
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP - SEXTA-FEIRA - 11 MARÇO DE 2022 - ANO XIX- Nº 5.506 - R$ 1,50

DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

TJ NEGA
LIMINAR
Tribual de Justiça negou liminar 
para suspender lei que obriga 
compliance em contratos da pre-
feitura acima de R$ 500 mil
POLÍTICA  Pág.3

CARTEIRAS ASSINADAS

O setor de maior destaque foi o de serviços com 865 empregos criados, o equivalente a 73,4% dos trabalhos gerados no período, segundo dados do Caged divulgados ontem

EDUCAÇÃO

Ensino 
municipal tem 
notas básicas 
no Saresp
CIDADES  Pág.5

PANDEMIA

Médico alerta 
para usar 
máscara em 
aglomerações
“Você estando sozinho não 
tem problema nenhum, 
mas se você está em um 
show em um parque, por 
exemplo, em que não há 
distanciamento social, a re-
comendação é utilizar”, diz 
o infectologista da Famerp, 
Irineu Maia. Desde ontem, 
em todo estado, não é pre-
ciso mais usar máscara em 
locais abertos.  Mas especia-
listas alertam para alguns 
cuidados. CIDADES  Pág.5

ACUSADO PRESO

Assassinato a tiros

Um homem, de 41 anos, 
acusado de um homi-
cídio, se entregou às 17 
horas desta quarta-fei-
ra, 9, na sede da DEIC 
rio-pretense, após ficar 
sabendo que a Justiça ha-
via expedido mandado de 
prisão contra ele. O crime 
ocorreu na  última sexta-
-feira, 9,  numa residên-

cia, onde estava sendo 
realizada uma festa. Dois 
participantes da festa ti-
veram uma discussão, um 
saiu e voltou armado dis-
parando contra a vítima, 
o pintor Cléber Duarte 
Pereira (foto), de 33 anos 
que chegou a ser socorrido 
até a UPA mas não resis-
tiu.CIDADES Pág.4

COPA DO BRASIL

“Foi muito 
pênalti”, diz 
técnico do 
Mirassol
O Mirassol deixou a Copa 
do Brasil na bronca com a 
arbitragem após o possível 
pênalti não marcado aos 27 
minutos. Com a derrota o 
time deu adeus à competi-
ção. ESPORTES  Pág.6

PAULISTA A3

Serviços têm boom e Rio Preto 
gera 1,7 mil empregos em janeiro
Rio Preto registrou 6.991 admissões e 5.813 desligamentos no período, com saldo positivo de 1.178 vagas em janeiro. CIDADES Pág.5

SEU BOLSO

Petrobras 
reajusta preços 
da gasolina e 
do diesel
POLÍTICA  Pág.3

NA LIGA

Olímpia 
perde do 
Marília e está 
na degola
O Olímpia sofreu mais uma 
derrota na Série A3 do Pau-
lista. Jogando fora de casa, 
a equipe foi superada por 2 
a 1 pelo Marília e se compli-
cou ainda mais na tabela.
ESPORTES Pág.6

Vôlei conhece adversários
O time de voleibol feminino de Rio Preto conheceu seus ad-
versários na Liga de Porto Ferreira (APV).  A estreia será no 
dia 28 de maio diante de Artur Nogueira. ESPORTES  Pág.6
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Por qual motivo a edometriose 
dificulta engravidar?

A riqueza muda con-
forme as épocas. Hoje o 
produto mais bem avaliado 
é o petróleo. No passado 
não era. No futuro poderá 
não o ser.

 A nossa região é 
privilegiada com o aquífero 
guarani e com as águas da 
região dos grandes lagos.

 O poeta Guilherme 
Arantes, através da música 
já alertava: ‘Terra, planeta 
água’.

 A tendência será 
a valorização do H2O para 
o planeta terra. O grande 
problema será a mudança 
de comportamento com 
relação à natureza, para se 
manter um planeta com 
água potável.

Urgente a migração das 
soluções convencionais para 
as soluções baseadas na na-
tureza: ou mudamos nosso 
comportamento e nosso 
paradigma ou morreremos 
‘afogados’ no seco: na po-
luição, na falta de ar ou na 
falta de água.

Para se ter uma ideia, no 
ano passado, a água se jun-
tou ao ouro, prata, petróleo 
e outras commodities e co-
meçou a ser negociada em 
contratos futuros na bolsa 
americana Nasdaq. Estou, 
portanto, tratando de rea-
lidade e de uma realidade 
factível e próxima.

Alguns especialistas de-
fendem que estes meca-
nismos financeiros podem 
contribuir a uma gestão 
mais eficiente dos recursos 
hídricos, mas também se 
considera absurdo permitir 
que se especule com a con-
sagrada água.

A nossa região é privi-
legiada e a água e o seu uso 
deverão ser reavaliados, 
pois hoje há a utilização es-
portiva, turística, ribeirinha 
e também a exploração da 
atividade econômica, espe-
cialmente a agrícola, da ca-
na-de-açúcar e da psicultura.

Água hoje é quase de 
‘graça’, para alguns. 

Todavia, vai ser uma 
‘mercadoria’ muito cara. Vai 
incidir sobre ela também a 
velha regra mercadológica: 
da demanda e da procura.

A água tem preço! E não 
pode ser cobrada só dos 
mortais consumidores. Es-
ses já não aguentam mais. 
A água tem que ser de qua-
lidade, porque ela é um di-
reito fundamental da Pessoa 
Humana e essencial à vida 
nossa e do Planeta Terra, 
além do que, sem ela, não 
podemos gozar dos outros 
direitos.

Água é vida e ambas de-
vem ser bem tratadas. Com 
a palavra e atitudes as novas 
gerações, sobretudo porque 
dela (água) deverão cuidar. 
Fica o alerta.

Vivemos um cenário onde 
uma em cada quatro pessoas 
irá desenvolver algum trans-
torno psiquiátrico ao longo da 
vida, segundo aponta a OMS. 
E o Brasil ocupa o primeiro 
lugar na lista de países onde 
há maiores taxas de ansieda-
de. Apesar de alarmante, esse 
quadro mostra a importância 
que devemos dar ao cuidado 
com a saúde mental e emocio-
nal e não só na vida pessoal, 
mas também no trabalho. 
Mais do que isso, devemos 
ficar atentos ao modo como 
estamos gerenciando o que 
circula de forma livre em nos-
sas mentes: os pensamentos.

Você sabia que os nossos 
pensamentos influenciam 
diretamente as  nossas emo-
ções, ações, comportamentos, 
decisões e relacionamentos? 
Eles podem parecer até ino-
fensivos, mas atuam direta-
mente em nossa saúde mental 
e emocional. De acordo com a 
famosa escritora motivacional 
Louise Hay em seu Livro Você 
Pode Curar sua Vida: "Os 
pensamentos que escolhemos 
são as tintas que usamos para 
pintar a tela da nossa vida."

Somos como uma grande 
orquestra, cada parte influen-
cia no todo. Pensamentos 
podem mudar o ritmo, o tom e 
até desarranjar toda nossa sin-
fonia. Sem um regente, uma 
orquestra vira um caos, e as-
sim acontece com nossa mente 
quando não gerenciamos nos-
sos pensamentos. Quando não 
escolhemos que pensamentos 
queremos dar força e quais 
deixamos ir embora.

Assim, são inúmeras as 
fontes que nos levam a ter 
pensamentos desorganizados.  
E o excesso de dados que con-
sumimos diariamente é o fator 
principal: altas demandas no 
trabalho, notícias desagradá-
veis a todo instante ao alcance 
dos dedos, além de gastar 
tempo demais nas mídias so-

ARTIGO
ARTIGO A Gestão de Pensamentos como 

aliada à produtividade e à saúde 
mental no mundo corporativo

ÁGUA E VIDA

Karina Siervi, é bacharel em Ci-
ências Biológicas com ênfase em 
Neurociências, Meta-Coach em 
Neuro-Semântica pela Sociedade 
Internacional de Neuro-Semântica 
(ISNS). Sound Healer pelo Método 
Internacional Peter Hess, instrutora 
de O-DGI (O Despertar do Guerreiro 
Interno), e também terapeuta da 
Naomm, empresa especializada em 
atendimento on-line em práticas in-
tegrativas e complementares (PICs)

Gilberto Antonio Luiz, 59, é 
advogado, professor universi-
tário (UNIFUNEC Santa Fé do 
Sul), escritor, procurador jurídi-
co municipal (Prefeitura Muni-
cipal de Três Fronteiras) e tem 
artigos jurídicos publicados em 
revistas especializadas.
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A endometriose é uma 
doença crônica, inflamatória 
e dependente de estrogênio, 
que se caracteriza pelo cresci-
mento do tecido endometrial 
fora da cavidade uterina. 

Afeta 6-10% das mulheres 
em idade reprodutiva. A en-
dometriose continua sendo 
diagnosticada erroneamente, 
incompreendida e ineficaz-
mente tratada. 

A causa desta doença 
enigmática é desconheci-
da; entretanto, a teoria da 
menstruação retrógrada é 
amplamente aceita.

Até hoje, foi sugerido que 
as mulheres que desenvol-
vem endometriose têm dis-
função genética, bioquímica 
ou imunológica que impede a 
remoção do tecido endome-
trial, da cavidade peritoneal 
(abdominal) e facilita a ade-
são dos tecidos às estruturas 
peritoneais.

Está bem estabelecido 
que o sistema imunológico 
das mulheres com endome-
triose é disfuncional. 

Uma grande quantidade 
de tipos de células imunoló-
gicas, incluindo neutrófilos, 
macrófagos, células dendríti-
cas, células natural killer, cé-
lulas T auxiliares e células B, 
mostrou-se desregulada em 
mulheres com endometriose. 
Além disso, citocinas e qui-
miocinas, células envolvidas 
na inflamação, angiogênese 
e crescimento tecidual estão 
aumentadas no plasma e 
líquido peritoneal (LP) de 
mulheres com endometriose. 

Suspeita-se que este meio 
inflamatório local e sistêmico 
estimule sintomas comu-
mente apresentados, incluin-
do dor e infertilidade. 

Tem sido relatado que 
35-50% dos pacientes com 
endometriose apresentam 
infertilidade e 25-50% das 
mulheres inférteis têm en-
dometriose.

Existem evidências subs-
tanciais que sugerem que 
mecanismos imunes aber-

rantes na endometriose estão 
associados a vários fatores 
que têm a capacidade de 
deteriorar a fecundidade, 
incluindo a foliculogênese, 
qualidade de oócitos e embri-
ões e falha na receptividade/
implantação eutópica. 

No entanto, ainda não 
está claro como a desregu-
lação imunológica está con-
tribuindo para a patogênese 
dessa doença enigmática. 
Neste momento, também 
não está claro se uma ruptura 
de um, alguns ou todos os 
fatores levam à infertilidade. 

Muitos estudos corre-
lacionam a endometriose e 
sua infertilidade associada 
a uma regulação positiva 
ou negativa de produtos 
imunológicos; entretanto, 
poucos estudos analíticos 
e explicativos existem com 
o objetivo de entender por 
que observamos a disfunção 
imunológica. Além disso, a 
conexão complexa entre a 
inflamação e o desequilíbrio 
hormonal observado é pouco 
compreendida. Investigado-
res que estudam a endome-
triose parecem ter esgotado 
explicações intuitivas para 
entender a patogênese da 
endometriose e sua infertili-
dade associada. 

O que se depreende deste 
artigo é que a endometriose 
é uma doença multifatorial,  
que não conhecemos todos 
os meandros de sua atuação, 
aqui focado na infertilidade. 

Enquanto não se chega à 
uma decisão final, vale sem-
pre nossa premissa de que a 
fertilização in vitro, pulando 
etapas e fazendo embriões 
em laboratório, longe do 
ambiente potencialmente 
hostil, ainda é o melhor agen-
te transformador para uma 
gravidez e consequentemen-
te às mudanças hormonais 
capazes de tratar da melhor 
forma possível atual, a endo-
metriose. 

Uma gestação é o que fará 
a diferença !

“
““ “        Esse movimento da Petrobras vai no mesmo 

sentido de outros fornecedores de combustíveis 
no Brasil que já promoveram ajustes nos seus 
preços de venda

        O Compliance é o que tem de 
mais moderno em qualquer pla-
taforma de negócio, por quem 
prega a transparência. A base 
do projeto sempre foi fincada na 
moralidade, ética e fim da cor-
rupção. Além de evitar que os 
contratados deem golpe

Comunicado Petrobras
Bruno Moura, Vereador

ciais. Com isso, estamos a todo 
momento estimulando mais e 
mais nossa mente, ingerindo 
informações, nos comparando 
com os outros.

Porém, a boa notícia é que 
temos sim controle sobre os 
nossos pensamentos! Geren-
ciar pensamentos significa 
tornar-se consciente de tudo 
que você está criando em sua 
mente neste momento. Cada 
pensamento no agora cria o 
seu futuro. E à medida que 
nos tornamos conscientes do 
que estamos criando, podemos 
questionar se é esse futuro que 
desejamos seguir criando e 
então agir de forma diferente: 
esse pensamento me fortale-
ce? Ajuda a lidar com a situa-
ção atual? Ele é útil para mim?

Neste sentido, pensamen-
tos não gerenciados podem 
levar a diversos males, como 
Ansiedade, Burnout,  irritabi-
lidade, impaciência, insônia, 
cansaço, esgotamento mental 
e emocional, tensão e dores 
no corpo, compulsão alimen-
tar, síndrome do pensamento 
acelerado, dificuldade para se 
concentrar, inquietação…O 
que pode tornar o colaborador 
de empresa, por exemplo, a 
não produzir seu trabalho de 
forma saudável. 

Em minha experiência 
como terapeuta, percebo a 
efetividade das terapias inte-
grativas como aliadas no cui-
dado com a saúde. As Práticas 
Integrativas e Complementa-
res (PICs) contribuem para a 
restauração e manutenção da 
saúde de forma integral. Sendo 
assim, toda prática que fortale-
ça e equilibre nossa saúde está 
influenciando diretamente no 
cultivo de uma mente saudável 
e contribuindo para a prática 
de gestão de pensamentos. 
Quando nossa saúde está em 
desequilíbrio tudo é afetado 
e torna-se mais difícil manter 
uma mente saudável, dormir 
bem, ter disposição e clareza. 

Um exemplo de uma des-
tas práticas é a Terapia do 
Som (Sound Healing). Ela é 
uma grande aliada na gestão 
de pensamentos por ser um 
experiência que facilita o re-
laxamento profundo, acalma 
a mente, diminui os níveis de 
estresse e tensão, melhora a 
qualidade do sono, nos ajuda 
a ampliar a percepção e cons-
ciência sobre nós mesmos 
e resgatar nossas próprias 

ferramentas de equilíbrio e 
harmonia.

Tenho recebido muitas 
pessoas com graus elevados 
de ansiedade, agitação mental, 
insônia, depressão, baixa vita-
lidade. Quando elas recebem 
passam pela experiência de 
Gestão dos Pensamentos e a 
Terapia do Som costumam 
relatar que sentem leveza, 
muitas dizem que é como 
flutuar, percebem a mente 
mais clara e calma, dormem 
melhor, tem mais disposição 
e relatam muitas mudanças 
na dinâmica do trabalho após 
as sessões. Tudo isso permite 
e facilita o desenvolvimento 
de novos comportamentos e 
ações com relação aos pen-
samentos. Quando mudamos 
nossos estados, enxergamos 
novas possibilidades e nos 
encorajamos a trilhar novos 
caminhos.

Em um caso recente, uma 
paciente estava à beira de um 
burnout e esgotamento emo-
cional, com dificuldades de 
se expressar no ambiente de 
trabalho e até mesmo de pedir 
ajuda.  Com cerca de 3 sessões 
ela começou a se perceber em 
um novo estado emocional, 
energético e mental. Com mais 
clareza da situação, confian-
ça em si mesma, acolhendo 
suas emoções e sentimentos 
e priorizando o autocuidado. 
Ela se sentia como se estivesse 
atravessando uma tempestade 
e agora conseguia voltar a 
respirar com calma, ver novos 
horizontes.

Isso é observado também 
nas sessões em grupos com 
empresas. Cerca de 15 a 30 
minutos de terapia sonora 
tem demonstrado resultados 
significativos com relatos de 
profundo relaxamento, des-
compressão, alívio de dores 
e tensões no corpo, leveza, 
disposição, clareza, alegria. É 
como se renovássemos nosso 
sistema por completo: mente, 
corpo, emoções, energia. 

Assim, descobrir que não 
somos reféns de uma mente 
agitada e desgovernada e que 
temos as ferramentas para ge-
renciar nossos pensamentos. E 
esse tem sido o resultado mais 
poderoso que tenho obtido 
através de experiências de ges-
tão dos pensamentos e terapia 
do som com pessoas do mun-
do corporativo: cultivar uma 
mente saudável é libertador!
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Política Parada obrigatória
Desobedecer ordem de parada 
em blitz de trânsito é crime, 
estabelece decisão do STJ

Seu bolso
Senado aprova projeto que cria auxí-
lio-gasolina e fundo para estabilizar 
preços dos combustíveis

A Petrobras anunciou nes-
ta quinta-feira, 10, no Rio de 
Janeiro, reajustes de preços 
de venda de gasolina e diesel 
para as distribuidoras a partir 
de amanhã (11) após 57 dias 
sem aumento. O preço médio 
de venda da gasolina da Pe-
trobras para as distribuidoras 
passará de R$ 3,25 para R$ 
3,86 por litro. 

“Considerando a mistura 
obrigatória de 27% de etanol 
anidro e 73% de gasolina A 
para a composição da gasolina 
comercializada nos postos, a 
parcela da Petrobras no preço 
ao consumidor passará de R$ 
2,37, em média, para R$ 2,81 
a cada litro vendido na bomba. 
Uma variação de R$ 0,44 por 
litro”, informou o comunicado 
da empresa. 

Diesel
Para o diesel, o preço mé-

dio de venda da Petrobras 
para as distribuidoras subirá 
de R$ 3,61 para R$ 4,51 por 
litro. “Considerando a mis-
tura obrigatória de 10% de 
biodiesel e 90% de diesel A 

Petrobras reajusta preços 
da gasolina e do diesel

ARTIGO

para a composição do diesel 
comercializado nos postos, a 
parcela da Petrobras no preço 
ao consumidor passará de R$ 
3,25, em média, para R$ 4,06 
a cada litro vendido na bomba. 
Uma variação de R$ 0,81 por 
litro”, diz a nota. 

Gás 
Para o GLP [gás liquefeito 

de petróleo], de acordo com 
a empresa, o último ajuste de 
preços vigorou a partir de 9 de 
outubro do ano passado. A par-
tir de amanhã, o preço médio 
de venda do GLP da Petrobras, 
para as distribuidoras, subirá 

de R$ 3,86 para R$ 4,48 por 
kg, equivalente a R$ 58,21 por 
13kg, refl etindo reajuste médio 
de R$ 0,62 por kg. 

“Esse movimento da Pe-
trobras vai no mesmo sen-
tido de outros fornecedores 
de combustíveis no Brasil 
que já promoveram ajus-
tes nos seus preços de ven-
da”, afirmou a companhia.
Apesar da disparada dos preços 
do petróleo e seus derivados 
em todo o mundo, nas últimas 
semanas, como decorrência da 
guerra entre Rússia e Ucrânia, 
a Petrobras informou que deci-
diu não repassar a volatilidade 

Para o diesel, o preço 
médio de venda da Pe-
trobras para as distri-
buidoras subirá de R$ 
3,61 para R$ 4,51

A Petrobras anunciou reajustes de preços de venda de gasolina e diesel

Divulgação

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação Câmara RP

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo negou liminar da 
Prefeitura de Rio Preto que 
tentava anular Lei aprovada 
pela Câmara que instituiu o 
Programa de Integridade nas 
empresas contratadas pela 
administração pública. 

De autoria do vereador 
Bruno Moura (PSDB) a Lei 
obriga que empresas que 
celebrarem contrato, con-
sórcio, convênio, concessão 
ou parceria público-privada 
com o Poder Público com 

valores superiores a R$ 500 
mil sofram penalidades caso 
não cumpram todos os itens 
previstos em contrato. 

A exigência da implan-
tação do Programa de Inte-

TJ nega liminar e mantém compliance 
em contratos acima de R$ 500 mil

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) vetou, mas o 
veto acabou rejeitado 
pelos vereadores

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

gridade, também conhecido 
como Compliance, tem como 
objetivo “proteger a admi-
nistração pública municipal 
dos atos lesivos que resultem 
em prejuízos fi nanceiros cau-
sados por irregularidades, 
desvios de ética e de con-
duta e fraudes contratuais”.

Inconstitutcional
O prefeito Edinho Araújo 

(MDB) vetou a proposta, mas 
acabou sendo rejeitado em 

nova análise pelos vereado-
res. Na Ação Direta de Incons-
titucionalidade (Adim), Edi-
nho afi rma que a Lei “usurpa 
a competência privativa da 
União para dispor sobre re-
gras gerais sobre licitações 
e contratos, na forma dos 
artigos 22, inciso XXVII, da 
Constituição Federal e 1º, 5º 
e 144 da Constituição Ban-
deirante, tendo em vista que 
aquela viola preceitos da Lei 
Federal 8.666/93”.

concentrado”, afi rmou o in-
tegrante do TJ. 

Comemorou
Bruno Moura comemorou 

a decisão. “O Compliance é o 
que tem de mais moderno em 
qualquer plataforma de negó-
cio, por quem prega a trans-
parência. A base do projeto 
sempre foi fi ncada na morali-
dade, ética e fi m da corrupção. 
Além de evitar que os contra-
tados deem golpe”, disse.

COMPLIANCE

R$ 500 mil 
CONTRATOS acima 
deste valor t~em obri-
gação de ter seguro 
para evitar prejuízo a 
prefeitura

TJ nega liminar de Edinho contra Lei que cria programa para evitar prejuízos com empresas; projeto do vereador Bruno Moura

O relator
No entanto, o relator Ja-

cob Valente não acatou os ar-
gumentos e negou a liminar. 
“Não há situação aparente de 
vício de inconstitucionalidade 
por usurpação da compe-
tência daquela, embora, na 
análise superficial, possa 
haver alguma crise pontual 
de legalidade como aponta o 
autor. E divergência na legis-
lação infraconstitucional não 
pode ser objeto de controle 

Senado 
aprova 
fundo do 
combustível

O Senado aprovou nes-
ta quinta-feira, 10, por 61 
votos a 8 o projeto que 
cria a Conta de Estabi-
lização dos Preços dos 
combustíveis (CEP), um 
fundo com o objetivo de 
frear a alta dos preços dos 
produtos. 

A proposta também 
estabelece a ampliação do 
auxílio-gás, dobrando o 
alcance do benefício que 
custeia parte do botijão de 
gás, e cria o auxílio-gasoli-
na, destinando um “vale” 
nos valores de R$ 100 
e R$ 300 para taxistas, 
mototaxistas e motoristas 
de aplicativos. 

A aprovação do fundo 
de estabilização se dá em 
meio à disparada dos pre-
ços do petróleo e a mais 
um reajuste anunciado 
pela Petrobras. Nesta 
quinta, a estatal informou 
que o valor da gasolina 
sofrerá um aumento de 
18,8%. Já o diesel enfren-
tará uma alta de 24,9%. 

O texto, de autoria do 
senador Rogério Carvalho 
(PT-SE), foi aprovado 
conforme versão proposta 
pelo relator, o senador 
Jean Paul Prates (PT-RN). 

A liderança do go-
verno liberou os sena-
dores governistas para 
votar como quisessem. 
Agora, a proposta seguirá 
para votação na Câmara 
dos Deputados.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

do mercado de imediato, fazen-
do monitoramento diário dos 
preços de petróleo. 

“Após serem observados 
preços em patamares consis-
tentemente elevados, tornou-
-se necessário que a Petrobras 
promova ajustes nos seus pre-
ços de venda às distribuidoras 
para que o mercado brasileiro 
continue sendo suprido, sem 
riscos de desabastecimento, 
pelos diferentes atores res-
ponsáveis pelo atendimento 
às diversas regiões brasileiras: 
distribuidores, importadores e 
outros produtores, além da Pe-
trobras”, disse o comunicado.

TJ condena 
Silvio Santos 
por pergunta 
a criança

A 9ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo confi rmou 
condenação de 1ª instância 
contra o empresário e apre-
sentador Silvio Santos. Ele 
terá que pagar R$ 50 mil à 
família de uma criança por 
conta de uma pergunta de 
cunho sexual durante um 
programa de auditório. 

Em 2016
O caso ocorreu em 2016 

durante o quadro “Levan-
ta-te” que era voltado ao 
público infantil. Na ocasião, 
Silvio Santos perguntou a 
uma criança: “O que você 
acha melhor, sexo, poder ou 
dinheiro?” A menor estava 
acompanhada da mãe na 
ocasião que a retirou cons-
trangida do local. 

A decisão
Na decisão, o desembar-

gador José Aparício Coelho 
Prado Neto, apontou que 
a pergunta provocou “um 
imenso constrangimento”. 
O julgador também citou 
como agravante a reper-
cussão que o caso teve na 
internet.  A mãe da crian-
ça pedia uma indenização 
no valor de R$ 998 mil, 
mas o TJ decidiu man-
ter a quantia fi xada de R$ 
50 mil pelo juízo de piso.

Da  REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Telemarketing 
terá prefixo 
0303 na 
ligação

Começa a valer, a partir 
desta quinta-feira, 10, o uso 
obrigatório do prefi xo 0303 
na ligações realizadas para 
clientes pelas empresas de 
telemarketing. A mudança, 
anunciada no final do ano 
passado pela Agência Na-
cional de Telecomunicações 
(Anatel), tem o objetivo de 
ajudar os usuários a identi-
fi carem facilmente esse tipo 
de ligação e decidir se vão 
aceitar a chamada. 

O código aparecerá no 
início do número de qualquer 
ligação que vise a ofertar 
produtos ou serviços. As 
mudanças valem apenas para 
as prestadoras de telefonia 
móvel. Daqui a 90 dias, de-
verão ser implementadas 
também pelas operadoras de 
telefonia fi xa. 

Segundo a Anatel , o uso 
do código 0303 será exclusi-
vo e obrigatório para ativida-
des de telemarketing ativo, 
prática de oferta de produtos 
ou serviços por meio de liga-
ções ou mensagens telefôni-
cas, previamente gravadas ou 
não. A medida determina que 
as redes de telecomunicações 
permitam a identificação 
clara do código no visor do 
aparelho. Além disso, as 
operadoras deverão fazer o 
bloqueio preventivo de cha-
madas originadas.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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CIDADES Home Care da Saúde
A Prefeitura de Potirendaba começou 
a oferecer tratamento de fisioterapia 
“home care” totalmente gratuito

Consumindo mais
Levantamento da Associação Brasileira de 
Supermercados revela que consumo das 
famílias teve alta de 1,2% em janeiro.

Uma denúncia anônima 
levou policiais militares do 
Baep a apreenderem 415 quilos 
de maconha, em uma casa em 
construção, no Vale do Sol, 
em Mirassol, na manhã desta 
quarta-feira, 9. O traficante foi 
preso em flagrante. 

Abordagem
Ao ser abordado pela guar-

nição, o acusado confessou 

NO VALE DO SOL

PM apreende 415 quilos de 
maconha em construção

DECIDE STJ

Desobedecer ordem de parada 
em blitz de trânsito é crime

que estava armazendo uma 
grande quantidade da droga 
no imóvel. 

377 tabletes
Foram confiscadas pelos 

pms 16 caixas com 377 tabletes 
do entorpecente. O suspeito 
foi levado à delegacia miras-
solense, onde a prisão foi con-
firmada, sendo encaminhado 
à carceragem local. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Desobedecer a ordem de pa-
rada de veículo dada por um 
funcionário público, seja ele 
policial militar ou não, é sem-
pre crime. 
Esse foi o entendimento esta-
belecido por maioria de votos 
pelos ministros da 3ª Seção 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça em julgamento realizado 
na tarde desta quarta-feira, 9. 
O colegiado se debruçou so-
bre um caso analisado sob o 
rito dos repetitivos para de-
finição de tese, a qual deverá 
ser obrigatoriamente seguida 
pelas instâncias ordinárias a 
partir de agora. 
A discussão era saber se ocor-
re o crime de desobediência 
quando um motorista ignora a 
ordem de parada emitida por 
policial no exercício de ativi-
dade ostensiva de segurança 
pública. A resposta dada pela 
3ª Seção foi positiva. 
A jurisprudência do STJ já in-
dicava de forma pacífica que, 
nas blitz de policiamento os-
tensivo, em que a Polícia Mili-
tar estrangula o trânsito para 
revistar veículos em busca de 

criminosos ou para cessar a 
prática de crimes, não parar o 
veículo configura a desobedi-
ência prevista no artigo 330. 
Durante o julgamento, o co-
legiado indicou que o mesmo 
deve valer para quando a or-
dem de parada é dada no con-
texto de fiscalização de trânsi-
to. É o caso, por exemplo, das 
blitz por agentes de trânsito 
que buscam coibir motoristas 
embriagados ou sem a devida 
habilitação. 
Para o infrator, essa diferen-

ciação é extremamente rele-
vante. Não parar em blitz de 
fiscalização de trânsito gera 
punição administrativa: mul-
ta, pontuação na habilitação, 
recolhimento da CNH, apre-
ensão do veículo e até sus-
pensão do direito de dirigir. 
No entanto, isso não neces-
sariamente o tornaria impu-
tável criminalmente. A par-
tir de agora, o STJ indica ao 
Judiciário e às polícias que a 
conduta é típica e passível de 
gerar denúncia e condenação.

Baep apreende 415 quilos de maconha em casa

Desobedecer ordem de parada em blitz de trânsito é crime,

Reprodução/Redes sociais

Um homem, de 41 anos, 
acusado de um homicídio, se 
entregou às 17 horas desta 
quarta-feira, 9, na sede da 
DEIC rio-pretense, após ficar 
sabendo que a Justiça havia 
expedido mandado de prisão 
contra ele. 

O crime
No início da noite da úl-

tima sexta-feira, 9, a PM foi 
chamada para atender a um 
assassinato no Jardim Santo 
Antônio.  Na residência, estava 
sendo realizada uma confrater-
nização e dois participantes da 
festa tiveram uma discussão. 

Um dos homens se ausen-
tou, retornando com uma arma 
de fogo e realizando três dispa-
ros, sendo que um dos projé-
teis atingiu o lado esquerdo do 

Acusado de homicídio se entrega à 
polícia após ter prisão decretada

CRIME EM FESTA

peito do pintor Cléber Duarte 
Pereira, de 33 anos. A vítima 
foi socorrida por familiares, 
mas acabou vindo a óbito. 

Investigações
A Delegacia de Homicídios 

da DEIC iniciou as investiga-
ções, recebendo informações 
da idade e que o suspeito era 

morador de Rio Preto. Através 
de informações fornecidas pela 
Polícia Militar, foi possível 
chegar ao nome completo do 
indiciado. 

Os policiais civis e militares 
realizaram diligências no dia 
dos fatos, tentando prender 
o autor em flagrante, mas ele 
fugiu.

Um homem, de 41 anos, 
acusado de um
 homicídio, se 
entregou às 17h
 desta quarta-feira

O pintor Cléber Duarte Pereira, de 33 anos, vítima de homicídio

PM detém 
suspeito de 
tentativa de 
estupro

Uma operadora de cai-
xa, de 18 anos, sofreu uma 
tentativa de estupro na 
noite desta quarta-feira, 
9. O suspeito foi detido 
pela PM. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, a vítima 
caminhava pela avenida 
Philadelpho Gouveia Neto 
quando um homem, ar-
mado com uma faca, teria 
se aproximado e dito para 
que não gritasse, senão ele 
a mataria. 

A vítima conseguiu 
sair correndo e populares 
que passavam pelo local 
a socorreram e ligaram 
para a PM, que fez rondas 
nas imediações e flagrou 
o acusado perto da linha 
férrea. 

Ao ser abordado, o 
autuado alegou que era 
namorado da vítima. Já no 
Plantão, deu outra versão, 
afirmando que só queria 
furtar o celular da mulher. 
A faca usada no crime não 
foi localizada. O indiciado 
foi ouvido e liberado.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Grupo estuda contenção de queimadas
Disciplinar e assegurar 

proteção ao meio ambiente 
em relação às queimadas em 
Rio Preto. Este é o objetivo de 
projeto de lei que está sendo 
elaborado por meio de várias 
entidades e associações da 
cidade. 

Segundo dados do Corpo de 
Bombeiros, em 2021 a região 
de Rio Preto registrou mais 
de 4,8 mil focos de incêndio. 

Rio Preto registrou ao menos 
2,6 mil focos, em especial na 
área do antigo IPA, onde pelo 
menos 150 hectares foram 
consumidos pelo fogo.

A minuta do projeto vem 
sendo elaborada por uma fren-
te de trabalho envolvendo o 
presidente do Legislativo, Pe-
dro Roberto Gomes (Patriota), 
representantes da secretaria 
do Meio Ambiente, Otton Gar-

cia de Arruda e Edson da Silva 
Jr;  representante do Corpo 
de Bombeiros, Tenente André 
Luiz Teixeira, as estudantes de 
Medicina Veterinária, Juliana 
Palaria e Emeli Cristina, da 
Defesa Civil, Inácio Albuquer-
que; representante da AAMA, 
Denise Fares;  da Comissão de 
Direitos Ambientais da OAB, 
Rafael Azeredo, e representan-
do o Grupamento de Bombei-

ros Civis Voluntários, Várzea 
Paulista onde ele é Diretor de 
Defesa Civil. (GBCV), Cristia-
no Vargas e Rafael Valadão. 
Nesta quinta-feira, 10, o pre-
sidente da Câmara retomou 
o assunto ao receber em seu 
gabinete o Coordenador Ge-
ral da Comissão de Direito 
Ambiental, Rafael Azeredo 
de Oliveira, que está à frente 
na elaboração da propositura. 

EM RIO PRETO

Rio Preto registrou ao menos 2,6 mil focos, em especial No antigo IPA

Publicitário 
bate carro 
em árvore 
em avenida

O 2º DP de Rio Preto 
vai investigar as causas de 
um acidente de trânsito, 
ocorrido na madrugada 
desta quinta-feira, na ave-
nida Comendador Vicente 
Filizola, em Rio Preto. 
Duas pessoas ficaram fe-
ridas após o VW Gol bater 
em uma árvore existente 
na via. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o automóvel 
era dirigido por um pu-
blicitário, de 25 anos, que 
estava acompanhado por 
um bancário, de 28. 

Por motivos desconhe-
cidos, o condutor perdeu 
o controle do carro, que 
bateu em uma árvore do 
lado esquerdo da avenida. 

O motorista foi socor-
rido para a Unimed com 
escoriações e o bancário 
levado para o Hospital de 
Base com fraturas no ros-
to e braço. De acordo com 
a polícia, o publicitário 
não apresentava sinal de 
embriaguez.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

da REDAÇÃO

Aparece mais 
uma vítima de 
marcenaria 
que fechou

Após o Procon se reu-
nir, na tarde desta quarta-
-feira, 9, com clientes le-
sados por uma marcenaria 
de Rio Preto, que fechou as 
portas no último dia 28, a 
Polícia Civil registrou mais 
um boletim de ocorrência 
contra a empresa. 

Um rio-pretense, de 26 
anos, esteve no Plantão e 
contou que assinou con-
trato no dia 1º de outubro 
de 2021 para prestação de 
serviço de marcenaria em 
seu apartamento, locali-
zado na Avenida Murchid 
Homsi. 

O valor negociado foi 
de R$ 30 mil, dos quais a 
vítima já pagou R$ 18 mil, 
sendo uma entrada de R$ 
5 mil e outros R$ 13 mil 
no dia 4 de outubro do ano 
passado através de um PIX. 
Os R$ 12 mil restantes 
deveriam ser pagos após a 
finalização do trabalho.O 
jovem afirmou que soube 
pela imprensa que a em-
presa havia encerrado as 
atividades. 

da REDAÇÃO

Os policiais reali-
zaram diligências 
no dia dos fatos, 
tentando prender o 
autor em flagrante, 
mas ele fugiu

Divulgação/BAEP

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Escolas tem resultado básico ou adequado em avaliação do Saresp

O Governo Federal divulgou 
nesta quinta-feira (10) os da-
dos do Caged (Cadastro Geral 
de Empregados e Desempre-
gados) referentes ao mês de 
janeiro de 2022. São José do 
Rio Preto registrou 6.991 ad-
missões e 5.813 desligamentos 
no período, com saldo positivo 
de 1.178 vagas.

 Serviços
O setor de maior destaque foi o 
de serviços com 865 empregos 
criados, o equivalente a 73,4% 
dos trabalhos gerados no perí-
odo. Dentro do setor de servi-
ços, a área Saúde foi a que mais 
contratou com 577 empregos 
criados. 
Foi o caso de Cássia Scarpin, 
gerente contratada pela Clíni-
ca Fontão de odontologia e es-
tética no início deste ano. “Eu 
tinha um buffet infantil que 
acabou falindo na pandemia 
e a gente acaba ficando sem 
rumo quando isso acontece, 
tanto que comecei a buscar em 
outras áreas. Consegui ser con-
tratada neste ano depois de 4 
meses desempregada”, contou 
Cássia. 
“O setor de serviços teve um 
crescimento a nível nacional 

Rio Preto abre ano com 
1,7 mil empregos gerados

ECONOMIA

O setor de maior des-
taque foi o de serviços 
com 865 empregos 
criados, o equivalente
a 73,4% das vagas

e o resultado em Rio Preto é 
muito positivo. Estamos ten-
do muitos eventos voltando 
a normalidade, escolas com 
aulas presenciais, isso tudo 
acaba impactando na empre-
gabilidade e gerando novas 
oportunidades”, afirmou o eco-
nomista José Mauro da Silva. 
A construção também teve 
saldo positivo de 262 vagas 
criadas, seguido pela indústria 

com 89. Já o comércio teve um 
saldo de apenas três vagas e 
agropecuária perdeu 21 postos 
de trabalho, registrando mais 
demissões que contratações. 
“O comércio costuma contratar 
bastante no fim de ano, em ou-
tubro, novembro e dezembro. 
Janeiro é um mês mais de ba-
lanço e de queima de estoque, 
então não surgem muitas ad-
missões. Já a agropecuária não 

EDUCAÇÃO

Rede municipal  tem resultado 
básico ou adequado no Saresp

As 43 escolas municipais 
que participaram da edição 
2021 do Saresp - Sistema de 
Avaliação de Rendimento 
Escolar do Estado de São 
Paulo, aplicado pela Secre-
taria de Estado da Educação, 
tiveram resultados básicos 
ou adequados, de acordo 
com as médias definidas pelo 
Estado. 

As provas do Saresp fo-
ram aplicadas entre os dias 
9 e 10 de dezembro para 
4.537 alunos do ensino fun-
damental, divididos entre 
anos iniciais (1º ao 5º ano) 
e anos finais (6º ao 9º ano). 

O Saresp é aplicado pela 
Secretaria da Educação do 
Estado de São Paulo com a 
finalidade de produzir um 
diagnóstico da situação da 
escolaridade básica paulista, 
visando orientar os gestores 
do ensino no monitoramento 
das políticas voltadas para a 
melhoria da qualidade edu-
cacional. 

Os resultados das provas 
são considerados de acordo 
com os conhecimentos em 
Língua Portuguesa, Mate-
mática, Ciências da Natureza 
e redação. Para os alunos de 
2º e 3º ano, os dados são 

amostras, já para os alunos 
de 5º e 9º ano, todos os es-
tudantes são avaliados.

As pontuações obtidas 
são classificadas em quatro 
etapas de proficiência – 
Avançado; Adequado; Bási-
co; Abaixo do básico – que 
se adequam de acordo com 
o ano/série. 

Em Rio Preto, as 43 es-
colas dos anos iniciais foram 
classificadas como básico 
ou adequado. Já as quatro 
escolas dos anos finais foram 
todas classificadas no nível 
básico. Em média, 79% dos 
alunos aptos, realizaram a 
prova. “Levando em conta 
que passamos por um longo 
período de pandemia e com 
atividades remotas, nossos 
alunos estão dentro da mé-
dia e com notas melhores 
do que se compararmos com 
os alunos da rede estadual. 
Nossos investimentos em 
capacitação dos professo-
res e nossas estratégias de 
atendimento remoto foram 
bem recebidas. Agora va-
mos traçar estratégias para 
melhorar ainda mais esses 
dados”, afirmou a secre-
tária de Educação de Rio 
Preto Fabiana Zanquetta. 

O Governo de São Paulo 
suspendeu nesta quarta-feira 
(9) a obrigatoriedade do uso de 
máscara em locais abertos em 
todo o Estado. Ainda segundo 
o governador João Doria é 
possível que a partir do 23/03 
também seja suspenso o uso em 
locais fechados. 

Para o infectologista e pro-
fessor da Famerp, Irineu Maia, 
a decisão de suspender o uso de 
máscara em locais aberto foi 
acertada devido a queda de ca-
sos e de óbitos por Covid-19 nas 
últimas semanas. O médico, no 
entanto, afirma que em alguns 
casos as pessoas devem por 
segurança continuar utilizando 

APÓS LIBERAÇÃO

Médicos alertam para usar máscara em aglomerações
as máscaras. 

“Existem situações em que 
você tem que continuar usando 
máscara. Não usar máscaras 
em ambientes abertos eu acho 
que não precisa usar mesmo, 
se você está no parque em uma 
caminhada ou em uma bicicle-
ta. Você estando sozinho não 
tem problema nenhum, mas se 
você está em um show em um 
parque, por exemplo, em que 
não há distanciamento social, 
a recomendação é utilizar. Cada 
caso tem que ser avaliado. Está 
na hora de começar a tirar a 
máscara, mas com moderação”, 
afirmou Maia. 

Além de casos de aglomera-

ções, como ocorre em jogos de 
futebol em que a utilização da 
máscara foi suspensa, o infecto-
logista também chama atenção 
para os casos de pessoas que 
convivem com familiares imu-
nossuprimidos.  “Uma segunda 
observação é ver como é que 
você está e como as pessoas 
que vivem como você estão”, 
explicou o médico. 

Associação
A APM (Associação Paulis-

ta de Medicina) Regional de 
Rio Preto informou que apoia 
a decisão sobre o fim do uso 
de máscara, mas também fez 
ressalvas. 

“O Governo do Estado de 
São Paulo informa que a decisão 
justifica-se pela queda acentua-
da de casos de infecção, interna-
ções e óbitos, todos com íntima 
relação ao avanço da campanha 
de imunização. Medida seme-
lhante já foi adotada por go-
vernos de vários países. Diante 
deste quadro, a Associação Pau-
lista de Medicina – Regional de 
Rio Preto considera pertinente 
a decisão. A APM – Regional de 
Rio Preto ressalta, no entanto, 
ser fundamental que as pessoas 
mantenham o distanciamento 
em todos os locais, inclusive os 
abertos, e a higienização com 
o uso de álcool gel”, diz a nota. 

Cássia Scarpin (de camisa preta) foi contratada neste ano em uma clínica de odontologia e saúde

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O infectologista e professor da Famerp, Irineu Maia

COVID

Boletim confirma 788 casos e 14 óbitos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou nesta quin-
ta-feira (10) o boletim com ca-
sos de Covid-19 no município. 
Foram 788 casos confirmados, 
com notificações entre 27/02 
e 08/03, sendo 232 diagnos-
ticados por exame PCR e 556 
por TR antígeno. No total são 
134.613 casos, com uma média 
móvel de 61 casos leves e um 
caso grave por dia.

Mortes
Também foram registrados 

mais 14 óbitos pela doença, 
com notificações entre 20/02 
e 08/03. Desde o início da 
pandemia são 3.023 mortes, 

com uma taxa de letalidade de 
2,2%. Considerando apenas o 
ano de 2022 a letalidade é de 
0,5%. A média móvel de óbitos 

RIO PRETO

LBV entrega 100 kits com 
materiais pedagógicos 
para crianças

Nesta quarta-feira (9) a Le-
gião da Boa Vontade (LBV) em 
São José do Rio Preto entregou 
kits de material pedagógico 
para aproximadamente 100 
crianças e adolescentes, em 
situação de vulnerabilidade so-
cial atendidos pela Instituição. 
A entrega aconteceu no Centro 
Comunitário de Assistência 
Social da LBV, localizado no 
bairro Jardim Canaã. 

“No ano letivo tradicional-
mente realizamos a entrega de 
kit pedagógico, pois a Legião 
da Boa Vontade sabe da im-
portância do benefício para os 
atendidos e suas famílias, uma 
forma de incentivar a frequ-

ência nas escolas, evitando a 
evasão escolar e contribuindo 
na renda familiar”, destacou a 
gestora social Paula Guaitulini.

é de dois por dia.

Curados
O número de curados che-

gou a 129.679, o equivalente 
a 96,3% dos casos. A cidade 
soma 463.479 notificações de 
pacientes com sintomas gripais 
e 420.428 testes realizados. O 
coeficiente de incidência dos 
últimos 7 dias é de 169 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto conta 
com 320 pacientes internados 
com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 116 
na UTI e 204 na enfermaria, 
sendo 154 residentes de Rio 
Preto e 166 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19 
são 148 internações, com 70 
na UTI e 78 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI é de 38% em Rio Preto e 
de 45,3% na região.

Vinicius LIMA

Boletim confirma mais 788 casos de Covid em Rio Preto

é forte em Rio Preto, pois mui-
ta coisa é mecanizada, então as 
oportunidades no setor são es-
cassas”, explicou o economista. 

 Brasil
Em âmbito nacional, o país 
criou 155 mil vagas de em-
prego. São Paulo foi o Estado 
com o melhor índice, criando 
48.335 empregos com carteira 
de trabalho.

Divulgação

Arquivo Dhoje
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Divulgação
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Timão às compras
O Corinthians tem conversas avança-
das com o atacante Júnior Moraes do 
Shakhtar Donetsk

Deu Real Madrid
Com hat-trick de Benzema, Real Ma-
drid vence o PSG por 3 a 1 e se classifi-
ca para as quartas da Champions

“Foi muito pênalti”, diz técnico do Mirassol 
sobre lance polêmico contra o Azuriz

ADEUS À COPA DO BRASIL

O Olímpia sofreu mais uma 
derrota na Série A3 do Campe-
onato Paulista na noite desta 
quarta-feira (9). Jogando fora 
de casa, a equipe foi supera-
da por 2 a 1 pelo Marília e se 
complicou ainda mais na luta 
contra o rebaixamento, já que 
o Desportivo Brasil, primeiro 
time fora da zona, abriu três 
pontos de vantagem. 

Com menos de 30 segundos 
de jogo, Orlando Júnior arran-
cou pela direita e foi derrubado 

SERIE A3 PAULISTA

Olímpia perde para o 
Marília e se afunda

na área, com árbitro dando 
pênalti para o Marília. Na 
cobrança Rafael Tanque abriu 
o placar. O Olímpia tentou re-
agir em cobrança de falta que 
Passarelli defendeu. 

Aos 18 minutos, após uma 
cobrança de escanteio, a bola 
desviou e sobrou para Regino 
empatar o jogo. O MAC voltou 
a atacar e Yamada fez o goleiro 
Igor trabalhar em chute de fora 
da área. Rafael Tanque pegou 
o rebote, mas novamente Igor 
defendeu. 

No segundo tempo, Wendel 
Barros foi derrubado dentro 
da área e o árbitro marcou o 
segundo pênalti para o Marília. 
Dessa vez Yamada cobrou no 
canto esquerdo, mas Igor de-
fendeu. O goleiro do Galo Azul 
ainda fez duas grandes defesas 
em chutes de Wendel Barros e 
Yamada fora da área. 

Aos 30 minutos, João Vic-
tor fez falta em Orlando Júnior 
matando o contra-ataque e foi 
expulso.  Aos 37 minutos, Már-
cio Maranhão definiu a vitória 
do Marília..

O Mirassol deixou a Copa 
do Brasil nesta quarta-feira 
(9) na bronca com a arbitra-
gem. O principal motivo do 
descontentamento é um lance 
aos 27 minutos do primeiro 
tempo em que a bola bate no 
braço do jogador Guarapuava 
do Azuriz-PR. O árbitro não 
marcou pênalti e a partida não 
contava com o auxílio do VAR. 

Com muita chuva no início 
do primeiro tempo, o cam-
po ficou alagado, prejudi-
cando a troca de passes 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

PORTO FERREIRA

Vôlei de Rio Preto conhece 
adversários na Liga 

O time de voleibol femi-
nino de Rio Preto conheceu 
nesta semana os seus ad-
versários na Liga de Porto 
Ferreira (APV).  A estreia do 
time será no dia 28 de maio 
diante de Artur Nogueira, 
fora de casa.

“Vai ser mais um torneio 
forte que iremos disputar 
nesse ano. O nível está alto. 
Por exemplo, o time da AGEE 
São Carlos que está jogando a 
Superliga B vai competir com 
a gente”, afirmou o técnico 
Adenílson Ambrózio. 

A competição reúne oito 
clubes que se enfrentam em 
turno único, com os quatro 
melhores disputando uma 
eliminatória para definir o 
campeão. A equipe rio-pre-
tense conta atualmente com 
14 atletas e já está treinando 
também para o Paulista, Jo-
gos Regionais e Superliga C.

 “Está complicado para 
formar a divisão especial do 
Paulista. Enquanto não há 
uma definição, decidimos 
participar do campeonato. 
Já a Superliga deverá ocorrer 
no fim do ano junto com a 
volta dos Jogos Regionais”, 
afirmou o treinador. 

Confira os jogos

28/05 – 15h00 - Arthur No-
gueira x Vôlei Rio Preto SMEL/
América 

23/07 – 15h00 – Itobi x 
Vôlei Rio Preto SMEL/América 

13/08 – 16h00 – Vôlei Rio 
Preto SMEL/América x São 
João da Boa Vista 

18/09 – 10h30 – Vôlei Rio 
Preto SMEL/América x Jaú 

25/09 – AVS São Carlos x 
Vôlei Rio Preto SMEL/América 

22/10 – sem horário – Vôlei 
Rio Preto SMEL/América x 
Porto Ferreira 

sem data – AGEE São Carlos x 
Vôlei Rio Preto SMEL/América 

Mirassol perde e é eliminado pelo Azuriz na Copa do Brasil

Depois do gol, o 
Mirassol conseguiu 
ficar mais 
com a posse 
de bola, mas 
ainda tinha dificul-
dade para criar

Próximo jogo do 
Olímpia é no sába-
do (12) contra o São 
José em casa. Já o 
Marília enfrenta o 
Barretos no domin-
go (13)

Vôlei de Rio Preto conhece adversários na Liga de Porto Ferreira

Vinicius LIMA

Vinicisu LIMA

 
“Foi muito pênalti, é aquele 
lance que não tem como não 
ver. Se você pegar a imagem 
está o Guarapuava, o jogador 
envolvido no lance, e o árbitro 
na frente dele, em questão de 

metros, não precisava nem 
de auxílio do VAR para dar 
o pênalti. No começo ele ar-
gumentou que o braço estava 
colado no corpo, aí eu acho que 
ele viu no intervalo e já falou 
outra coisa depois”, afirmou o 
técnico Ivan Baitello. 

Vale ressaltar que no jogo 
contra o Grêmio o Mirassol já 
havia sofrido um gol irregular 

do zagueiro Bruno Alves, que 
estava impedido. Na trans-
missão realizada no SporTV, 
o ex-árbitro Sálvio Spínola 
afirmou que o pênalti deveria 
ter sido marcado. 

“Com 27 minutos, você ter 
uma situação de empatar o 
jogo muda muito a proposta, 
tanto no estado ânimo de 
quem está fazendo e de quem 

está tomando o gol. Com cer-
teza o jogo transformaria e a 
gente teria mais controle do 
jogo para se organizar e criar 
situações”, comentou Baitello. 

O treinador também res-
saltou a força defensiva do 
Azuriz, que praticamente não 
deixou o Mirassol entrar na 
área durante o jogo. “Nós sabí-
amos da capacidade defensiva 

do Azuriz. É uma equipe que 
se fecha muito bem, muitas 
vezes até com linha de seis. 
É uma característica dele e 
se potencializou com a con-
dição do gramado e o gol no 
início da partida”, comentou. 

O jogo
Com muita chuva no início 

do primeiro tempo, o campo 

ficou alagado, prejudicando a 
troca de passes das equipes. 
O Azuriz conseguiu marcar o 
gol aos 10 minutos, com Hugo 
fazendo jogada pela direita e 
cruzando rasteiro para Ber-
guinho mandar para o fundo 
da rede. 

Depois do gol, o Mirassol 
conseguiu ficar mais com a 
posse de bola, mas ainda tinha 
dificuldade para criar. Aos 27 
minutos, o zagueiro Guarapua-
va tocou o braço na bola dentro 
da área, mas o árbitro não 
marcou pênalti, gerando muito 
reclamação dos mirassolenses. 
A melhor chance dos visitantes 
foi com Fabrício Daniel finali-
zando de fora da área e Caio 
defendendo. 

No segundo tempo, o time 
da casa se fechou na defesa, 
deixando o Mirassol com a 
bola na maior parte do tempo. 
No entanto, o Leão errava mui-
tos passes e quando levantava 
a bola para a área, não conse-
guia vencer a disputa com os 
zagueiros do Azuriz pelo alto. 
Os paraenses, por outro lado, 
ficaram mais próximos de fazer 
o segundo gol em contra-a-
taque, mas desperdiçaram a 
chance. 

O próximo jogo do Mirassol 
é no domingo (13) contra o São 
Paulo no Maião pelo Paulistão. 
Já o Azuriz espera o sorteio 
da CBF para conhecer o seu 
adversário na 3ª fase, já que 
foi eliminado no campeonato 
paranaense.

Thiago Alves 
promove 
torneio 
de tênis

O rio-pretense Thia-
go Alves, que comanda 
a escola de tênis Alves & 
Oliveira Tennis, promove 
nos próximos três finais 
de semana o Circuito A&O 
de Tênis. O torneio, válido 
para o ranking da Fede-
ração Paulista de Tênis e 
UTR, reunirá mais de 100 
tenistas de toda a região, 
nas categorias kids e in-
fanto juvenil (de oito até 
16 anos). 

A competição terá iní-
cio nesta sexta-feira (11), 
no Clube da Unirp (Ce-
prol), com jogos das ca-
tegorias 10, 12 e 14 anos 
masculino. 

“Vamos retomar os tor-
neios na cidade, buscando 
cada vez mais fomentar 
o esporte. Os torneios fe-
derados são muito im-
portantes para os jovens. 
Quando iniciei no tênis 
disputei muitos desses 
torneios, o que me ajudou 
bastante na minha cami-
nhada dentro do esporte”, 
afirmou Alves, ex-número 
1 do país e 88 do mundo. 

Da REDAÇÃO
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Leo Roveroni Agência Mirassol
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

ROBERTO EDUARDO FILHO e ELIANA ROSSINI. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, aposentado, divorciado, nascido em São Paulo, 
SP, no dia 18 de março de 1968, filho de ROBERTO EDUARDO 
e de MARIA AGUIDA EDUARDO. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, cabeleireira, divorciada, nascida em Poloni, SP, no dia 04 de 
outubro de 1971, filha de RENALDO ROSSINI e de ANGELINA DE 
SOUZA ROSSINI. 

RODRIGO MANFRIM CRUZ e JÉSSICA PEREIRA FERRO. Ele, 
de nacionalidade brasileira, coordenador financeiro, solteiro, nasci-
do em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de fevereiro de 1991, 
filho de APARECIDO FERREIRA DA CRUZ e de ANA REGINA 
MANFRIM DA CRUZ. Ela, de nacionalidade brasileira, cabeleireira, 
solteira, nascida em Araçatuba, SP, no dia 02 de março de 1993, 
filha de JOSÉ CARLOS FERRO e de ADRIANA PEREIRA FERRO. 

RAFAEL JÚNIO DOS SANTOS e CLÁUDIA ELAINE DA CUNHA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, pintor, solteiro, nascido em CON-
TAGEM, MG, no dia 22 de dezembro de 1992, filho de EUSELIO 
DOMINGOS DOS SANTOS e de JACQUELINE MIRNA CAMI-
LO DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de 
fevereiro de 1973, filha de ALENCARDÉ DA CUNHA e de VANIA 
MARIA SILVA CUNHA. 

CLEITON CARDOSO DA SILVA e ANDRESSA TUFANIN DA 
SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, metalúrgico, divorciado, 
nascido em Nhandeara, SP, no dia 29 de dezembro de 1982, filho 
de NELSON CARDOSO DA SILVA e de IRMA MARIA LOPES DA 
SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, 
divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de 
outubro de 1982, filha de ILDO AFONSO MIGUEL DA SILVA e de 
VERA LUCIA TUFANIN DA SILVA. 

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, 09 de março 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 artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

ANDRÉ TADEU GUBOLIN AMADIO e JANAÍNA RENATA GUER-
CI. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de julho de 1984, filho de 
ROBERTO TADEU AMADIO e de SÔNIA MARLÍ GUBOLIN AMA-
DIO. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica em ótica, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 13 de abril de 1986, 
filha de AUGUSTO CESAR GUERCI e de MARIA DA GRAÇA 
CAMPOS. 

JOÃO VICTOR GOMES ANTONIO e BÁRBARA LONGATO PE-
ZATTI. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de novembro de 1986, 
filho de WALDIR ANTONIO e de ELIZA GOMES FERNANDES. 
Ela, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em 
Fernandópolis, SP, no dia 15 de maio de 1988, filha de MARCOS 
HENRIQUE PEZATTI e de MARIA LUCIA LONGATO PEZATTI. 

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, 10 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

ECLEZIEL SANTOS SILVA e TACIELE ROBERTA FIOREZE. Ele, brasileiro, natural de Alvorada, 
Estado do Tocantins, nascido aos sete (07) de junho de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com trinta  e oito 
(38) anos de idade, construtor, divorciado, filho de IOBALDA MARIA DOS SANTOS SILVA e de dona 
IOBALDA MARIA DOS SANTOS SILVA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  vinte e um (21) de agosto de um mil novecentos e noventa e três (1993), com vinte  e oito (28) anos de 
idade, autônoma, filha de DOUGLAS ANDERSON FIOREZE e de dona PATRICIA ROBERTA CRISTAL.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, nove (09) de março de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

RAPHAEL MADEIRA DA SILVA e ÉRIKA DE SOUZA SILVA. Ele, brasileiro, natural de São Paulo, 
Estado de São Paulo, nascido aos nove (09) de dezembro de um mil novecentos e noventa e seis (1996), com vinte  e 
cinco (25) anos de idade, autônomo, solteiro, filho de JOSÉ TRINDADE DA SILVA e de dona GERSINA DAVID 
MADEIRA DA SILVA. Ela, brasileira, natural de São Paulo, Estado de São Paulo, nascida aos  dezessete (17) de 
dezembro de um mil novecentos e noventa e dois (1992), com vinte  e nove (29) anos de idade, auxiliar 
administrativo, solteira, filha de VALDIR DA SILVA e de dona SONIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA 
SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, nove (09) de março de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 019/2022; Processo nº 037/2022. TIPO: Menor preço item.OBJETO: A presente 
Ata tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS DE CARNES E DERIVADOS, A SEREM DESTINADOS ÀS ESCOLAS 
DO ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, INFANTIL, ADMINISTRAÇÃO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DO 
MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, QUE SERÁ UTILIZADO NO PERÍODO DE 12 MESES, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de março de 2022, 
as 9:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 11/março/2022 
das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à 
Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 10/03/2022. PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
020/2022; Processo nº 038/2022. TIPO: Menor preço item. OBJETO: A presente Ata tem por objeto 
REGISTRO DE PREÇOS DE POLPA DE SUCO E SUCO E SUCO INTEGRAL AMBIENTE, PARA AS ESCOLAS DO 
ENSINO MÉDIO, FUNDAMENTAL, INFANTIL, ADMINISTRAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, QUE SERÁ 
UTILIZADO NO PERÍODO DE 12 MESES, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA, 
HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 23 de março de 2022, as 14:00 horas, na Prefeitura Municipal 
de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 11/março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor 
de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, 
Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 10/03/2022.
PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
021/2022; Processo nº 039/2022.TIPO: Menor preço global. OBJETO: A presente Ata tem por objeto 
REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA; HIGIENIZAÇÃO; MANUTENÇÃO; E, INSTALAÇÃO E GÁS 
REFRIGERANTE PARA AR CONDICIONADO, PARA TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, conforme 
especificações constantes no Anexo I do edital.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 24 de 
março de 2022, as 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 
11/março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 10/03/2022.PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
022/2022; Processo nº 040/2022.TIPO: Menor preço item.OBJETO: AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO 
PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO 
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SOCIAL LUILUI
WALDNER SHOW

O mineiro Cleber Rosa apresenta dia 1º.de abril, 
uma sexta-feira , em Rio Preto,o show “Nói que 
é pobre”. O local ainda não foi confirmado.

         Oba!
A partir de amanhã,voltam a funcionar os almoços servidos 
em buffet no bar Aperitivo do Automóvel Clube, todos os 
sábados e domingos.

Elias Kassis
Fernando Issas e Roberto Toledo estão negociando a abertura 
de uma emissora de rádio em Rio Preto,em sociedade com o 
apresentador de tevê,Ratinho

Dória e Moro
discutem a possibilidade de uma aliança.

As fotos do aniversário
de Elvirinha Gonçalves, no Automóvel Clube,são da lavra do 
craque Jorge Maluf.

Uma das duplas
mais queridinhas da cidade,Tony & Kleber , comanda festa 
só para convidados,amanhã no Bar Dom Pedro.

Nelson Washington Pereira
viaja dia 26 de março para diazinhos em Miami.

O show musical
“Amazing Tenors” se apresenta em Rio Preto dia 6 de maio.E 
dia 13,o humorista Marco Luque traz seu stand-up.

Dia 29 de março
 a Lide receberá o Cônsul da Itália Domenico Fornara,para 
uma palestra com empresários principalmente os oriundi.

O Shopping Center
Iguatemi sofreu um blackout total na quarta-feira obrigando 
aquele centro de compras a permanecer fechado por várias 
horas lojas,restaurantes, cafés, tudo..

O show
musical  Coldplay aterrisa em Rio Preto dia 13 de maio

Os Issas bros
Márcio e Fernando – estão abrindo uma filial da Primor Per-
fumes,amanhã no Iguatemi, a partir de 10 horas.

P.C. Lacerda
voltou a ocupar o cargo de diretor de bares e restaurantes do 
Automóvel Clube.Agora, vai. Porque um dos pontos fracos da 
atual  administração é o atendimento desse setor.

Oswaldo Montenegro
se apresenta em Rio Preto dia 3 de julho.

O ministro
Tarcisio Freitas afirmou em discurso em Rio Preto que se-
rão gastos R$ 500 milhões ( meio bilhão de reais) para que 
a ferrovia que passa por Cedral Rio Preto e Mirassol seja 
desviada.

Uma grande empresa russa
comprou uma planta industrial desativada em Três Lagoas 
(MS) para produzir adubos

O Banco do Brasil
destravou 3 bilhões de reais em crédito para adoçar a ban-
cada ruralista.
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CHAMPA & CAVIAR

COMIDA DI BUTECO
O concurso Comida di Bu-
teco, que acontece em abril 
pelo 15º ano,terá como 
lema:”Buteco Vive!”, em 
alusão ao período de difi-
culdade e resistência que 
o setor enfrentou no mo-
mento mais delicado da 
pandemia da Covid-19.O 
lançamento em Rio Preto,-
será dia 15, terça-feira.

MEDICINA
Estudo de pesquisadores 
da Universidade Queen 
Mary, de Londres, no Reino 
Unido, publicado segun-
da-feira,dia 7 de março,-
na revista científica Jama 
Neurology,concluiu que a 
perda auditiva e a epilep-
sia podem ser sinais pre-
coces para a  doença de 
Parkinson, fatores que até 
então não eram ligados 
ao diagnóstico.E tremores 
nas mãos e problemas de 
memória, podem apare-
cer até uma década antes 
do diagnóstico de Alzhei-
mer.Depois da doença de 
Parkinson,o Alzheimer, é o 
segundo distúrbio neuro-
lógico mais comum.

MULHERES EXTRAORDINÁRIAS
Com o transcurso do Dia da Mulher, desde minha primeira co-
luna deste mês, estou homenageando um grupo de mulheres 
extraordinárias,gente  de expressão e lastro, conhecida e ad-
mirada pelos rio-pretenses. Estou focalizando aqui, mulhe-
res criativas, competentes, talentosas, inovadoras, ousadas 
e corajosas, mulheres perscrutadoras do futuro, que deixa-
ram sua marca na História de nossa cidade,transformando 
problemas em inspiração e estão empenhadas em construir 
um Brasil melhor,acomodando-se,portanto,no lugar que lhes 
é destinado pela elite de profissionais.Matérias primas atra-
entes e desejáveis para disputar o mercado das commodities 
humanas,é o que não falta no universo de nossa cidade,num 
processo que mistura valor social,auto estima e soluciona 
problemas complexos.As mulheres aqui apresentadas,are-
jam o mercado de trabalho e empurram o desenvolvimento.
São mulheres extraordinárias,inteligentes, inspiradoras, de 
estilo e guerreiras que vocês vão ver a partir desta edição. SOLIDARIEDADE I

Dia 24 de fevereiro,estive na cerimônia de inauguração do 
trecho urbano da BR-153, para aplaudir o nosso presiden-
te Jair Bolsonaro,mas até agora, por questões pessoais 
não tive a oportunidade de comentar o assunto e desde 
então,estou engasgado com a despótica manifestação de 
descontentamento com o prefeito Edinho Araújo.A mani-
festação foi exibida através de uma vaia passional e es-
petacularizada por um viés de imperativos absolutamente 
políticos e viscerais,dados pelos bolsonaristas contrários 
ao governador João Dória,com quem Edinho delineou suas 
estratégias durante o auge da pandemia do Covid.

SOLIDARIEDADE II
O prefeito não merecia ser submetido a esse extremo cons-
tragimento.É de todos nós rio-pretenses, a obrigação de 
reconhecer que ele está fazendo uma administração irreto-
cável e sua exuberante relevância na política se deve à sua 
robusta administração e uma trajetória política cintilante. 
O prefeito merece sim,nossos melhores aplausos por ter 
conseguido acertar o tom diante de uma terrível encruzi-
lhada dada pela pandemia. Mostrou firmeza e salvou vidas, 
devendo ser elogiado e reconhecido pela sua condução na 
estratégia do isolamento social.A cidade deve também a 
Edinho Araújo, os aplausos pelo mérito de ter se empenha-
do com sucesso na duplicação do importantíssimo trecho 
urbano daquela rodovia. Pronto, falei.

BOMBA I
O AVC sofrido pela chef de cuisine Mari Angeles,do  restau-
rante Don León,fez com que a empresa desistisse de assu-
mir o comando do restaurante Panorâmico do Automóvel 
Clube.Mari ficará à frente apenas do restaurante da Reden-
tora e da filial de Brasília.O Don León estuda com a Diretoria 
Jesus Martin Neto para ser ressarcida do dinheiro investido 
no Panorâmico, que recebeu cortinas novas, móveis restau-
rados, painel fotográfico, novo teto de gesso, luminárias e 
pintura nas paredes.

BOMBA II
Embora continuem amigos, Josmar Pipper, o Gigante, e Ele-
andro Porsch  já não são mais sócios.Leandro continuará 
como único dono da churrascaria de Catanduva e detentor 
do nome “Castellana”. Gigante Pipper ficará com o restau-
rante na Redentora,onde funcionou o Bambina, que poderá 
passar a chamar-se “ Pipper Steak House.

ANIVERSÁRIOS 
Esses, os aniversariantes da semana:11, sexta-feira: Ro-
drigo Gandolfo,Marco Pace,Milton Faria de Assis Júnior, 
Ana Matilde Colla da Silva, Dorival Lemes dos Santos,Du-
ílio Vetorazzo, João Sanches Fernandes, Kleber Sellmann 
Nazareth Duque,Laudemir Antonio Pilotto, Luiz Gonzaga 
Moreira,Luis Carlos Feres Bucater, Márcia Cristina Via-
na Pansani,Ricardo Amaral,.12, sábado: Dia do Biblio-
tecário Dia da Fundação da TV Paulista Canal 5, atual TV 
Globo,Maria Thereza Abbade Moreno Lobanco,Anisinho 
Moreira, Andy Garcia, Cândido Soler Perez,Daisy de Paula 
Ferreira,Dirce Affini, Gilberto Andrade dos Santos,Heitorzi-
nho Guimarães, João Batista Queiroz, Lídia Bazjian Jaalikji, 
Liza Minelli, Marilena Ismael Carrazone, Mirian de Freitas 
Bambini Sanches.13, domingo: ex-prefeito Liberato Cabo-
clo,Iraci Luz Braga,José Roberto Pessutti,Rafael Luis Coe-
lho,Sérgio Augusto Alves de Oliveira,Wagner Sterniere.14, 
segunda-feira: Dia da Poesia, Dia da relatividade, 1847 
- Nasceu na Fazenda das Cachoeiras (BA) o poeta Castro 
Alves, 1879 - Nasceu na Alemanha Albert Einstein,Anto-
nio Soares Souza,  Carlos Heitor Cony,promotor de Justiça 
Cláudio Santos de Moraes, Marco Antônio Cais,Maria Te-
resa Desidério Junqueira, Príncipe Albert  de Mônaco, Beto 
Carrazone, Massimo Barletti, Carmen Ruette.15, terça-fei-
ra:Alessandro (Paulista) Piccolo de Toledo, Evandro Bar-
bosa Pereira,Ismael Schiavinato,Tony Cury Júnior, Larissa 
Verdi Faria, Marlena Domingues Zerati, Maria de Fátima 
Diniz Abrahão,Orlando César Mazzotta, Rodrigo Facchi-
ni,Rosa Baffi, urvanda Luzka Topdjian, Wilmer Garutti.16, 
quarta-feira:José Carlos da Rosa, imortal Luiz Dino Vi-
zotto da ARLEC-Academia Rio-pretense de Letras e Cul-
tura, Carmen Elizabeth Caballero Gomes,Eduarda Sanches 
Maluf, Juca de Oliveira, Karina Nabuco Porto Costa, Mazé 
Ribeiro Cury, Neide Sáfadi Véscovi, Jair Pinto, Jose Carlos 
Aidar Ayoub.17, quinta-feira: Dia do Acrobata, nasceu Elis 
Regina, nasceu Nat King Cole, Darci Dumbra Zardini,Flávio 
Abelaira Vilela, José Alexandre Bastos,Luiz Carlos Baueb, 
dj Rodrigo Mabel, Reinaldo Volpato.

ROSY VERDI

ELOISA OTTOBONI ROSSI

SONIA SAMPAIO 


