não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação, consolidará a resolução 
do contrato de compra e venda, ensejando a aplicação das sanções legais, ficando eventuais 
valores de reembolso, caso existente, a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de 
qualquer comunicação futura. 

 

São José do Rio Preto/SP, 14 de fevereiro de 2022. JAMIL PEDROZO NASSIF – DIRETOR. 

Nome do Cliente CPF Quadra Lote 
ELOISA DA SILVEIRA 334.408.708-80 15 15 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE GARÇA
FORO DE GARÇA
1ª VARA
Praça Martinho Funchal de Barros, 50, . - Williams
CEP: 17400-000 - Garça - SP
Telefone: (14) 3406-1177 - E-mail: garca1@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

DESPACHO

Processo Digital nº: 1003276-40.2019.8.26.0201
Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Obrigações
Exequente: Luiz Guilherme Ermácora Burato e outro
Executado: Andrey José Mamed Jordão

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

Intime-se por carta os credores hipotecários Ipiranga e AM/PM Comestíveis sobre
a penhora nos autos do imóvel dado em segunda e especial hipoteca objeto da matrícula nº 75.508-
R.008 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, constituído por uma gleba
de terras de quarenta e sete hectares, quinze ares e dez centiares, situada na Fazenda Santa Maria, no
município de Cedral/SP, comarca de São José do Rio Preto/SP, cujo roteiro e confrontações
constam da referida matrícula, a fim de garantir o pagamento da dívida do proprietário executado
Andrey José Mamed Jordão, cujo montante atualizado perfaz o valor de R$ 2.258.159,29.

Este despacho servirá como edital de intimação do devedor ANDREY JOSÉ
MAMED JORDÃO da penhora do imóvel supra e de sua nomeação como depositário,
providenciando o exequente a publicação como requerido na p. 165.

Garça, 17 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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Santa Missa. Dom Antônio 
Emidio Vilar, o novo Bispo Dio-
cesano de São José do Rio Preto, 
toma posse do Palácio Episcopal, 
no dia do aniversário de São José 
do Rio Preto, 19 de março, às 9h, 
com missa rezada na Catedral de 
São José, com transmissão pela 
Rede Vida de televisão. 

Rodeio do vizinho. 
Estão voltando as festas e, 
os grandes eventos já come-
çam a pulular. Na “Cidade 
Amiga” já está definida a 
data para o período de 20 
a 24 de abril, o Rodeio de 
Mirassol com uma grade de 
show com Maiara & Maraísa 
e Hugo & Guilherme (20), 
Alok e Douglas & Vinícius 
(21), Jorge & Mateus (22), 
Zé Neto & Cristiano (23) 
e Menos é Mais e Netto & 
Henrique (24).  Sem contar, 
é claro, com lounge, camaro-
tes e uma Area Vip. 

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp
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O vice-presidente Moisés e Tuca Muanis 
Camargo em baile no Automóvel Clube

FOTO ARNALDO MUSSI |  Nivaldo Covizzi, Jorge Luiz de Souza, Stefano Alexakis 
e Guto Covizzi em noite de inauguração da Burger 11. 

FOTO JORGE MALUF |  Elvira (Elvi-
rinha) de Almeida Britto Gonçalves 
comemorou aniversário sábado 
passado, ao lado da sua mãe Jo-
sephina De Marco Britto e amigos. 

#DIÁRIODOBOB 

PARABÉNS
Mariana Pasqualon, conquistou mais 
um degrau com sucesso. Colou grau em 
medicina veterinária, dias atrás. Mas, 
continua sendo advogada maravilhosa 
atendendo seus clientes. 

NA CIDADE 
maravilhosa Rio de Janeiro, que Fred 
Tebar escolheu para passar o final de 
semana prolongado (Carnaval), curtin-
do os lugares badalados, muito sol e as 
ondas do mar.     

COM IDADE 
nova desde ontem, Guilherme Pedroso, 
zarpa amanhã, sexta-feira, para o Rio 
de Janeiro, para final de semana pro-
longado em clima de carnaval.  

MEUS PÉSAMES
aos familiares do empresário Orlando 
José Paschoal Costantini, que faleceu 
ontem. Descanse em paz.  

MOTOCIATA
com o Presidente da República Jair 
Messias Bolsonaro, nesta quinta-feira, 
a partir das 8 horas da manhã. Concen-
tração na Av. João Batista Vetorasso, 
ao lado da Cidade das Crianças. 

SHOPPING 
das Valquirias inaugurou ontem, mais 
um espaço super especial da digital 
influencer Milla Gomes. Milla Gomes 
traz um pouquinho do seu mundo da 
moda com marca de confecção própria 
e peças selecionadas de sua loja multi-
marcas da Redemtora.

MUITOS SOCIALITES
rio-pretenses zarpam amanhã para o 
final de semana prolongado, Carnaval, 
em suas casas de veraneio em Con-
domínios Marina Bonita e na Enseada 
Azul, em Fronteira.  

FESTA À FANTASIA
e Baile de Mascaras, vão agitar o final 
de semana prolongado de carnaval no 
Santíssimo Eventos, em clima open bar 
e open food.

PRÓXIMO SÁBADO 
começa a Feira de Artesanatos, Flores 
e Sabores no Balneário de Ibirá. Após 
o sucesso do evento em dezembro do 
ano passado, artesãos do noroeste 
paulista retornam à cidade, que é co-
nhecida nacionalmente por suas águas 
terapêuticas e banhos medicinais.  

MAIS UM GRANDE.
encontro está prestes a acontecer! No 
feriado do dia 1 de março (terça-feira), 
o Espaço das Américas vai ferver com 
o «Baile das Gloriosas». Duas grandes 
estrelas da música brasileira, Ludmilla 
e Gloria Groove se reúnem para reali-
zarem seus respectivos shows em cima 
de um trio elétrico, no estacionamento 
da casa  

SANTA MISSA
de posse Dom Antônio Emidio Vilar, 
Diocese de São José do Rio Preto, será 
no dia 19 de março, às 9h, feriado, 
aniversário de Rio Preto, na Catedral 
de São José.  A missa será transmitida 
pela Rede Vida de Televisão. 

O GR GROUP 
um dos maiores grupos do setor imobi-
liário e da indústria do entretenimento 
e do turismo do Brasil, acaba de anun-
ciar a chegada de Rafael Leite como 
novo Diretor de Operações.Formado em 
administração hoteleira com MBA em 
estratégia de negócios, Rafael Leite teve 
passagens pelo Grupo Ferrasa, Costa do 
Sauípe, GJP Hotels & Resorts, Windsor 
Barra Hotel, rede Blue Tree Hotels, entre 
outras corporações hoteleiras e de lazer.

HOT BEACH
Olímpia é o 1º parque aquático do Brasil 
a receber selo “Amigo do Autista”. Toda 
equipe do parque aquático está apta a 
receber com excelência pessoas com 
TEA e suas famílias Inclusão. Essa é 
uma palavra que faz parte do jeito de 
ser do Hot Beach Parque & Resorts, que 
é formado pelo parque aquático Hot 
Beach Olímpia e mais quatro resorts. 

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

Pérola do dia

No caso de fevereiro, a cor 
roxa é utilizada com o objetivo de 
atentar para a conscientização 
em combate ao Lúpus, Alzheimer 
e Fibromialgia, enquanto a cor 
laranja, alerta um dos tipos mais 
graves de câncer, a Leucemia.

Política das cores. Fevereiro é roxo, como o outubro é rosa 
e novembro é azul. Associar uma “cor” a um mês mostrou-se 
uma boa ferramenta de marketing para disseminar informações 
sobre importantes questões de saúde. 

As campanhas do outubro Rosa (contra o câncer de mama) 
e do novembro azul (contra o câncer de próstata) estão entre as 
mais bem-sucedidas, e inspiraram muitas outras.

Lide Mulher. Mariane Spotti, presidente do LIDE Mulher 
Noroeste Paulista recebe nesta quinta-feira, as empresárias 
para um Networking. No encontro exclusivo para fi liadas, Ma-
rine vai compartilhar sua trajetória profi ssional que começou 
na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, com a 
graduação de medicina, até chegar a diretoria da Clínica Uma, 
onde está há sete anos. 

Convite de posse. No convite para a posse de Dom Antônio 
Emídio Vilar, logo após o seu nome, há em destaque a sigla SDB 
que, pra quem não sabe, em latim signifi ca: Salesiani Domini Bosci. 
A autoridade máxima da Congregação Salesiana é o PAPA.

ROBERTO
TOLEDO

UM RATO, MESMO COM UMA FLOR NA 
ORELHA, NÃO DEIXA DE SER UM RATO

Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

Novo lar e Chá Bar
Com um caprichado churrasco, nesta quinta-feira, os noivos, o recém 

formado advogado Otavio (Tavinho) Sartarelli e Marina Arid recepcionam 
uma galera de amigos e familiares para mostrar a nova residência do 
casalzinho, no Condomínio Maria Júlia.  E no próximo dia 19 de março, 
feriado em Rio Preto, no salão de festas do Condomínio Damha 2, acon-
tece uma big festa “Chá Bar”, dos noivos, Marina Arid e Otavio (Tavinho) 
Sartarelli, a partir das 17 horas.

Chegada de Sara

ALCIONE NO MONTE LÍBANO

Valquírias World

Foi no começo da tarde, às 13h13, da última sexta-feira, 
dia 18 de fevereiro, no Hospital Austa, nasceu Sara, a segunda 
fi lha, do médico Oftalmologista Rafael Delsin e Paola Fabretti 
Delsin. A princesinha Sara vai fazer companhia para a graciosa 
irmãzinha Sofi a, Felicidades à família.

Pode cravar na agenda o dia 7 de maio e começar a festejar o 
Dia das Mães, porque a festa no Clube Monte Líbano já tem es-
trela defi nida. Alcione, a mais digna interprete da música popular 
brasileira, foi contratada esta semana pelo incansável presidente 
Dr. Nadim Cury. Nada melhor que o talento de uma cantora cuja 
personalidade artística ultrapassa os limites de um palco ilumi-
nado, para homenagear as mulheres genitoras do Clube do Cedro.

O negócio de impacto do Valquí-
rias World, realiza nesta quinta-fei-
ra, dia 24, um coquetel exclusivo 
para 50 mulheres convidadas que 
entre ganhar dinheiro e mudar o 
mundo, escolheram ficar com os 
dois. Com início às 9h até às 12 ho-
ras, o evento acontece com intuito 
de arrecadar fundos para as proje-
tos socioeducativos do Valquirias 
World e levar adiante a idéia do 
consumo consciente e sustentável 
da indústria têxtil.

Apoio marca da CitzNo Monte Líbano
A marca da Citz Desenvolvi-

mento Imobiliário está estam-
pada, desde o início da semana, 
nos uniformes de parte das 
jogadoras de vôlei do Projeto 
RN Voleibol, dirigido pelo edu-
cador físico Rogério Nicolau de 
Almeida, que tem atletas com 
idade entre 10 e 50 anos. O apoio 
nasceu do vínculo do engenheiro 
Marcos Domingues Ferreira, 
sócio da Citz, com o vôlei. Ele, 
que já jogou pelo time do Pa-
lestra, foi da seleção paulista 
de vôlei e técnico no Automóvel 
Clube durante anos, acredita no 
poder transformador do esporte 
na vida das pessoas. O projeto 
social, atende mais de mais de 
120 atletas divididas nas equipes 
Infantil, Adulto e Master.

Vem aí... A Costelada do empre-
sário Ed Carlos (Ed Buffet), no dia 
12 de março, no country do Clube 
Monte Líbano. Atração principal da 
festa, o famoso cantor Leonardo. 
Convites já estão à venda.


