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VISITA DE BOLSONARO

Presidente 
arrasta 
multidão
em visita a 
Rio Preto
Aos gritos de mito e ovacio-
nado por onde passava, o 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) arrastou uma multidão 
ontem e inaugurou pela 
manhã, em Rio Preto, a 
duplicação da BR-153. Bol-
sonaro chegou ao aeroporto 
da cidade pontualmente às 
9h30, vindo no avião presi-
dencial. Depois Bolsonaro 
se dirigiu até uma camione-
te onde ao lado do ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio 
Freitas, acompanhou uma 

motociata com cerca de 7 
mil veículos, segundo os 
organizadores. A polícia 
acompanhou a comitiva 
presidencial e destacou a 
ordem e nenhum registro 
de incidentes ou acidentes 
durante o evento. No palco 
da duplicação  Bolsonaro 
fez um discurso inflamado, 
atacou o lockdown de gover-
nadores e prefeitos e disse 
que sempre esteve ao lado 
do povo.
         POLÍTICA  Pág.3
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Presidente da República-pre-
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Edinho fala em 
momento
histórico e
destaca apoio 
do ministro para 
concluir obra

VISITA

POLÍTICA  Pág.3

ESPORTES  Pág.6

TRANSPORTE

Acidentes com 
vans escolares 
deixam dois 
feridos

A polícia registrou dois aci-
dentes com vans escolares 
em Rio Preto. Num deles 
uma criança ficou ferida. 
No outro a motorista foi 
internada. CIDADE Pág.5

BENEFICÊNCIA

Robô já fez 220 cirurgias em pacientes

No final do ano de 2019, o Hospital Beneficência Portuguesa investiu R$ 10 milhões 
para adquirir um aparelho robótico para cirurgias, sendo pioneiro na região de Rio 
Preto. Desde então, o hospital já realizou cerca de 220 procedimentos em pacientes 
utilizando o aparelho.      CIDADES  Pág.4

ESTOQUE ESPORTE

Hemocentro 
tem só 13 
bolsas de 
sangue O+
O Hemocentro, que aten-
de 39 instituições de Rio 
Preto e região, está em 
alerta. O estoque do tipo 
O+ atingiu seu menor índi-
ce neste quinta-feira (24), 
restando apenas 13 bolsas 
disponíveis. O estoque do 
tipo O- também precisa de 
abastecimento. Por isso, o 
Hemocentro está convocan-
do, em estado de urgência, 
moradores da região para 
que agendem um horário 
por telefone e façam a doa-
ção.          CIDADES Pág.4

RODA GIGANTE 
EM OLÍMPIA
Playcenter anuncia cons-
trução de roda-gigante 
com 88 metros e capa-
cidade para 432 pessoas 
simultâneas.
ENTRETENIMENTO Pág.6

             Ser líder não 
é estar ao lado do 
politicamente corre-
to, ser líder é deci-
dir. Decidi estar ao 
lado do povo. Não 
abandonei vocês em 
momento algum

Arquivo Dhoje
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Mirassol tem 
segundo 
melhor ataque 
do Paulistão



MEGA-SENA-concurso

LOTOFÁCIO - concurso

DUPLA-SENA - concurso

LOTOFÁCIL-concurso

01-03-05-08-10
11-14-15-16-18
20-22-23-24-25

DIADESORTE-concurso

03-07-10-12
14-27-30

Loteria$Loteria$

TIMEMANIA-concurso
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2457
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1º sorteio
01-05-14-16-32-47
2º sorteio
02-08-20-23-30-48 

01-03-05-08-10
11-14-15-16-18  
20-22-23-24-25

02-09-14-24
51-55-61

17-49-51-62-79
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A pandemia do coronavírus 
deixou e ainda deixará mar-
cas na forma como vivemos 
como sociedade. As relações 
interpessoais e profissionais 
precisaram ser adaptadas em 
pouco tempo para a nova rea-
lidade. Essas mudanças devem 
ser um dos legados deixados 
pela pandemia no cenário pós 
covid-19.
No que tange à medicina re-
produtiva, especialidade que 
ajuda a realizar sonhos de 
diversas famílias, as primei-
ras mudanças necessárias 
ocorreram ainda durante a 
pandemia. Órgãos regulatórios 
atualizaram diretrizes no aten-
dimento a casos específicos e 
individualizados, a exemplo 
dos casos oncológicos e de 
outros em que o adiamento 
pudesse causar maior dano ao 
paciente ou até infertilidade 
irreversível, fosse por idade ou 
comprometimento da reserva 
ovariana.
Mas, muito além das mudan-

MAIS FÉRTIL

A Medicina 
Reprodutiva 
no pós 
covid-19

“São dois jogadores finalizadores. A gente tem um setor de criação 
muito competente com a volta do Camilo. Acho que é importante 
que todos façam gols. Nós temos o Rafael Silva que vem entrando 
e já marcou dois gols e outros atletas que marcaram”

Eduardo Baptista, Técnico do MIrassol
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"Eu tenho o poder de fechar todo o Brasil por decreto, jamais 
cogitei isso porque a liberdade está em primeiro lugar. Quase 
todos os governadores obrigaram o povo ficar em casa, mas 
não pensaram nas consequências".

Jair Bolsonaro, Presidente

Dr. Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, pós-graduado em Repro-
dução Humana

ças necessárias à curto prazo, 
o que a pandemia deixa de 
legado para a Medicina Repro-
dutiva é o comprometimento 
ainda maior com a segurança 
de seus pacientes. Será possí-
vel perceber em clínicas que 
realizam o atendimento, a 
exigência no uso de máscaras, 
o maior distanciamento entre 
os pacientes em ambientes de 
espera, a disponibilidade de 
álcool em gel.
No que se refere ao tratamen-
to, deverão ser incluídos novos 
testes para garantir a seguran-

ça das pacientes e seus embri-
ões. Alguns procedimentos 
ainda deverão ficar suspensos 
por alguns meses, até o retorno 
total à normalidade.
O coronavírus será vencido. 
E em um futuro próximo, na 
área da medicina reprodutiva, 
a exemplo do zika vírus, que 
afetou a vida de vários bra-
sileiros há alguns anos, será 
uma cicatriz que nos ensinou 
a sermos ainda mais cuidado-
sos para que os tratamentos 
alcançassem os resultados 
esperados. 

No que se refere ao tratamento, deverão 
ser incluídos novos testes para garantir a 
segurança das pacientes e seus embriões

Segurança no processo 
anestésico cirúrgico

ARTIGO

A segurança no processo 
anestésico cirúrgico tem sido 
considerada em todo o mun-
do um dos principais desafios 
na área da assistência da 
saúde. Em 2008, a OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde) 
lançou a campanha “Cirur-
gias Seguras Salvam Vidas”, 
divulgando um conjunto 
de cuidados para reduzir o 
risco de falhas e danos aos 
pacientes no procedimento 
anestésico cirúrgico.
 No Brasil, resoluções con-
templando diretrizes nesta 
área têm sido promulgadas 
ao longo dos anos. Um exem-
plo é a Resolução Nº 2174 
de 14 de dezembro de 2017, 
em que fica estabelecida a 
necessidade de avaliação 
pré-anestésica em procedi-
mentos cirúrgicos, bem como 
a obtenção de informações 
mínimas necessárias para a 
realização da anestesia, com 
o objetivo de reduzir e con-
trolar os riscos envolvidos no 
procedimento.
 
O GCA (Grupo Care Anes-
tesia), comprometido em 
oferecer um cuidado com se-
gurança e excelência, adere a 
protocolos assistenciais com 
base nas melhores evidências 
e padrões de acreditação in-
ternacionais de qualidade e 
segurança.
 
A avaliação pré-anestésica 
está entre os protocolos apli-
cados pelo GCA. Neste são 
contemplados processos tais 
como consulta pré-anestésica 
para avaliação das condições 
clínicas do paciente, deter-
minação do tipo de anestesia 
mais adequada, redução dos 
riscos clínicos de desfechos 
desfavoráveis voltados para 
a anestesia e esclarecimentos 
de dúvidas que envolvem o 
todo o processo. Para tanto, 
é necessário adotar uma 
sequência de procedimentos 
durante a consulta pré-anes-
tésica:
 Entrevista inicial: é o primei-
ro contato do paciente com 
seu médico anestesista, que 
irá conhecer a história clínica 
da pessoa, medicamentos de 
uso habitual, existência de 
alergias e outros problemas 
de saúde. Neste momento o 
anestesiologista irá orientar 
os cuidados necessários antes 
(como o jejum), durante e 
após a realização do proce-

dimento anestésico. É a opor-
tunidade de esclarecimento de 
dúvidas, como, por exemplo, 
como ocorrerá o controle da 
dor e como será feito o acom-
panhamento do anestesiolo-
gista no pós-operatório.
 
Avaliação das vias aéreas e 
classificação do risco cirúrgico: 
é realizada avaliação do pa-
ciente por meio de exame físico 
e aplicação de instrumentos 
para identificar possíveis di-
ficuldades no processo de 
ventilação e intubação durante 
a cirurgia, o que auxiliará no 
planejamento anestésico. Caso 
o anestesiologista identifique 
alguma alteração significa-
tiva, capaz de interferir na 
segurança do procedimento, 
exames complementares são 
solicitados e até mesmo a 
introdução de medicamentos 
pode ocorrer, tudo para deixar 
o paciente em condições clíni-
cas adequadas e minimizar os 
riscos identificados.
 
Solicitação de exames com-
plementares: dependendo dos 
riscos identificados durante a 
avaliação do paciente e exis-
tência de doenças de bases 
significativas, o paciente deve 
ser submetido a uma avaliação 
mais criteriosa, sendo por ve-
zes necessária a solicitação de 
exames específicos.
 
Termo de consentimento para 
realização da anestesia: este 
documento descreve que o 
paciente foi avaliado pelo anes-
tesiologista, as avaliações ne-
cessárias para o procedimento 
anestésico foram realizadas e 
que as informações acerca do 
processo anestésico foram es-
clarecidas. Dessa forma, ao as-
sinar o documento, o paciente 
atesta o processo de avaliação 
pré-operatória realizada pelo 
anestesiologista e autoriza a 
realização do procedimento.
 Essas etapas são realizadas 
com todos os pacientes aten-
didos pelo GCA antes da sua 
entrada no centro cirúrgico. 
Em 80% dos casos a avaliação 
pré-anestésica ocorre dias 
antes do procedimento, em 
consulta exclusiva com o anes-
tesiologista, com o objetivo 
de reduzir os riscos, desfazer 
mitos a respeito da anestesia 
e esclarecer dúvidas. Dessa 
forma, a família e o paciente 
chegarão para a internação 
melhor preparados e seguros.

Dr. Gabriel Redondano, diretor presidente do Grupo Care 
Anestesia (GCA) afirma que a avaliação pré-anestésica está 
entre os protocolos aplicados pelo Grupo

Matheus Campos

O exercício da Fraternidade Ecumênica
ARTIGO

Enquanto o ser humano vive 
sob o espesso véu da ignorân-
cia espiritual, a matéria pode 
encarnar o papel de vilã e nos 
falar de guerra, destruição, 
perversão, doença... Nada 
mais contemporâneo, basta 
que se vejam as manchetes de 
jornal. Contudo, à medida que 
as criaturas se aproximarem 
do seu Criador pelo exercício 
da Fraternidade Ecumênica 
entre elas, porque “Deus é 
Amor” (Primeira Epístola de 
João, 4:8), e isto é Religião no 
sentido mais exalçado, as men-
tes tornar-se-ão mais aptas a 
entender a natureza espiritual 
da própria matéria, elevando-a 
conscientemente à condição de 
instrumento evolutivo do Espí-
rito, para que ela, então, nos 

fale de Vida, Amor, Criação, 
Fraternidade, Espiritualidade, 
primacialmente Ecumênica.
Quem vive procurando sa-
tisfações materiais apenas, 
quem fica pulando de galho 
em galho, feito macaco, acaba 

levando chumbo, como repete 
o meu velho Irmão Achilles 
de Andrade de Souza (1913-
1991), valente Legionário da 
Boa Vontade de Deus. Isto é, 
tal pessoa nunca se sentirá 
feliz em sua inteireza; sempre 
lhe faltará alguma coisa: aqui-
lo que lhe suplica o Espírito 
Eterno. (...) Enquanto ele for 
menoscabado, a violência 
crescerá. (...) É preciso aliar à 
Instrução a Educação e mais: 
a Reeducação que visa, antes 
de tudo, ao Espírito, como 
esclarecia o saudoso criador da 
LBV, Alziro Zarur (1914-1979).

José de Paiva Netto ― Jorna-
lista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com

Divulgação
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Política Resgate dos brasileiros
O Ministério das Relações Exteriores (MRE) 
informou que está preparando um plano 
de evacuação dos brasileiros na Ucrânia.

Direito à terra
Agricultores familiares que vivem na 
Fazenda Uruanan, em Chorozinho (CE), 
receberam seus títulos de proprieda-

Herison ALASTICO

“            Aqui na re-
gião nós vamos fazer 
uma das maiores 
obras do novo con-
trato da malha pau-
lista, que vai receber 
mais de R$ 6 bilhões 
de investimentos

Tarcíso de Freitas, 
ministro da Infraestrutura

“

“            Jamais ire-
mos para a esquerda, 
para o comunismo. 
Socialismo é uma 
desgraça. Somos a 
maioria. Nós juntos 
vamos mudar o des-
tino do país.

Jair Bolsonaro, 
presidentePaulo

“

“            Vivemos 
um tempo difícil 
orçamentário. Fui 
bater nas portas 
do ministro Tar-
císio que sempre 
teve uma palavra 
positiva.

Edinho Araújo, 
prefeito de Rio Preto

“

DivulgaçãoAlan Santos/PRHerison  ALASTICO

Vestido com a camisa 
do América Futebol Clube e 
ovacionado por simpatizan-
tes com gritos de “mito”, o 
presidente Jair Bolsonaro fez 
discurso infl amado durante 
evento de inauguração da 
obra de duplicação da BR-
153, em Rio Preto, na manhã 
desta quinta-feira, 24.

Além do presidente acom-
panharam a solenidade ocor-
rida em grande estrutura 
no km 68,5 da BR-153, os 
ministros da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas; da Jus-

tiça, Anderson Torres; e da 
Cidadania, João Roma. O pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
também estava presente.

Bolsonaro não poupou 
críticas à política adotada 
por governadores e prefeitos 
que segundo ele tiraram a 

Bolsonaro diz que é ‘difícil ser presidente’ 
e critica o ‘politicamente correto’ 

DISCURSO EM RIO PRETO

Bolsonaro não poupou 
críticas à política ado-
tada por governadores 
e prefeitos

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

liberdade da população. Ele 
classifi cou como “aprendizes 
de ditadores” os políticos que 
adotaram o chamado lock-
down durante a pandemia.

“Ao longo dos últimos dois 
anos, sentimos os propósitos 
de ditadores em todo Brasil, 
onde estes aprendizes de di-
tadores tomaram medidas, al-

gumas populistas, outras não 
pensadas, mas que afetaram 
diretamente as nossas vidas. 
Eu tenho o poder de fechar 
todo o Brasil por decreto, 
jamais cogitei isso porque a 
liberdade está em primeiro lu-
gar. Quase todos os governa-
dores obrigaram o povo fi car 
em casa, mas não pensaram 

vocês em momento algum”, 
declarou o presidente.

O presidente  lembrou da 
trajetória política que o levou 
ao cargo, o episódio da facada 
em setembro de 2018 em Juiz 
de Fora-MG e que após eleito 
vem tomando decisões difí-
ceis, já que segundo ele vai 
contra a política tradicional.

INVESTIMENTO

R$ 300 mi
FORAM OS RECURSOS 
investidos na obra de 
duplicação da BR 153 
no trecho de Rio Preto 
inaugurada ontem

Bolsonaro fez discurso inflamado durante evento de inauguração da obra de duplicação da BR-153, em Rio Preto, na manhã desta quinta-feira

nas consequências”, disse. 
Bolsonaro ainda falou so-

bre as difi culdades do cargo. 
“Ser líder não é estar ao lado 
do politicamente correto, ser 
líder é decidir. Em todos os 
momentos que se fez neces-
sário por gestos e exemplos 
eu decidi. Decidi estar ao 
lado do povo. Não abandonei 

MOTOCARREATA

Organização destaca 
segurança e estima 
7 mil motos no evento

A Polícia Militar de Rio Preto 
se preparou para receber a co-
mitiva presidencial na manhã 
desta quinta-feira (24) e contou 
com, pelo menos, 150 ofi ciais na 
rua. “Foram para as ruas Baep, 
Infantaria, Bombeiros, Ambien-
tal e Rodoviária, totalizando 150 
policiais. A princípio não foi 
registrado nenhum incidente 
ou acidente”, afi rmou o Tenete 
Ziroldo.

 Sobre a ‘motocarreata’, o 
Coronel Ivano Filho, da Defesa 
Civil, que esteve à frente da or-
ganização, disse ao DHoje que 
assistiu muitas imagens e de vá-
rios ângulos. “No meu entender, 
apesar do ufanismo de alguns, 

MINISTRO

Em discurso, Tarcísio 
destaca entrega de obras 
que ‘estavam se arrastando’

que chegam a falar em 13.000, 
acho que tivemos algo em torno 
de 7.000 motos. O que superou 
nossa expectativa em muito”. 

O ministro Tarcísio de Frei-
tas  destacou no discurso a 
emoção. “É impossível não 
ser tomado pela emoção. É 
muito gratificante ver obras 
que estavam ‘se arrastando’ 
por muito tempo, serem con-
cluídas. Hoje é um dia particu-
larmente muito especial para 
nós, aqui em Rio Preto. Dia de 
entregar a Travessia Urbana, 
uma obra fundamental”, disse 
o ministro. 

Ainda segundo Tarcisio, em 
Rio Preto foi feito duplicação, 
restauração de via, 13 viadutos, 
uma ponte, oito passarelas. 
“Isso vai mudar a cara da ci-
dade. Num local onde o tráfego 

urbano se confunde com o trá-
fego de longa distância. Numa 
rodovia que recebe quase 90 
mil veículos dia.”

PREFEITO

‘Momento histórico’, diz 
Edinho durante discurso 
na inauguração

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) discursou e afirmou 
que a visita do presidente é 
um momento histórico já que 
marca a conclusão das obras 
na rodovia. 

“Momento histórico que é a 
duplicação da BR-153 no perí-
metro urbano. Muitas foram as 
tratativas ao longo de muitos 
anos”, declarou Edinho.

Edinho acabou sofrendo 
vaias de parte do público du-
rante toda sua fala, mas des-
tacou o apoio. “Vivemos um 
tempo difícil orçamentário. 
Fui bater nas portas do mi-
nistro Tarcísio que sempre 
teve uma palavra positiva. Ele 

dizia que ‘a BR não vai parar’ 
e o presidente viria inaugurar 
em breve. É isso que estamos 
aqui a fazer”, afi rmou.

“Para quem quer fazer a 
coisa certa é muito difícil ser 
presidente. Para mim seria 
mais fácil estar no outro lado 
do balcão e não ao lado de 
vocês, mas estaria traindo em 
primeiro lugar minha consci-
ência”, declarou.

“Eu quero que vocês vol-
tem a 2018 e pensem se aquela 
facada tivesse sido fatal quem 
estaria no meu lugar. Como 
estaria o nosso Brasil, não só 
na questão da economia, mas 
de um bem maior, muito mais 
valioso, que é nossa própria 
vida, que é nossa liberdade”, 
afi rmou arrancando aplausos 
dos simpatizantes.

Pandemia
O presidente afi rmou que 

todas as decisões tomadas 
pelo governo federal no com-
bate a pandemia foram as 
melhores possíveis e que nun-
ca deixou de enviar recursos 
para governadores. 

“Criamos programa para 
evitar o desemprego, aten-
demos aos mais necessitados 
com o auxílio-emergencial. 
Em números, o Brasil é o 
país que está na vanguarda 
do mundo”. 

Corrupção 
“Meu governo até o mo-

mento não tem aparecido 
nenhuma denúncia de cor-
rupção. Digo a vocês que isso 
não é virtude, é obrigação. 
Dizer a vocês que pelo minis-
tério técnico, sem arranjos 
políticos, também é motivo 
de nós termos a certeza que 
uma nova política surgiu no 
Brasil”.

Herison  ALASTICOHerison  ALASTICO DivulgaçãoDivulgação

Herison ALASTICO Divulgação Divulgação SMCS

Agência BRASIL



Hemocentro atinge estoque crítico 
com apenas 13 bolsas do tipo O+
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CIDADES Remédio contra Covid
Anvisa aprova remédio contra Co-
vid-19 pela AstraZeneca do Brasil para 
imunocomprometidos. 

Lucro do banco
A Caixa Econômica Federal divulgou nes-
ta quinta-feira (24) que fechou o ano de 
2021 um lucro líquido de R$ 17,3 bilhões.

Empregos
BENEFICÊNCIA

Hospital já usou robô para
 fazer cerca de 220 cirurgias
No final do ano de 2019, o 
Hospital Beneficência Portu-
guesa investiu R$ 10 milhões 
para adquirir um aparelho 
robótico para cirurgias, sen-
do pioneiro na região de Rio 
Preto. Desde então, o hospi-
tal já realizou cerca de 220 
procedimentos em pacientes 
utilizando o aparelho, que foi 
recentemente substituído por 
uma versão mais moderna. 
O robô cirúrgico é manipula-
do por um cirurgião, por meio 
de uma espécie de joystick se-
melhante ao de um videoga-
me, onde controla os braços 
do equipamento. O sistema 
reproduz os movimentos do 
médico para os instrumentos 
robóticos (pinças) que se tor-
nam mais precisos e atingem 
posições mais difíceis de se re-
produzir pelo punho humano. 
As incisões são semelhantes 
às de vídeo cirurgia tradi-
cional. Com alta definição e 
tecnologia 3D as imagens ga-
nham amplitude e atingem 10 
vezes o tamanho na visualiza-
ção, oferecendo maior profun-
didade, alto contraste das co-
res, além de inibir os tremores 
humanos. 
“A maioria das cirurgias que 
realizamos nesse período fo-
ram para casos de urologia 

e bariátricas, mas também 
atendemos diversas outras es-
pecialidades. 
O aparelho facilita muito o 
trabalho do médico, pois os 
movimentos ficam mais pre-
cisos com os braços robóticos. 
Além disso, os sangramentos 
durante a cirurgia diminuem 
e a recuperação dos pacientes 
costuma ser mais rápida, por 
ser um procedimentos menos 
invasivo”, explicou o coorde-

nador da cirurgia robótica do 
Beneficência, Mario Flamini 
Júnior. 
Ainda segundo o coordena-
dor, o custo por cirurgia rea-
lizado com o auxílio do apare-
lho também é vantajoso. Não 
são todos os procedimentos 
realizados no hospital que são 
feitos com o robô. A equipe 
médica prioriza cirurgias e 
procedimentos mais comple-
xos.

O Balcão de Empregos 
de São José do Rio Preto 
desta quinta-feira (24) está 
oferecendo 675 oportu-
nidades de trabalho. As 
principais delas são: ven-
dedor (46), pedreiro (40), 
consultor de vendas (29), 
telemarketing (20), auxiliar 
de logística (16), servente de 
pedreiro (13), pintor (11), 
motorista carreteiro (10), 
entre outras. 

Outras vagas
Há também oportunida-

des de estágio. As vagas são 
para: estudantes do ensino 
médio (7), administração 
(6), engenharia (5), fiscal 
(3), T.I. (2), pedagogia (1), 
marketing (1), departamen-
to financeiro (1) e designer 
gráfico (1). 

Interessados podem 
consultar o site www.rio-
preto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos, disponível gratui-
tamente para ser acessado 
via computadores, tabletes 
e smartphones conectados 
à internet. 

Inscrição
Quem preferir pode pro-

curar atendimento pre-
sencial no Balcão de Em-
pregos no Poupatempo 
ou na Prefeitura Regional 
Norte. Mais informações 
pelo telefone: 3211 4950. 

Hospital já usou robô para fazer cerca de 220 cirurgias em pacientes

O Hemocentro, que aten-
de 39 instituições de Rio 
Preto e região, está em alerta. 
O estoque do tipo O+ atin-
giu seu menor índice neste 
quinta-feira (24), restando 
apenas 13 bolsas disponíveis. 
O estoque do tipo O- também 
precisa de abastecimento. 
Por isso, o Hemocentro está 
convocando, em estado de 
urgência, moradores da re-
gião para que agendem um 
horário por telefone e fa-
çam a doação de sangue. 
 

“Nosso estoque de O+ e O- 
está com menos de 20% do 
recomendado, então pedi-
mos encarecidamente que 
os doadores compareçam 
para fazer a doação. Para se 
ter uma ideia temos apenas 
13 bolsas de O+ disponí-
veis nesta quinta-feira para 
atender 39 instituições”, 
comentou Camila Galvão, 
coordenadora de captação do 

DOE SANGUE

Hemocentro está con-
vocando moradores da 
região para que agen-
dem um horário

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto 
chega a 3.001 
mortes na 
pandemia

Hemocentro. 
Ainda segunda Camila, 

a necessidade de bolsas de 
sangue aumenta durante o 
Carnaval. “Precisamos muito 
dos doadores, pois estamos 
na véspera do Carnaval, épo-
ca em que costuma aumentar 
o número de acidentes e 
por isso precisamos urgente 
da presença dos doadores 
para abastecerem nossos 
estoques”, explicou a coor-
denadora. 

Desde o início do ano, o 

fluxo de doadores diminuiu 
em 80% e, consequente-
mente, houve uma baixa 
expressiva nos estoques. O 
abastecimento do banco de 
sangue é necessário para 
atender vítimas de aciden-
tes graves, transfusões de 
pacientes diagnosticados 
com Covid-19, pessoas que 
necessitam de cirurgias e pa-
cientes com doenças graves 
que passam por situações 
nas quais o organismo não 
produz as células sanguíneas 

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou nesta 
quinta-feira (24) o boletim 
semanal com atualização 
de casos de Covid-19 no 
município. Foram con-
firmados mais 18 óbitos 
pela doença, com notifica-
ções entre os dias 23/01 e 
23/02. Desde o início da 
pandemia são 3.001 mortes 
pela doença, com uma taxa 
de letalidade de 2,3%. Con-
siderando apenas 2022, a 
letalidade está em 0,4%. 

Também foram con-
tabilizados 2.150 novos 
casos de Covid-19, sendo 
860 diagnosticados por 
exame PCR e 1.290 por 
TR antígeno. No total são 
132.326 casos, com uma 
média móvel de 126 casos 
leves e quatro casos graves 
por dia. 

O número de curados 
chegou a 126.409, o equi-
valente a 95,5% dos casos. 
A cidade soma 451.457 
notificações de pacientes 
com sintomas gripais e 
409.912 testes realizados. 
O coeficiente de incidên-
cia dos últimos 7 dias é de 
458 casos a cada 100 mil 
habitantes. 

Atualmente Rio Pre-
to registra 358 pacientes 
internados com síndrome 
respiratória aguda.

No Carnaval, o 
Hemocentro só não 
abrirá na terça-fei-
ra (1), funcionando 
todos os demais 
dias das 7h às 13h, 
inclsuive para 
agendamentos

necessárias como, por exem-
plo, leucemia e câncer. 

Com o objetivo de facili-
tar o acesso dos doadores, 
o Hemocentro de Rio Preto 
está disponibilizando vagas 
no estacionamento interno 
do Hospital de Base, total-
mente gratuito. Para ter este 
benefício é muito simples: 
ao final da doação, o doador 
deve solicitar ao enfermeiro 
a Declaração de Compareci-
mento e entregar na guarita 
do estacionamento ao sair. 

SANGUE

13
DE SANGUE  do tipo O+ 
atingiu seu menor ín-
dice neste quinta-feira 
(24) e Hemocentro 
comvoca doadores

Hemocentro de Rio Preto está disponibilizando vagas no estacionamento interno do Hospital de Base

ESTÁGIOS

Mirassol deve assinar 
convênio com Unilago

A Prefeitura de Mirassol 
iniciou as tratativas para assina-
tura de convênio com a Unilago, 
de São José do Rio Preto, para 
possibilitar que os estudantes 
dos cursos de graduação da 
da faculdade realizem s seus 
estágios nos órgãos municipais, 
em todos os departamentos. 
No primeiro momento, serão 
priorizadas as áreas de saúde, 
educação e obras. 

A primeira reunião acon-
teceu no gabinete e contou 
com a participação do prefeito 

Edson Antonio Ermenegildo, 
do chefe de Gabinete, Renato 
Scochi, da diretora de Educa-
ção, Luzia de Fátima Paula, do 
diretor de Ação Social, Éder 
Pinhabel, e da comitiva da 
Unilago, formada pela médica 
Soraia El Hassan (que aju-
da na coordenação do curso 
de Medicina), César Bechara 
(representante da direção), 
Daniela Comelis Bertolin (coor-
denadora do curso de Medicina) 
e Camila Lázaro (coordenadora 
do projeto Maria Rennotte). 

FEVEREIRO ROXO

Campanha alerta para 
casos de fibromialgia

Cerca de seis milhões de bra-
sileiros convivem com dores in-
tensas e incapacitantes, além de 
outros sintomas causados pela 
fibromialgia. O número é estima-
do pela Sociedade Brasileira de 
Estudos para a Dor e justifica a 
importância do Fevereiro Roxo, 
campanha que chama a atenção 
para a fibromialgia.

“É fundamental que a po-
pulação conheça sobre a fibro-
mialgia, para que possam ser 
identificadas ainda na fase inicial 
e seus sintomas sejam controla-
dos ou retardados, oferecendo 
melhor qualidade de vida aos 
pacientes acometidos por estas 
patologias”, afirmou a médica 
fisiatra Regina Fornari Chueire.
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Uma menina, de seis anos, 
precisou de 11 pontos de 
sutura em uma das pernas, 
após se ferir com o cinto de 
segurança de um transporte 
escolar, na tarde desta quar-
ta-feira, 23, no bairro São 
Deocleciano, na Região Les-
te de Rio Preto. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, a criança estava vol-
tando da escola quando o 
motorista passou em um re-

dutor de velocidade e ela se 
desequilibrou e se feriu com 
o dispositivo de segurança. 
A mãe encontrou a garota 
no ponto de ônibus choran-
do muito. O condutor ale-
gou que não viu o que acon-
teceu.

Criança e motorista ficam 
feridas em acidentes com vans

TRANSPORTE ESCOLAR

Criança estava voltando 
da escola quando o mo-
torista passou em um 
redutor de velocidade e 
ela se desequilibrou

A VÍTIMA

6 anos
CRIANÇA teria se de-
sequilibrado ae caiu, 
ficando ferida por causa 
do cinto de segurança 
da Van e acabou sendo 
atendida na UPA

Conforme a denúncia, o 
motorista andou por cerca 
de 20 minutos com a vítima 
chorando até deixá-la com 
a mãe. O homem colocou 
um pano para tentar estan-
car o sangue da estudante. 
A dona de casa levou a filha 
até a UPA Jaguaré, onde ela 
foi atendida. O transporte 
escolar não possui um mo-
nitor para acompanhar os 

alunos. De acordo com o re-
gistro policial, foram feitas 
várias reclamações, mas ne-
nhuma providência para a 
contratação do profissional 
foi adotada. 
O caso será investigado pelo 
3º DP rio-pretense.
 
 Nota
A Secretaria Municipal de 
Educação de Rio Preto la-

menta profundamente o 
ocorrido e se coloca à in-
teira disposição da família 
para esclarecer quaisquer 
dúvidas. O caso está sen-
do apurado e as medidas 
necessárias serão tomadas 
para evitar novos transtor-
nos. Informa ainda que o 
transporte escolar segue ri-
gidamente todas as normas 
de segurança exigidas pela 

ROLETA RUSSA

Polícia apreende arma que 
acertou adolescente na cabeça
Na madrugada desta quar-
ta-feira (23), um adoles-
cente, de 16 anos, foi in-
ternado em estado grave 
na UPA Jaguaré, em Rio 
Preto, após ser baleado na 
cabeça, e transferido, pos-
teriormente, ao Hospital de 
Base. 
A 3ª Delegacia de Homicí-
dios de Rio Preto, sob o co-
mando do delegado Alceu 
de Oliveira Junior, iniciou 
as diligências na manhã 
desta quarta-feira e foi com 
a equipe até a residência 
que pertence a um adoles-
cente que também estaria 
envolvido em homicídios 
que estão acontecendo na 
cidade. 
Chegando no local, os po-
liciais encontraram uma 
grande quantidade de san-
gue no sofá, no chão da 
sala e no interior do veícu-
lo VW/Golf que estava na 
garagem e teria sido usado 
para socorrer a vítima. 
A equipe do Instituto Cri-
minalística (IC) foi aciona-
da para o local. Posterior-
mente, a equipe retornou 
na casa e durante novas 
buscas conseguiram loca-
lizar e apreender a arma 

utilizada, tratando-se de 
um revólver calibre 32, que 
encontrava-se com apenas 
uma munição deflagrada. 
Foi apreendido também o 
dvd das câmeras existentes 
na casa. 
Além disso, o delegado res-
ponsável solicitou exame 
residuográfico na vítima. 
“As diligências prosseguem 
no sentido de apurar as cir-
cunstâncias do crime, sen-
do que trabalhamos com 
as hipóteses de ter ocorri-
do uma roleta russa entre 
adolescentes, suicídio e 
homicídio tentado”, explica 
Alceu.

A Delegacia de Polícia Fe-
deral em Jales deflagrou, na 
manhã desta quinta-feira,24, a 
Operação Vinha, que desarticu-
lou organização criminosa que 
atuava em um grande esquema 
de descaminho que ocorria na 
fronteira entre Brasil e Para-
guai e passava por rodovias 
do Paraná, São Paulo, Minas 
Gerais até o Estado de Goiás. 

A PF cumpre dois manda-
dos de prisão temporária em 
Penápolis/SP e Caldas Novas/
GO. Doze mandados de busca 
e apreensão também foram ex-
pedidos pela Justiça Federal de 
Jales e estão sendo cumpridos 
pelos federais nas cidades de 

DESCAMINHO

PF deflagra ‘Operação Vinha’ nos Estados de SP, PR e GO
Matelândia, Santa Tereza Do 
Oeste e Itaguajé no Paraná, Rio 
Quente, Caldas Novas e Goiânia 
em Goiás e Penápolis.

As investigações  iniciaram 
em junho do ano passado após 
a prisão de quatro homens em 
uma rodovia na região de Jales. 
Na ocasião, os presos transpor-
tavam grande quantidade de 
bebidas alcóolicas provenientes 
do Paraguai com destino ao 
Estado de Goiás desacompa-
nhadas da documentação de 
importação legal das merca-
dorias. 

Um dos presos na ocasião é 
policial rodoviário estadual de 
São Paulo. O policial atua na 

base de Penápolis, e segundo as 
investigações, repassava infor-
mações privilegiadas aos inves-
tigados sobre a movimentação 
nos postos policiais, equipes de 
serviço e eventuais fiscalizações 
nas rodovias estaduais de São 
Paulo. Ele também participava 
de alguns transportes portando 
arma de fogo e funcional da 
corporação. A Justiça Federal 
determinou o imediato afas-
tamento do policial de suas 
funções a partir desta data, 
bem como a entrega de seu 
armamento e fardamentos à 
corporação. As investigações 
demonstraram que pelo menos 
dez pessoas faziam parte de um 

grande esquema de importação 
ilegal de mercadorias, especial-
mente bebidas, que movimen-
tou só nos últimos meses, mais 
de dois milhões de reais. 

O líder do grupo, que reside 
em Caldas Novas/GO, possui 
empresas no ramo de bebidas 
de alto valor comercial, que 
são revendidas a clientes com 
alto poder aquisitivo, que en-
comendam bebidas que chegam 
a custar mais de dez mil reais 
a garrafa. Policiais Federais 
de Goiás e policiais do CIOF 
(Centro Integrado de Operações 
de Fronteira) de Foz do Iguaçu/
PR também deram apoio às 
investigações

Vítima foi atendida na UPA e precisou suturar a perna com onze pontos

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

BARBÁRIE

Jovem exige dinheiro para pagar traficante, 
bate na tia e acaba preso pela polícia

Um jovem, de 21 anos, foi 
preso em flagrante, nesta quar-
ta-feira, 23, na Vila Angélica 
II, em Rio Preto, por violência 
doméstica. Ele agrediu a tia, de 
40 anos, após ela se recusar a lhe 
dar dinheiro para pagar dívida 

VIOLÊNCIA

Motorista de ônibus é 
roubado por falso 
passageiro com faca

Um criminoso, armado 
com faca, roubou R$ 100 do 
caixa de um circular que fazia 
o trajeto Vila Elmaz/Terminal 
Rodoviário, na noite desta 
quarta-feira, 23. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o motorista estava 
sozinho no ônibus quando o 
bandido, que se encontrava na 
frente do Cras do João Paulo 
II, na Região Norte de Rio 
Preto, fez sinal de parada. 

Fugiu a pé
Assim que subiu no veí-

culo, o marginal anunciou o 
assalto. Após pegar o dinheiro, 

o bandido fugiu para rumo 
ignorado. 

Câmeras de segurança do 
transporte coletivo podem 
ajudar a polícia a esclarecer a 
autoria do roubo.

PF deflagra ‘Operação Vinha’ nos Estados de SP, PR e GO 

com traficante. 
Segundo o boletim de ocor-

rência, a dona de casa foi encon-
trada por policiais militares cho-
rando e mancando. À guarnição, 
ela contou que havia apanhado 
do sobrinho, que é usuário de 
entorpecentes. 

O acusado se revoltou com 
a recusa da vítima, que teve 
a coxa esquerda chutada. Em 
seguida, ele ameaçou a paren-
te, dizendo que ia buscar uma 
arma para matá-la. 

Outros familiares que esta-
vam na residência seguraram o 

suspeito até a chegada da PM. 
No Plantão, a prisão foi confir-
mada e o indiciado levado para 
a carceragem local.

Invasão
Um homem, de 36 anos, pro-

curou a Central de Flagrantes de 
Rio Preto para denunciar que 
na madrugada desta quarta-fei-
ra,23, um ladrão entrou em sua 
casa, na área central da cidade, 
enquanto ele dormia

De acordo com a vitima, o 
marginal levou sua carteira com 
documentos pessoais, celular e 
aparelho de canais de televisão. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Segundo o bole-
tim de ocorrência 
,a dona de casa foi 
encontrada por po-
liciais militares cho-
rando e mancando
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legislação brasileira.
 
Acidente
Policiais militares foram 
acionados na noite des-
te quarta-feira, 23, para 
um acidente de trânsito no 
Jardim Maracanã, em Rio 
Preto, envolvendo uma van 
escolar. A condutora ficou 
gravemente ferida. 
Testemunhas contaram à 

guarnição que a motoris-
ta parou o veículo para que 
uma criança descesse e de 
repente a van começou a 
descer a rua sozinha.
Ela entrou no utilitário, para 
tentar assumir a direção, 
mas cerca de 10 metros à 
frente o veículo fez uma cur-
va à direita, subiu na calça-
da, passou por uma árvore e 
se chocou contra o muro .

Alceu Lim,o delegado



Pelo terceiro ano consecuti-
vo, o Mirassol tem realizado 
uma campanha de destaque 
no Campeonato Paulista. O 
Leão é o segundo colocado do 
grupo C com 15 pontos, um a 
menos do que o Palmeiras e 
tem a terceira melhor campa-
nha da competição, atrás ape-
nas do alviverde e do Red Bull 
Bragantino. 
Um dos pilares da campanha 
está no desempenho ofensivo. 
São 15 gols em oito jogos, uma 
média de quase dois gols por 
partida, resultando no segun-
do melhor ataque do Paulis-

ATACANTES QUE DEFINEM
PAULISTÃO

tão, ficando atrás somente do 
Bragantino que tem 16 gols. O 
ataque do Leão supera o dos 
quatro grandes do Estado, 
embora essas equipes tenham 
jogos a menos. O Corinthians 
tem 11 tentos, Palmeiras e São 
Paulo marcaram 10 e o Santos 
fez 8. 
Os gols do Mirassol foram 
marcados até aqui por Zeca 
(5), sendo este o vice-arti-
lheiro do campeonato com 
um gol a menos que Ro-
naldo da Inter de Limeira, 
Fabrício Daniel (4), Rafa-
el Silva (2), Du Fernandes 
(1), Negueba (1), Rodrigo 
Ferreira (1) e Thalisson (1). 
 
 Técnico fala
O técnico Eduardo Baptis-
ta falou sobre a dupla Zeca e 
Fabrício Daniel, responsáveis 
por 60% dos gols do time. 
Zeca, inclusive, tem sido mo-
nitorado pelo Cruzeiro para 
ser um possível reforço para a 
Série B. 
“São dois jogadores finaliza-
dores. A gente tem um setor 
de criação muito competente 
com a volta do Camilo. Acho 
que é importante que todos 
façam gols. Nós temos o Ra-
fael Silva que vem entrando 
e já marcou dois gols e ou-
tros atletas que marcaram. 
Não temos dependência de 
ninguém, a equipe joga todo 
mundo junto, defende jun-
to e ataca todo mundo jun-
to”, comentou o treinador. 
Tentando garantir a classifi-
cação para a segunda fase do 
Paulista, o Mirassol recebe 
a Ponte Preta neste sábado 
(26), às 18h30. Depois, o Leão 
encara o Grêmio na terça-fei-
ra (1) em jogo único da pri-
meira fase da Copa do Brasil. 

Tentando garantir a classificação para a segunda 
fase do Paulista, o Mirassol recebe a Ponte Preta 
neste sábado (26), às 18h30. Depois, o Leão enca-
ra o Grêmio na terça-feira (1) em jogo único da pri-
meira fase da Copa do Brasil.

Tentando garantir a classificação para a segunda fase, o Mirassol recebe a Ponte Preta

Mudanças de 
endereço 

Inaugurada em agosto 
do ano passado, a loja Galo 
Store do Olímpia Futebol 
Clube mudará de endereço. 
A partir dessa sexta-feira 
(25) ela será transferida 
para as dependências do 
estádio Maria Tereza Breda. 
A loja conta com camisas e 
produtos oficiais do Olím-
pia.

Alvo do Corinthians no 
início do ano, o nome do 
atacante Diego Costa voltou 
a ventilar nos bastidores do 
alvinegro. Sem clube desde 
que deixou o Atlético-MG, o 
empresário do atleta e a di-
retoria do Timão ainda não 
iniciaram conversas, mas 
existe uma reaproximação. 
O Corinthians ainda deve 
aguardar um veredito do 
novo técnico Vitor Pereira. 

O Guarani do Paraguai 
frustrou a estreia do Améri-
ca-MG na pré-Libertadores 
nesta quarta-feira (23). Jo-
gando em Belo Horizonte, 
o Coelho foi superado por 
1 a 0 e terá que reverter o 
placar em Assunção para 
avança para a segunda fase 
da competição continental.

Timão sonda 
Diego Costa

Paraguaios contra 
o América-MG

GALO AZUL

REFORÇO

PRÉ-LIBERTADORES

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Jogadores em meio a bombardeios

Três jogadores de futebol 
brasileiros que atuam pelo Me-
talist 1925, clube que disputa o 
Campeonato da Ucrânia, divul-
garam nesta quinta-feira (25) 
um vídeo em que pedem ajuda 
para deixar o país europeu. A 
cidade onde moram, Kharkiv, 
a 455 quilômetros da capital 
Kiev, registrou explosões horas 
depois de o presidente russo, 
Vladimir Putin, anunciar o 
início de uma operação militar 
em território ucraniano. 

“Estou passando aqui para 
pedir ajuda, que vocês possam 
compartilhar esse vídeo e ele 
chegue às autoridades, para 
que possamos sair daqui o 
mais depressa possível e em 
segurança”, disse o atacante 
Derek, de 24 anos, ex-Madu-
reira-RJ, revelado nas catego-
rias de base do Fluminense e 
que atua na Ucrânia desde a 
temporada 2019/2020. 

“Estamos vivendo um mo-
mento crítico aqui no país, 
como todos sabem. Só que-
remos sair em segurança, até 
porque nossa família está pre-

ocupada com a gente e não te-
mos notícia de nada”, afirmou 
o meia Fabinho, de 25 anos, 
que chegou à liga da Ucrânia 
pela primeira vez em 2018. 
“Estou pedindo um apelo a 
vocês, para que o vídeo chegue 
às autoridades do Brasil e a 
gente possa sair em seguran-
ça o mais rápido possível”, 
completou o atacante Maryl-
son, de 24 anos, contrata-
do pelo Metalist em 2021, 
após defender o Figueirense. 
O Campeonato Ucraniano foi 
interrompido oficialmente 
nesta quinta-feira

NA UCRÂNIA

Agência BRASIL

Marcos Freitas Agência Mirassol

Ilustrativa
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O Grupo Playcenter escolheu 
a cidade de Olímpia como o 
local de seu mais novo empre-
endimento. Considerado pio-
neiro no mercado da diversão 
no Brasil, o Playcenter tem 
mais de 50 anos de história 
e ficou conhecido pelo icôni-
co parque na capital Paulista, 
que recebeu mais de 60 mi-
lhões de visitantes em quatro 
décadas de operação. 

A parceria Playcenter + Olím-
pia, foi anunciada em uma 

Grupo Playcenter terá 
roda-gigante panorâmica 

EM OLÍMPIA

Expectativa do Grupo 
Playcenter é de que 
a roda-gigante seja 
inaugurada ainda nes-
te ano.

GIGANTE

88
METROS DE ALTURA 
e 54 cabines transpa-
rentes climatizadas, 
para até 8 pessoas cada,  
atendendo 432 pessoas 
simultaneamente

coletiva de imprensa, na tarde 
desta quinta-feira, 24 de feve-
reiro, no Gabinete Executivo 
da Prefeitura, com a presença 
do prefeito anfitrião, Fernan-
do Cunha, o gestor da opera-
ção Olímpia, Juan Espeche, o 
secretário executivo do Dis-
trito Turístico de Olímpia e 
representante do trade local, 

Ronald Remondy Júnior, e a 
secretária municipal de Turis-
mo e Cultura, Priscila Foresti 
(Guegué).
“Este é um anúncio de muita 
relevância para a nossa cida-
de. Uma cidade como Olímpia 
que se transformou no que 
chamam de case de sucesso 
pelo crescimento acelerado. É 

um mercado competitivo, em 
que temos que buscar novos 
atrativos que interessem pra 
cidade. Temos a felicidade 
de termos aqui empresários 
que acreditam no município 
e estão movendo essa máqui-
na que Olímpia é pra trazer 
turistas”, destacou o prefeito 
Fernando Cunha.

EM RIO PRETO

Jornada Literária começa 
a partir de 9 de março

Uma festa dedicada à 
literatura para além dos 
livros. Essa é a FrESTA, 
jornada literária virtual 
realizada pela Cia. Apoca-
líptica, de São José do Rio 
Preto, cuja segunda edição 
está programada para o 
período de 9 a 13 de março, 
celebrando o aniversário de 
170 anos da cidade.

As atrações que vão mo-
vimentar a segunda edição 
da FrESTA serão reveladas 
ao público na próxima no 
dia 3 de março, quinta-feira, 
às 19h30, em transmissão 
ao vivo realizada no Insta-
gram da Cia. Apocalíptica 
(@cia.apocaliptica). 

Por meio da FrESTA, a 
Cia. Apocalíptica se conso-
lida como referência de pro-

jetos artísticos feitos para 
crianças, além do know-how 
conquistado na promoção 
de eventos virtuais, que são 
realizados pela companhia 
teatral rio-pretense desde 
o início da pandemia da 
covid-19, em 2020. 

“A FrESTA é uma jorna-
da literária que tem como 
foco o incentivo à leitura, 
um hábito que é estimulado 
pela contação de histórias, 
atividade que realizamos 
praticamente desde o início 
da trajetória da Cia. Apo-
calíptica”, destaca o ator e 
diretor Lawrence Garcia, co-
ordenador-geral da FrESTA 
e responsável pela curadoria 
da segunda edição ao lado 
da contadora de histórias 
Kiara Terra.

Nos mesmos moldes da Rio Star, do Rio de Janeiro, o equipamento conta com 88 metros de altura

Segunda edição está programada para 9 a 13 de março

“      A gente 
tem um setor 
de criação mui-
to competente 
com a volta do 
Camilo “
Eduardo Baptista, 
Técnico do MIrassol

Leo Roveroni/Agência Mirassol

O Santos está classifica-
do à segunda fase da Copa 
do Brasil. Nesta quarta-fei-
ra (23), o Peixe derrotou 
o Salgueiro por 3 a 0 no 
Estádio Cornélio de Barros, 
em Salgueiro (PE), assegu-
rando vaga

Santos vence 
e avança

PRÉ-LIBERTADORES 2

Divulgação
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Editais de
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Prefeitura Municipal de
MONTE APRAZÍVEL

CONTRATA- SE
Balconista de Farmácia

 

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

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

                                                                                                                                            

 

 
PORTARIA Nº 6899, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 

ENQUADRA a servidora ocupante de cargo efetivo, a que faz jus devido a Progressão por Merecimento, 
surtindo seus efeitos a partir de 13 de fevereiro de 2022, a seguir:   
RENATA ARANTES FELIX PESSOA – Operador de Caracteres – Referência CM-1E – Padrão Técnico 
Administrativo 30h – lotado na Coordenadoria de Comunicação Social. 
 
PORTARIA Nº 6900, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2022. 

ENQUADRA o servidor ocupante de cargo efetivo, a que faz jus devido a Progressão por Merecimento, 
surtindo seus efeitos a partir de 17 de fevereiro de 2022, a seguir:   
ANDRÉ DE OLIVEIRA SANTOS – Editor de Videotape – Referência CM-1E – Padrão Técnico Administrativo 
30h – lotado na Coordenadoria de Comunicação Social. 
 
 

VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 15/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19/2022
LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME e EPP.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de geração, reestruturação e manutenção de dados, através de 
ferramenta que permite a importação e consolidação dos balance-
tes contábeis em padrão XML do Sistema AUDESP (Auditoria do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) dos órgãos da Admi-
nistração Direta e Indireta, visando a disponibilização de informa-
ções padronizadas que garantam a prestação de contas às órgãos 
a União e Estado, incluindo os sistemas do Ministério da Educação, 
Ministério da Saúde e Secretaria do Tesouro Nacional, visando a 
prestação de contas do município junto aos referidos órgãos, dispo-
nibilizando demonstrativos técnicos e informações à otimização e 
suporte das rotinas do controle interno.
Data da realização da Sessão Pública: 24/03/2022
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.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 24 de fevereiro de 2022.

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Prefeitura Municipal de
MIRASSOLÂNDIA

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 MU-
NICIPAL DE EDUCACAO BÁSICA I e II, a comparecerem no Dep. 
Pessoal desta Prefeitura, 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: 5796  JÉSSICA JANAÍNA DE OLIVEIRA FERNANDES 
classificação: 30ª

Mirassolândia, 24 de Fevereiro de 2.022

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
Prefeita Municipal.

Câmara Municipal de
BADY BASSITT

Editais de
CONVOCAÇÃO

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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

HENRIQUE QUEIROZ PERES e PAULA VIEGAS SCHWELM. 
Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de setembro de 1992, filho de 
MARIO LUIS PERES e de MARIA IVONE DE QUEIROZ PERES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de janeiro de 1995, filha de 
PAULO SCHWELM NETO e de MARIA HELENA MUTTO VIEGAS 
SCHWELM.
  

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 

imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 22 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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no arti-
go 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

JEAN CARLOS PIROTA SUZUKI e MARIA JUSSARA WAYD-
MAN DE ARRUDA FELIX. Ele, de nacionalidade brasileira, policial 
militar, solteiro, nascido em Monte Aprazível, SP, no dia 15 de 
janeiro de 1994, filho de SÉRGIO SUZUKI e de SANDRA MARIA 
PIROTA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, 
divorciada, nascida em Limoeiro, PE, no dia 15 de maio de 1998, 
filha de JOSÉ NILSON FELIX DA SILVA e de MARIA APARECIDA 
DE MELO ARRUDA. 

MATHEUS GOMES NIRSCHL e BRUNA LEMES FÉBOLI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, engenheiro agrônomo, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 de outubro de 1992, filho 
de CARLOS HENRIQUE NIRSCHL e de ROSEMEIRE GOMES 
CORRÊA NIRSCHL. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, 
solteira, nascida em Monte Aprazível, SP, no dia 19 de julho de 
1987, filha de JOSÉ DONIZETTI FÉBOLI MANSANO e de SONIA 
MARIA LEMES FÉBOLI.
  
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-

xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  

Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 23 de fevereiro de 2022

David Yamaji Valença, Oficial.

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 preten-
dentes:
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 TEIXEI-
RA SALOMÃO;
TAIZA FERNANDA AFFONSO e MARIANA FERMINO DE LIMA, 
sendo TAIZA filha de RUBENS DONIZETI AFFONSO e de MARIA 
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.



     A Diretoria Nadim Cury e Paulo Voltarelli novamente 
acertou no alvo.A cantora Alcione será a atração do Clube 
Monte Líbano no Baile do Dia das Mães, dia 7 de maio 

     E Marisa Monte se apresenta em Rio Preto dia 13 de 
novembro, no Centro Regional de Eventos, trazida por Érik 
Soares. Anotem.

       A Academia Corpore vai ganhar um vizinho: o hortiftuti 
Oba que nada tem a ver com a folia de Votuporanga que 
está se mudando para cá.É daqueles hortifrutis  que ofere-
ce também,produtos selecionados, picados e embalados. 

        Desta coluna, os sentimentos à família de Orlando Cos-
tantini,meu colega na 2ª. Turma da Faculdade de Direito 
Rio-pretense, que faleceu na madrugada de quarta-feira.
Ele estava muito doente. 

        O médico José Ronaldo Stelluti e o empresário Zezinho 
Bonacina partiram quarta-feira para o Rio de Janeiro onde 
pretendem desfrutar os feriados que normalmente seriam 
dedicados ao carnaval. Retornam domingo. 

      Mais um acadêmico: o colunista Almir Calil foi convi-
dado para assumir a cadeira de Antônio Diederichsen na 
Academia Ribeirãopretana de Letras e Arte. Bem-vindo à 
“imortalidade”. 

            Depois dos restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador, Belo Horizonte e Punta Del Este, Rogério Fasano 
abriu esta semana, o Fasano de Nova York.tes. Com 100 lu-
gares, a nova casa fica na rua 49 com a Park Avenue.

           segunda-feira, mudaram–se os  horários do Forum:a-
gora é obrigatório ter 50% dos juízes trabalhando lá e o 
atendimento dos cartórios para advogados é de 10 às 18 
horas e para o público das 13 às 18 horas.

         O eixo central da próxima edição da revista Kapiuuara, 
da Academia Rio-pretense de Letras E Cultura, se apoia em 
dois pilares:o bicentenário da Independência do Brasil e a 
Semana de 22.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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SOCIAL LUI
WALDNER

CHAMPÂ & CAVIAR RODEIO I 
Programado para abril 
entre os dias 20 e 24- 
data em que as capitais 
como o Rio e São Pau-
lo,realizam seu carnaval- 
o Workshow , responsável 
pelo Rodeio de Mirassol já 
anunciou as atrações do 
evento.Abrindo a festa, 
Maiara e Maraisa e Hugo 
e Guilherme,na quarta-
-feira, dia 20, véspera do 
feriado de Tiradentes. 
Na quinta-feira, feriado 
do dia 21, Alok e Douglas 
e Vinicius. Na sexta-fei-
ra,22, Jorge & Mateus . No 
sábado  os rio-pretenses 
Zé Neto e Cristiano e no 
domingo Menos é Mais e 
Netto & Henrique.

MISTER RODEIO
O Barretos Park Hotel, no 
Parque do Peão de Barretos, 
acolhe no feriado de Chorpus 
Christi, de 16 a 18 de junho, a 
11ª. edição do Concurso Mis-
ter Rodeio Brasil 2022, que 
inclui entre os candidatos ao 
título de homem mais belo 
dos rodeios, o prefeito  da 
cidade paulista de Piquete, 
Rômulo Kazimierz, que em 
2013 disputou o mesmo títu-
lo e se classificou em segun-
do lugar.

RODEIO II 
Paulo Emilio Azevedo 
Marques confirmou na 
quinta-feira passada,-
nota dada aqui dia 12 
de janeiro, informan-
do a grade de shows do 
Rio Preto Country Bulls, 
evento que será realiza-
do de 13 a 17 de julho no 
Recinto de Exposiçoes. 
A festa se inicia  com a 
tradicional “ Quarta-feira 
Solidária” com um desfi-
le de atrações no palco, 
contribuindo para a ren-
da de entidades filan-
trópicas. Este ano será 
para o Hospital de Base. 
Na quinta-feira, dia 14, 
é a vez do embaixador 
Gusttavo Lima. Na sexta-
-feira, os xodós dos rio-
-pretenses, hoje  um su-
cesso nacional, Ze Neto 
e Cristiano. No sábado, 
16, Jorge & Mateus e en-
cerrando no domingo, as 
irmãs Maiara e Maraisa  
homenageando a saudo-
sa Marilia Mendonça, que 
faleceu recentemente. 

POSSE
A comunidade católica está 
sendo convidada para a 
Santa Missa de Posse de 
Dom Antonio Emidio Vitor,-
novo bispo da Diocese de 
Rio Preto,a ser celebrada 
dia 19 de março,às 9 horas 
na Catedral de São José.A 
missa será transmitia pela 
Rede Vida de Televisão.

JOGO
Sem pressão do governo, a Câmara dos Deputados apro-
vou na madrugada de ontem, por 246 votos a favor e 202 
contrários, o texto principal do projeto que legaliza os jo-
gos no Brasil. A iniciativa libera atividades como cassinos, 
bingos, jogo do bicho e plataformas digitais de apostas- 
neste último caso, há necessidade de uma etapa posterior, 
que é a regulamentação do Executivo.

SAÚDE E BELEZA I 
Os dois monumentais eventos que os irmãos médicos 
Edmo Atique Gabiel e Sthefano Atique Gabriel estão orga-
nizando para o segundo semestre em Rio Preto,prometem 
mobilizar um grande número de interessados.A Feira Tha-
min Health- Saúde Preciosa acontece dias 30 de setembro 
e 1º. de outubro e trará o mundialmente famoso Marcos 
Rossi, advogado, palestrante, baterista e atleta de mergu-
lho, que apesar da deficiência física, tem viajado o mundo 
para dar seu recado de esperança e alegria de viver. No Rio-
preto Shopping Center, dia 1º de outubro.

JANTAR
Na próxima quinta-feira, dia 3 
de março,o Grupo HTC Festa-
-que congrega uma parte da 
ala masculina do privé Har-
monia Tênis Clube,se reúne 
para um jantar de adesões em 
torno de um carneiro assado e 
à caçadora, oferecido aos ami-
gos pelo médico e pecuarista 
Humberto Liedtke.À coté, na 
organização, Florêncio Batista.  

RODA GIGANTE
Nossa,que chiiiiique!Pensa que são apenas Londres e Paris? 
A vizinha cidade de Olímpia a pouco mais de 50 km de Rio 
Preto,terá uma imensa roda gigante de 88 metros de altu-
ra, integrando o parque que o Playcenter vai construir lá

ANIVERSÁRIOS
Esses , os aniversarian-
tes da semana:25, sexta-
-feira:Felício Casseb,Ha-
milton Luiz Xavier Funes, 
José Luis Rey, Aldo Vinícius 
Pimenta, Beatriz Isma-
el Giorgi.26, sábado:1802 
- nasceu na França, o es-
critor Victor Hugo, Eleane 
Carvalho Nascimbeni, Sér-
gio Luiz Munia,Denise Ra-
gazzo, Carolina Leal, Fer-
nando Aguilar, Fábio Faria, 
Vera Chaddad Marins dos 
Reis, Nem Nunes Ferreira, 
Elisete Funes.27, domin-
go: Dia dos Idosos, 1957 - 
Fundação da FAFI, nasceu 
Elizabeth Taylor, Melania 
Ludwig Rodrigues, Vivian 
Marques Alves.28, segun-
da-feira: Giancarlo Radu-
an Adreoli, Maria Lúcia Sa-
lomão, Jane Kassis,Paulito 
Machado de Carvalho.1º, 
terça-feira: 1565 -Funda-
ção da cidade de São Se-
bastião do Rio de Janeiro 
por Estácio de Sá, Dia do 
Turismo, Erivaldo Estiva-
nelli,nasceu o ex-prefeito 
Manoel Antunes, Eliane 
Gomes Netinho,Aurora 
da Silva Rosário, Ben-Hur 
Carvalho Cabrera Mano, 
Fernanda Teixeira de Frei-
tas, Glória Bozzani Calil, 
Maria José Maluf Togno-
la, Maria Mendes Assad, 
Vera Lúcia Ferreira Fontes, 
Ana Paula Midorikawa, 
José Antonio Vilela, Wag-
ner Pero, Walter Crestani, 
Enzo Denadai. Nasceram 
o pintor Sandro Botticelli, 
o band leader Glenn Mil-
ler, o ator David Niven, o 
escritor Mário Palmério e 
o ex-presidente João Gou-
lart.2, quarta-feira: nas-
ceu o ex-prefeito e imortal  
da Academia Rio-pretense 
de Letras e Cultura, Wil-
son Romano Calil, Gustavo 
Goulart Escobar, Jennifer 
Lopes, Jon Bon Jovi. Nas-
ceu o presidente soviético 
Mikhail Gorbachev, prêmio 
Nobel da Paz. 3, quinta-
-feira: ator Alec Baldwin, 
Irai Gomes Luz Braga, Ká-
tia Sbroggio Cury Soubhia, 
Maurício Mattar, Oscar 
Luiz Grisi,Sérgio Acayaba 
de Toledo. Nasceu o es-
cocês Alexander Graham 
Bell, inventor do telefone; 
a atriz Jean Harlow, can-
tor e compositor Macalé,o 
técnico de futebol Zico.

Será muito cumprimentada amanhã, uma das ladies mais queri-
das de nosso high,Vera Chaddad Marins dos Reis, esposa do de-
legado de Polícia Geraldo Marins dos Reis.Ela tem dividido seu 
tempo no eixo Rio Preto-Campinas,onde mora seu filho Geraldo 
Marins dos Reis Jr, sua nora, Ana Paula e seus três netos – uma 
menina de 13 e os gêmeos de 8 anos.Com medo da pandemia,-
Vera não tem vindo a Rio Preto há dois anos e pretende estar 
por aqui em maio para encontrar amigos no Feijão Chic.

Aniversariante do dia 3 de março,Eliana Mathias de Oli-
veira Homsi, esposa do restaurateur Victinho Homsi- dono 
do L’Osteria, do Espaço Victoria e do Salsa Rooftop, recebe 
um grupo de mais de cem mulheres da crème de la crème 
de nossa melhor sociedade para uma festa no Salsa Roof-
top,dia 7 de março, segunda-feira, a partir de 15 horas. 

O presidente Jair Bolsonaro ontem em Rio Preto, homena-
geou o América F.C. Foto deste colunista

MOMO I 
Em outras épocas, sem pandemia,em um dia como hoje, já 
estaríamos aquecendo os tamborins para deixar a alegria 
fluir e os brasileiros se entregarem à folia. Mas para este 
ano, teremos que nos contentar com aquela frase célebre: 
“É o que temos para hoje”.Muitos clubes, preocupados com 
o Covid, optaram por manter apagadas as luzes de seus 
salões, tão feéricas em outras épocas.E assim, poucos lu-
gares se entregaram a uma programação carnavalesca.

MOMO II
O Automóvel Clube, na noite de hoje, apresenta Bozó e Cia. 
com sambas de enredo, sambas de mesa, e sucessos dos 
velhos carnavais, no bar Aperitivo, com mesas livres.Ama-
nhã, é a vez de Marcelo e Valéria, de Frutal, animarem a 
hora do almoço. Na noite de amanhã,a animação será do 
cantor Mazinho,que também atuará domingo a partir da 15 
horas, no matinê infantil na Boate Azul.

MOTOCIATAS
Além da agenda de ontem em Rio Preto, outras duas moto-
ciatas estão sendo organizadas para o Rio de Janeiro. Uma 
delas está prevista para o início de março para celebrar o 
fim da cobrança do pedágio da via Dutra para motoquei-
ros.Já o outro passeio de moto será em comemoração aos 
67 anos de Jair Bolsonaro e deverá fazer um trajeto que se 
encerra na Barra, onde fica o condomínio que ele morava 
antes de se mudar para o Palácio da Alvorada.

MOMO III
O Terraço Ammici,do Quinta do Golfe, está programando um 
boteco carioca a partir de amanhã,para o período que seria 
o carnaval.Amanhã, se apresenta Luiz Dilah & Sambakura.
Domingo, tem George Roque e Banda e na segunda-feira, 
Maestria do Samba.

No almoço da Lide Noroeste Paulista comandado por 
Marcos Scaldelai no Buffet Victória em homenagem 
ao ministro da Infraestrutura Tarcísio Freitas, a figura 
central do evento ladeada pelo advogado Eduardo Molina 
Santos e este colunista.

SAÚDE E BELEZA II
O segundo evento, a Feira Thamin Skin & Hair, dedicada à 
beleza, será realizada di de 17 a 19 de outubro e trará para 
uma palestra dia 19, no Riopreto Shopping, a empresária e 
blogueira fitness Gabriela Pugliesi.

RESTAURANTE PANORÂMICO
Pelo andar da carruagem,parece que tão cedo o restau-
rante Panorâmico, do Automóvel Clube, não entrará em 
funcionamento. Apesar de reinaugurado no réveillon,devi-
do a um problema de saúde com a chef Mari Angeles, foi 
anunciado pelo presidente Jesus Martin Neto que no final 
deste mês seria reaberto aos sócios. Mas até agora,não há 
sinais de vida. E todo mundo anda mudo e quedo.


