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Coronel Helena é cotada para 
vice de Tarcísio ao governo de SP
As negociações avançam a ponto do ministro manter intensas conversas com o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira

SOCIAL

Jovens 
vulneráveis 
terão aulas 
de tecnologia
Jovens em situação de vul-
nerabilidade social atendi-
das pela Valquírias World 
receberão aulas gratuitas 
de temas ligados a tecnolo-
gia e preparação profissio-
nal durante o “Workshop 
de Tecnologia da Informa-
ção VH”, ação que integra 
o Valquírias Education e 
se inicia nesta quarta-feira 
(16).  CIDADES Pág.4

POLÊMICA

Ministério da 
Justiça manda 
suspender filme 
com Porchat

ERIKSEN 
É CONVOCADO
O meio-campista Christian Eri-
ksen, de 30 anos, está de volta à 
seleção da Dinamarca, nove me-
ses após sofrer uma parada cardí-
aca em campo. ESPORTES  Pág.6

POLÍTICA  Pág.3

Guilherme Batista

Briga em pensão termina com homem esfaqueado
Foi internado em estado grave no Hospital de Base de Rio Preto, na tarde desta segunda-feira, 14, um homem de 46 
anos, que foi ferido com golpes de faca após uma briga em uma pensão na área central da cidade. Policiais militares 
foram chamados para atender a ocorrência e ficaram sabendo por meio de uma testemunha que a vítima morava no 
local há sete meses e teria ido até a empresa onde trabalhava e danificado objetos da ex-empregadora. CIDADES Pág.4

O candidato do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) ao 
governo de São Paulo, o 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, indicou 
a aliados que deseja ter 
uma mulher como vice na 
sua chapa para disputa pelo 
Palácio dos Bandeirantes. 
Informações dão conta de 
que o nome defendido por 
Tarcísio seria da rio-pre-
tense coronel Helena Reis, 
do partido Republicanos. 
POLÍTICA Pág.3

Aos 17 anos, a rio-pretense Ana Clara Pascoalão foi aprovada na prestigiada Soka University of America, na Califórnia

O Rio Preto visita o São Bernardo nesta quarta-feira (16), às 15h. O Jacaré conta atualmente 
com 13 pontos e está em 12º lugar. No fim de semana, o time  empatou. ESPORTES Pág.6

ANO 2019

Câmara vota 
e aprova 
contas de 
Edinho

ENFORCADA

Presidiário 
mata mulher 
durante 
visita íntima

Na primeira sessão ordi-
nária desta terça-feira, 15, 
no período da manhã, os 
vereadores aprovaram por 
maioria de votos o parecer 
do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE/
SP) relativo às despesas 
do governo Edinho Araújo 
(MDB) referente ao exercí-
cio de 2019.
POLÍTICA Pág.3

Patrícia Santos Damas Lo-
pes Ribeiro, de 31 anos, foi 
assassinada pelo marido 
Wellys Lopes Ribeiro, de 
35 anos, que está preso 
na Penitenciária I ‘Nestor 
Canoa’, em Mirandópo-
lis. O crime aconteceu 
durante visita íntima, no 
domingo.  O acusado disse 
que matou Patrícia porque 
estava sendo traído. Ele 
está preso por tráfico de 
drogas e agora também 
responderá por feminicí-
dio.  CIDADES Pág.4

O Thermas dos Laranjais e o Hot Beach em Olímpia estão 
oferecendo descontos de 50% nesta semana, que marca o 
início da baixa temporada nos parques aquáticos.
 CIDADES Pág.5

SERIA A3

Olímpia faz 
o jogo da
sobrevivência
nesta quarta
ESPORTES  Pág.6

MIRASSOL

Badminton 
traz dois 
ouros 
para casa
ESPORTES Pág.6 JACARÉ

Parques em Olímpia dão até 
50% de desconto

AQUÁTICOS

VIOLÊNCIA

COMBUSTÍVEL

Motorista 
de aplicativo 
deve gastar 
40% mais
O aumento dos combus-
tíveis anunciado pela 
Petrobras na última se-
mana já tem afetado os 
trabalhadores do ramo 
de transporte. É o caso 
dos motoristas de aplica-
tivo que por percorrerem 
longas distâncias com o 
veículo já estimam um 
aumento no gasto para 
abastecer de até 40%.           
CIDADES  Pág.5

‘Aninha nos 
EUA’ mobiliza 
redes sociais 
para que 
estudante 
vá para 
universidade 
dos sonhos 

CIDADES  Pág.5

Muller Merlotto Silva
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Nos últimos anos, o Bra-
sil tem enfrentado uma grave 
crise em sua economia. O 
país foi devastado por um 
grande aumento na taxa de 
desemprego, potencializa-
da pela pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19) e, 
por consequência, aumento 
das taxas de desemprego, 
pobreza e endividamento da 
população, que ficou mais 
vulnerável. 

Apesar de não haver uma 
política voltada para os seus 
interesses e por conta da 
escassez de insumos, que re-
sulta em problemas na pro-
dução, ainda assim, o setor 
industrial foi determinante 
para estimular a abertura de 
novos postos de trabalho e a 
melhora da situação econô-
mica do país.

De acordo com a CNI 
(Confederação Nacional da 
Indústria), o setor foi respon-
sável por aproximadamente 
72% das exportações em 
2021, representando 20,5% 
do PIB.

O crescimento demonstra 
a confiança de empresários 
no futuro das empresas re-
sidentes em nosso território 
e um cenário otimista para 
a contratação de mão-de-o-
bra, para desenvolvimento 
tecnológico e para expansão 
do faturamento industrial em 
relação aos anos anteriores.

Desse modo, os inves-
timentos federais, estadu-
ais e municipais na área se 
tornam fundamentais para 
evitar o crescente proces-
so de desindustrialização 
iniciado nos últimos anos, 
e que pode gerar incerteza 
dos investidores e empreen-
dedores dessa importante 
cadeia geradora de renda, 
que promove, periodicamen-
te, significativos avanços 
sociais, econômicos e tec-
nológicos nos locais em que 
está alocada.

Utilizar a tecnologia na-
cional e ser adepto a novas 
metodologias possibilita o 
crescimento sustentável de 
empresas e auxilia o cresci-
mento produtivo do Brasil. 
Apesar de possíveis per-
calços no caminho, como a 
competitividade no merca-
do, variação de preços e a 
dificuldade de aquisição de 
matéria-prima, as indústrias 
seguem se reinventando, 
traçando novas estratégias, 
a fim de manobrar e evitar 
possíveis prejuízos.

Portanto, o Brasil preci-
sa fortalecer cada vez mais 
as indústrias instaladas e 
promover a inserção de ou-
tras. O setor industrial, que 
tem papel crucial na econo-
mia brasileira, impulsiona 
e fortalece diversos outros 
setores, além de garantir os 
investimentos em tecnologia 
e pesquisa, ampliação da 
capacidade industrial, busca 
de novas soluções e alter-
nativas, colaboração para o 
fomento e abertura de novas 
vagas de trabalho, com a ca-
pacitação de novos trabalha-
dores na cadeia produtiva.

Alguns analistas defendem 
que a razão principal da invasão 
da Ucrânia pela Rússia seria 
de cunho econômico. Argu-
mentam que após o acordo de 
Livre comércio da Ucrânia com 
a União Europeia em 2014, 
a U.E. se tornou o principal 
parceiro comercial ucraniano. 
Além disso, o Acordo de Livre 
Comércio aproximou as em-
presas europeias e ucranianas. 
Como existe uma semelhança 
em alguns produtos de expor-
tação da Ucrânia e da Rússia 
(p.ex.: trigo, petróleo e gás), o 
governo russo, argumentam, 
temeu que pudesse ficar iso-
lado e perdesse espaço para a 
Ucrânia no comércio regional 
com a União Europeia. Além 
disso, um Acordo de Livre 
comércio atrai investimentos 
estrangeiros e internacionaliza 
a economia, tornando-a mais 
competitiva.

Esse fato também poderia 
significar que a Rússia teria 
que disputar investimentos 
estrangeiros com a Ucrânia, 
especialmente no setor de 
petróleo e gás, o que poderia 
resultar em menos investimen-
tos estrangeiros para a Rússia 
e perda de competitividade a 
médio e longo prazo no setor.

Esses argumentos parecem 
não se justificar. A Rússia pos-
sui um PIB de cerca de US$ 
1,4 trilhão e uma das maiores 
reservas mundiais de gás na-
tural, a 8ª maior reserva de 
petróleo e a 2ª maior reserva 
de carvão. Esses produtos são 
fundamentais para amenizar 
o rigoroso inverno europeu e 
a Rússia responde por cerca 
de 40% do consumo de gás e 
petróleo europeu. Além disso, 
a Rússia é o maior exportador 
de gás natural do mundo e, 
apesar de não possuir a maior 
reserva de petróleo do mundo, 
é o maior produtor e o segundo 
maior exportador da commodi-
ty no mundo.

Além disso, para evidenciar 
o dinamismo da economia 
Rússia, pode-se verificar que as 
exportações da Rússia cresce-
ram 45,7% em 2021, atingindo 
quase meio trilhão de dólares 
(US$ 493,3 bilhões) estando 
entre os 15 maiores exportado-

ARTIGOARTIGO

O que teria levado a Rússia 
a invadir a Ucrânia?

O setor industrial
na economia
brasileira ainda
precisa de holofotes

Processo de emagrecimento 
pode ser muito benéfico,
mas exige prudência

Ricardo Caldas, economista e cien-
tista político com PhD em Relações 
Internacionais, especialista da Fun-
dação da Liberdade Econômica.

A Rússia invadiu a Ucrânia
há duas semanas
(em 24/02/2022) e as
discussões não tem
cessado desde então
sobre as razões por
trás da ação russa. 

Marcelo Mendes é economista 
e gerente geral da KRJ,  espe-
cializada em conexões elétri-
cas. www.krj.com.br
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Quem não quer perder peso? 
Quem não quer recuperar sua 
autoestima? Quem não quer ser 
elogiado por ter um corpo em 
forma? A vaidade dita o ritmo 
da maior parte das ações de um 
ser humano. Mesmo que não 
tenhamos consciência disto, 
todos nós, sem exceção, somos 
movidos pela vaidade. 

Quando a vaidade repre-
senta exclusivamente estética 
corporal, alguns problemas de 
saúde poderão ocorrer, inclusive 
a morte. Temos visto recente-
mente vários casos, como o da 
enfermeira Mara Abreu e da 
cantora Paulinha Abelha, nos 
quais fica nítido o desespero 
por emagrecer rápido visando 
atender às demandas do mundo 
atual. Na verdade, paga-se com a 
vida o preço da extrema vaidade 
e da extrema cobrança por uma 
suposta perfeição corporal.

Primeiramente, vale a res-
salva de que ninguém é dotado 
de perfeição corporal. Os re-
cursos da internet e da edição 
podem aprimorar traços físicos 
em uma pessoa, dando a falsa 
impressão de que existe um 
corpo ideal. 

Sabem qual o ponto crítico 
disto? Muitas pessoas acabam 
acreditando piamente naquelas 
imagens editadas e, a partir 
de comparações obsessivas, 
começam a mudar seus hábitos 
saudáveis, adotando medidas 
drásticas e não fundamentadas.

O que acontece ao longo do 
tempo? Nosso corpo, ou me-
lhor, alguns órgãos essenciais 
como fígado, rins e coração, são 
comprometidos por uma gama 
enorme de substâncias tóxicas, 
existentes em milagrosas fórmu-
las de emagrecimento. Mas as 
pessoas infelizmente parecem 
estar hipnotizadas pela própria 
vaidade excessiva e pela pressão 
social que exige curvas e múscu-
los tonificados. 

O bom senso fica de lado, 
juntamente com a falta de hu-
mildade em consultar um mé-
dico que possa dar um parecer 
isento e individualizar a(s) es-
tratégia(s) de emagrecimento. 
Prefere-se a facilidade de ouvir 
um amigo ou vizinho não espe-
cializado no assunto ou mesmo 
acessar sites não especializados.

A partir de um simples cli-
que vem uma informação for-
midável, geralmente guiada 
por uma palavra anteriormente 
digitada. Assim, fica tudo mais 
prático, não é verdade? Para que 
procurar um médico se a infor-
mação já está tão “mastigada” e 
tão disponível? 

Quem nunca caiu nesta ten-
tação de ceder aos encantos de 
uma informação rápida, que 
jogue a primeira pedra. A vaida-
de e a fraqueza podem coabitar 
a personalidade das pessoas, 
principalmente quando existe 
cobrança por uma perfeição 
corporal que nunca existirá.

Muitos suplementos podem 
ser úteis em auxiliar o processo 
de emagrecimento. A questão 
não é condenar o uso destes 
produtos de forma radical, mas, 
sim, reconhecer que cada pes-
soa precisa ser individualizada 
quanto aos benefícios e malefí-
cios destes produtos. 

O que funciona para uma 
pessoa poderá ser extremamen-
te constrangedor para outra 
pessoa. Enquanto, em alguns 
casos, não ocorre nenhum efei-
to colateral; em outros, pode 
ocorrer diarreia ou constipação 
(“intestino preso”), por exem-
plo. Em determinadas situações, 
os efeitos colaterais poderão ser 
severos para praticamente todas 
as pessoas.

Existem diversos tipos de 
suplementos que podem auxiliar 
no processo de emagrecimento. 
Vai depender muito da ação des-
tes produtos no corpo: alguns 
irão elevar a temperatura do 
corpo e promover uma acelera-
ção metabólica (chamados de 
termogênicos), outros poderão 
favorecer maior produção de 
urina (chamados de diuréticos). 

Da mesma forma, no uni-
verso esportivo, convivemos 
com a busca de um melhor 
desempenho físico e ganho de 
massa muscular e, para tais fi-
nalidades, existem suplementos 
conhecidos como pré-treino, 
pós-treino, além de suplementos 
hormonais.

Reforço que a questão em 
análise não é o uso do suplemen-
to em si, mas a falta de critério 
e a falta de orientação especia-
lizada no uso dele. 

Os casos da enfermeira Mara 
e da cantora Paulinha, mais es-
pecificamente a morte de ambas, 
ilustram a realidade de muitas 
pessoas no Brasil e no mundo: o 
encantamento pelo incerto, pelo 
não fundamentado, por uma 
ilusão que nutre a intenção de 
ser perfeito(a) perante uma so-
ciedade extremamente exigente.

Os rins e o fígado são órgãos 
magníficos, quando se trata de 
limpar o corpo de tantas toxi-
nas que ingerimos a partir do 
consumo de alimentos, bebidas 
e medicamentos. No entanto, 
como em qualquer situação de 
sobrecarga, estes órgãos podem 
entrar em falência. 

No caso específico dos rins, 
a saída diante de uma falência 
seria recorrer a diálise ou a um 
transplante. Quando o fígado 
está gravemente inflamado e in-
toxicado, só resta uma solução: 
o transplante.

Precisamos compreender 
que a qualidade de vida para 
quem necessita de diálise sema-
nal e para quem está esperando 
um transplante, não é satisfa-
tória. A diálise é benéfica, mas 
pode acarretar efeitos deletérios 
às funções cardíacas, como 
instabilidade da pressão e dos 
batimentos cardíacos. 

O transplante depende da 
conjunção de muitos fatores, 
como existência de um doador 
compatível, infraestrutura para 
captação de órgãos e cumpri-
mento de uma fila de espera. 
Considerando tudo isto, não 
seria mais fácil prevenir e não 
usar nenhum suplemento sem 
orientação médica? Ter mais 
prudência ao invés de excessiva 
ousadia?

Hepatite fulminante, infarto 
do coração, arritmia cardíaca, 
insuficiência renal: estes serão 
os termos condizentes com o uso 
inapropriado de suplementos 
para emagrecer. 

“ “        Está muito complicado. Nós recebemos a men-
sagem da empresa sobre o reajuste, mas não perce-
bi ainda nenhuma diferença. Infelizmente estamos 
tendo que selecionar as corridas, para conseguir ter 
um mínimo de lucro
Douglas Toledo, motorista por aplicativo

res mundiais, graças as vendas 
de petróleo, produtos quími-
cos, produtos alimentícios e 
matérias-primas, máquinas 
e equipamentos e madeira e 
celulose. Os 5 maiores parcei-
ros da Rússia em 2021 foram 
a China (intercâmbio de US$ 
112,4 bilhões); Alemanha (US$ 
46,1 bilhões); Holanda (US$ 37 
bilhões); Estados Unidos (US$ 
28,8 bilhões); e Turquia (US$ 
25,7 bilhões). Já a Ucrânia, 
segundo o Banco Mundial, 
possuía um PIB de US$ 155,0 
bilhões em 2021, equivalente 
a cerca de 1/10 (um décimo) 
do PIB russo e uma população 
que corresponde a cerca de ¼ 
aquela da Rússia (42 milhões 
de habitantes contra quase 
150 milhões da Rússia). Além 
disso, a Ucrânia exportou me-
nos de US$ 7,0 bilhões (US$ 
6,8 bi) e importou quase US$ 
8,0 bilhões (US$ 7,9 bi) em 
2021, gerando uma corrente de 
comércio de US$ 15,0 bilhões, 
equivalente a menos de 5% das 
exportações russas.

Dessa forma, afirmar que 
uma possível entrada da Ucrâ-
nia na União Europeia poderia 
representar uma potencial 
ameaça ao poderia econômico 
da Rússia é, no melhor cenário, 
um argumento frágil e, no pior 
cenário, um desconhecimento 
dos dados existentes e dos 
fatores que dinamizam a eco-
nomia russa e diferenciam a 
realidade dos dois países. Pas-
semos, pois, aos argumentos 
políticos que parecem ser mais 
consistentes. Um dos argu-
mentos utilizados pela Rússia 
para justificar a invasão foi a 
necessidade de “desnazificar 
e desmilitarizar”a Ucrânia. 
A Rússia alegou que os ucrania-
nos de origem russa estavam 
sendo perseguidos pelo novo 
governo ucraniano ao se recu-
sarem a aprender ucraniano, a 
língua oficial do país, em par-
ticular nas regiões separatistas 
de Donetsk e Luhansk. Dessa 
forma, a Rússia argumenta que 
a invasão teria como finalidade 
“desmilitarizar e desnazificar” 
a Ucrânia. Sabe-se hoje que 
esse argumento é falacioso e 
foi utilizado pela Rússia para 
legitimar sua invasão ao apoiar 
os movimentos pró-autonomia 
em território ucraniano. Qual 
o argumento mais consistente 
então? Que a Rússia se sen-
tiu ameaçada pela adesão em 
massa dos países do ex-Bloco 
soviético à OTAN.

Com efeito, 14 países do an-
tigo Leste Europeu se filiaram 
à OTAN. Assim, a Organização 
mais que dobrou o seu número 
de membros, em relação aos 12 
membros originais, chegando a 

30 membros, com o agravante 
que agora a OTAN passou a 
chegar às fronteiras da Rússia 
graças à filiação à OTAN da 
Estônia, Letônia e Lituânia.

Assim, a mera possibilida-
de de a Ucrânia vir a aderir à 
OTAN fez com que lembranças 
da guerra fria ressurgissem, 
quando os então 16 membros 
da OTAN mantinham à dispo-
sição da organização um con-
tingente efetivo estimado em 
cerca de 5.252.800 militares 
ativos, dos quais cerca de 435 
mil dos EUA. Essa lembrança 
da capacidade ofensiva da 
OTAN alterou o humor do go-
verno russo e os preparativos 
para uma invasão se iniciaram 
já em 2021 depois do fracasso 
das negociações entre EUA e 
Rússia.

Estima-se que o efetivo 
russo seja de 1,0 milhão de mi-
litares, dos quais 150.000 (15% 
do total) estão envolvidos na in-
vasão da Ucrânia. Já a Ucrânia 
contaria com cerca de 245.000 
militares. É certo que ao inva-
dir a Ucrânia Putin alcançou 
dois objetivos simultaneamen-
te: projeta-se como um líder 
mundial e, ao mesmo tempo, 
restabelece, ainda que parcial-
mente, a zona de influência da 
ex-União Soviética. Com efeito, 
ao impedir a Ucrânia de aderir 
à OTAN, a Rússia previne um 
cenário que ela considera ca-
tastrófico, qual seja, a chegada 
à sua fronteira da OTAN, caso a 
Ucrânia viesse a aderir à OTAN, 
que já conta com mais de 30 
países, dos quais 14 países do 
ex-bloco comunista.

Dessa maneira, pode-se 
concluir que a invasão da Ucrâ-
nia pela Rússia foi claramente 
motivada por razões de geo-
política, segurança nacional e 
defesa de sua área de influência 
e não por uma motivação me-
ramente econômica.

Sobre a FLE

A Fundação da Liberdade 
Econômica (FLE) é um centro 
de pensamento, produção de 
conhecimento e formação de 
lideranças políticas. É base-
ada nos pilares da defesa do 
liberalismo econômico e do 
conservadorismo como forma 
de gestão. Criada em 2018, a 
entidade defende fomentar o 
crescimento econômico, dando 
oportunidades a todos. Nesse 
sentido, investe em programas 
para a formação acadêmica, 
como centro de pensamento 
e desenvolvimento de ideias. 
Ao mesmo tempo, atua como 
instituição de treinamento para 
capacitar brasileiros ao debate 
e à disputa política.
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Política Repúdio legislativo
O vereador Anderson Branco (PL) 
protocolou moção de repúdio ao filme  
com Fábio Porchat

Meio ambiente
Reunião discute captação de água no 
rio Grande, desassoreamento da Re-
presa e estação elevatória de esgoto

Tarcísio cogita chapa com coronel 
Helena para disputar governo de SP

ELEIÇÕES 2022

O candidato do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) ao gover-
no de São Paulo, o ministro 
da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, indicou a aliados que 
deseja ter uma mulher como 
vice na sua chapa para disputa 
pelo Palácio dos Bandeirantes. 
Informações dão conta de que 
o nome defendido por Tarcísio 
seria da rio-pretense coronel 

Tarcísio Gomes de Freitas 
visitou no dia 23 de feve-
reiro a sede regional do 
Republicanos

Raphael  FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Em 2020, a coronel Helena disputou a prefeitura em São José do Rio Preto. Ela terminou a corrida em segundo lugar

Em 2020, a coronel 
Helena disputou a 
prefeitura em São 
José do Rio Preto. 
Ela terminou a cor-
rida em segundo 
lugar

Na primeira sessão ordi-
nária desta terça-feira, 15, no 
período da manhã, os vereado-
res aprovaram por maioria o 
parecer do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo (TCE/
SP) relativo às despesas do 
governo Edinho Araújo (MDB) 
ao longo de 2019. 

Apontamentos
Conforme divulgado pelo 

Dhoje Interior o parecer do 
Tribunal aprovou as contas 
daquele ano, mas com res-
salvas. No entendimento dos 

PARECER DO TCE

Câmara aprova contas de Edinho de 2019
desembargadores do TCE o 
governo municipal precisa 
adotar medidas para eliminar 
o déficit de vagas no ensino 
infantil. 

Outro apontamento é em 
relação a área da saúde. Se-
gundo o órgão, a Prefeitura 
necessita melhorar o atendi-
mento médico, com objetivo 
de diminuir o tempo de espera 
de paciente SUS por consultas 
nas unidades de saúde de Rio 
Preto. 

Caso as contas fossem re-
jeitadas, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) poderia incorrer 
em processo já que poderia 
ser enquadrado em casos de 

improbidade administrativa. 

Projetos 
Foi aprovado em primeira 

discussão projeto que trata da 
outorga de uso, sob forma de 
concessão administrativa, de 
imóvel público municipal para 
a Associação Antialcoólica da 
Alta Araraquarense, localiza-
do Solo Sagrado. Aprovado 
também projeto do Executivo 
que destina imóvel público 
municipal para a Associação 
Paraíso. 

Proposta do vereador Bru-
no Marinho (Patriota) para 
que as instituições que exi-
gem prova de vida enviem 

colaboradores à residência do 
beneficiado com dificuldades 
de locomoção ou acima de 65 
anos foi retirado da pauta de 
votações pelo próprio autor. O 
projeto será arquivado. 

Vista
O vereador Anderson Bran-

co (PR) solicitou vista por 
cinco sessões para projeto 
do vereador João Paulo Rillo 
(Psol), subscrito por Jéssica 
Coletivas (Psol), que declara de 
utilidade pública a Associação 
Cultural Antônio Roberto de 
Vasconcellos (Centro Cultural 
Vasco). A maioria dos vereado-
res aprovou o pedido de vista. Câmara aprova parecer do TCE sobre contas de Edinho durante 2019

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Ministério da Justiça suspende
exibição de filme de Porchat na Netflix

O Ministério da Justiça 
determinou a suspensão do 
filme Como se Tornar o Pior 
Aluno da Escola em platafor-
mas de streaming. 

Segundo despacho da Se-
cretaria Nacional do Consumi-
dor publicado nesta terça-feira, 
15, no Diário Oficial da União, 
caso “a disponibilização, exi-
bição e oferta” do filme não 
sejam interrompidas em até 
cinco dias, deve ser aplicada 
multa diária de R$ 50 mil.  De 
acordo com a decisão, assinada 

pela diretora do Departamento 
de Proteção e de Defesa do Con-
sumidor, Lilian Brandão, a me-
dida foi tomada “tendo em vista 
a necessária proteção à criança 

e ao adolescente consumerista”. 
Inspirado em um livro do 

comediante e apresentador 
Danilo Gentili, que também 
atua no filme, o longa, de 2017, 

é acusado de fazer apologia à 
pedofilia. A história gira em 
torno de dois adolescentes, in-
terpretados pelos atores Bruno 
Munhoz e Daniel Pimentel, que 
encontram um diário com “di-
cas” de como se tornar “o pior 
aluno da escola”. 

Um trecho do filme que 
circulou nas redes sociais ge-
rou polêmica, especialmente 
quando o inspetor, vivido por 
Fábio Porchat, sugere um ato 
sexual por parte dos garotos. 
O ministro da Justiça, Anderson 
Torres, que já havia se manifes-
tado sobre a polêmica dizendo 
que tinha pedido que adotassem 
as medidas cabíveis.

POLÊMICA

Ministério da Justiça mandou suspender exibição do filme

Da Redação
redacao@dhoje.com.br

Sem obter consenso o 
vereador Jorge Menezes 
(PSD) pediu vista de 25 
sessões de projeto de sua 
autoria que busca alterar 
o regimento interno do 
Legislativo e propõe que as 
sessões voltem a ser realizas 
como anteriormente: às ter-
ças-feiras e quintas-feiras, 
com início às 16 horas. 

N o  c a s o  d a s  s e s -
s õ e s  d e  q u i n t a - f e i r a 
elas seriam opcionais. 
De acordo com a proposta 
“as sessões ordinárias serão 
semanais, realizando-se às 
terças-feiras e às quintas-
-feiras, com início às 16 ho-
ras.  As sessões ordinárias 
a serem realizadas às quin-
tas-feiras serão opcionais, 
devendo ser convocadas, 
quando houver necessida-
de, na sessão de terça-fei-
ra”, diz o novo texto.

Vistas
Projeto de lei que prevê a 

implantação em Rio Preto do 
‘Programa Corujão da Saúde’ 
foi aprovado durante sessão 
do período da tarde, nesta 
terça-feira, 15. 

A proposta foi aprovada 
pela maioria dos parlamen-
tares em relação a legalida-
de. De autoria do autoria 
do vereador Celso Peixão 
(MDB), o projeto determina 
que o Corujão da Saúde po-
derá ser implementando em 
hospitais, clinicas particula-
res e filantrópicas, através 
de convênio, que ofertam 
consultas, exames, cirurgias 
ou clinicas de rede pública, 
policlínicas, com consultas, 
exames, e pequenas cirurgias 
em horários alternativos, 
preferencialmente das 18 
horas à meia-noite, conforme 
a capacidade ociosa de cada 
local.

Corujão

Helena Reis, do partido Repu-
blicanos. 

As negociações avançam 
a ponto do ministro man-
ter intensas conversas com o 
presidente do Republicanos, 
deputado Marcos Pereira. Além 

do apoio do partido à sua can-
didatura, em pauta a possibi-
lidade da coronel Helena vir a 
ser indicada vice para a disputa 
eleitoral deste ano. 

Em janeiro de 2017, durante 
o governo de Geraldo Alckmin, 
a coronel da Polícia Militar 
assumiu o posto de secretária-
-chefe da Casa Militar. Foi a 
primeira vez que uma mulher 

negra tomou posse em um 
cargo de primeiro escalão no 
Estado de São Paulo. 

A aliados, Tarcísio tem si-
nalizado que, assim como fez 
à frente da Infraestrutura, em 
que colocou mulheres em car-
gos de destaque, uma de suas 
prioridades é ter uma mulher 
em sua chapa —seja candidata 
à vice ou ao Senado. 

Em 2020, a coronel Helena 
disputou a prefeitura em São 
José do Rio Preto. Ela terminou 
a corrida em segundo lugar, 
tendo 27,16% dos votos válidos. 

Composição 
O pré-candidato ao governo 

de São Paulo Tarcísio Gomes 
de Freitas visitou no dia 23 de 
fevereiro a sede regional do 

Republicanos em Rio Preto. 
Ele participou na cidade de 
inauguração das obras de du-
plicação da BR-153 ao lado do 
presidente Jair Bolsonaro. Na 
ocasião, foi recebido pelo pre-
sidente do partido na cidade, 
Diego Polachini, e pela pré-
-candidata a deputada estadual 
Coronel Helena Reis. 

Sem partido, o ministro es-

tuda a possibilidade de se filiar 
ao Republicanos para concorrer 
ao Palácio dos Bandeirantes, 
principalmente pela estrutura 
da legenda no Estado. Durante 
o encontro, sobre o assunto, 
Tarcísio garantiu: “animado e 
com fé”. “Vai dar certo! Estou 
extremamente confiante de que 
os projetos e ideais se equiva-
lem”, disse. 

O presidente do Republica-
nos na cidade, Diego Polachini, 
afirmou que o encontro de-
monstra a força e a relevância 
do partido “É mais um grande 
nome, de expressão nacio-
nal, que temos o privilégio de 
receber em nossa sede. São 
encontros produtivos e que 
mostram a efetividade do Re-
publicanos no cenário político 
nacional”, afirmou Polachini. 

Diego Polachini, 
presidente dos Republicanos

“
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CIDADES Covid vira endemia
O ministro Marcelo Queiroga pediu 
para o Senado rebaixar a Covid-19 à 
uma situação de endemia.

Nova variante
Segundo o Ministério da Saúde, o Bra-
sil já confirmou dois casos da variante 
Deltacron da Covid-19.

Foi internado em estado 
grave no Hospital de Base 
de Rio Preto, na tarde desta 
segunda-feira, 14, um homem 
de 46 anos, que foi ferido com 
golpes de faca após uma briga 
em uma pensão na área central 
da cidade. 

Policiais militares foram 
chamados para atender a ocor-
rência e fi caram sabendo por 
meio de uma testemunha que a 
vítima morava no local há sete 
meses e teria ido até a empresa 
onde trabalhava e danifi cado 

CENTRO DE RIO PRETO

Briga em pensão tem 
um esfaqueado

Empregos

Vetados

OCORRÊNCIAS

Polícia tem jovem preso por 
tráfico e golpe do WhatsApp

objetos da ex-empregadora. 
Ao retornar para a pensão, 

o homem e mais cinco pessoas 
teriam discutido e ele acabou 
sendo esfaqueado. 

Socorro
O Samu foi chamado e 

socorreu a vítima até o HB, 
onde permanecia internada até 
o fechamento desta matéria. 
A Polícia Civil rio-pretense 
segue investigando o caso.
Colaborou – Sarah BELLI-
NE 

Um jovem, de 19 anos, foi 
preso em fl agrante, na tarde 
desta segunda-feira, 14, por 
tráfi co de drogas, no João 
Paulo II, na Região Norte de 
Rio Preto. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, ele demonstrou nervo-
sismo ao ver a viatura da PM e 
acabou sendo abordado. 
Em revista pessoal nada de 
ilícito foi encontrado, apenas 
a quantia de R$ 106. Ques-
tionado sobre o dinheiro, o 
suspeito confessou ser prove-
niente da venda de crack. 
Na residência do acusado, os 
pms acharam escondido den-
tro do reboco da parede do 
quarto do indiciado uma por-
ção de crack e em uma meia 
12 cartuchos de arma calibre 
22. 
No Plantão, a prisão foi 
confi rmada e o autuado 
encaminhado à carcera-
gem local, onde pemane-
ceu à disposição da Justiça.

       Golpe
Uma atendente rio-preten-
se, de 42 anos, teve um pre-
juízo de R$ 1.145,00, após 
cair em golpe no WhatsApp.

Ela contou na delegacia de 
plantão que na tarde des-
ta segunda-feira,14, recebeu 
uma mensagem pelo apli-
cativo de um número des-
conhecido, mas com a foto 
de perfi l de seu fi lho, pedin-
do dinheiro para que pu-
desse pagar umas contas.
Acreditando que era seu 
familiar, ela fez o PIX no 
valor solicitado. Em se-

guida, o criminoso pediu 
uma nova transferência de 
R$ 2.867,00, o que gerou 
desconfi ança na mulher.
Ao falar com o fi lho, a aten-
dente descobriu que havia 
sido enganada. O 4º DP de 
Rio Preto vai investigar o caso, 
registrado como estelionato.

Colaborou – Sarah 
BELLINE 

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto desta terça-fei-
ra (15) está oferecendo 630 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são: 
ajudante de obras (100), 
operador de telemarketing 
(54), motoristas de apli-
cativo, apenas mulheres 
(50), atendente de lancho-
nete (40), vendedor (37), 
atendente (17), call center 
de produtos agropecuários 
(15), auxiliar de limpeza 
(12), entre outras.

A Rússia anunciou nesta 
terça-feira (15) que colocou 
o presidente dos Estados 
Unidos (EUA), Joe Biden, 
o secretário de Estado, An-
tony Blinken, e outras au-
toridades de alto escalão do 
governo norte-americano 
na lista de pessoas proibi-
das de entrarem no país. Os 
nomes deles - juntamente 
com os do secretário de De-
fesa, Lloyd Austin, do chefe 
da CIA, William Burns, do 
conselheiro de Segurança 
Nacional, Jake Sullivan, 
entre outros - foram inclu-
ídos em lista de 13 pessoas 
vetadas pela Rússia.

O Samu foi chamado e socorreu a vítima até o HB

Casos serão investigados pela Polícia Civil

Reprodução redes sociais

Patrícia Santos Damas Lo-
pes Ribeiro, de 31 anos, foi as-
sassinada pelo marido Wellys 
Lopes Ribeiro, de 35 anos, que 
está preso na Penitenciária 
I ‘Nestor Canoa’, em Miran-
dópolis. O crime aconteceu 
durante visita íntima, na tarde 
de domingo, 13.

O detento confessou ter 
usado uma corda feita arte-
sanalmente para amarrar e 

Presidiário mata companheira
enforcada durante visita íntima

FEMINICÍDIO

enforcar a vítima, que também 
teve os cabelos cortados.

Segundo o boletim de ocor-
rência, o crime foi descoberto 
somente quando a visita ínti-
ma chegou ao fi m e o próprio 
condenado chamou os agentes 
penitenciários para comunicar 
o assassinato. 

Ainda conforme o registro 
policial, o acusado disse que 
matou Patrícia porque estava 
sendo traído. Ele está preso 

por tráfi co de drogas e agora 
também responderá por femi-
nicídio.

Saidinha
Começa nesta terça-feira, 

15, a primeira saída temporária 
de presos de 2022 na região 
de Rio Preto. Serão 1.855 de-
tentos, sendo a maior parte do 
Centro de Progressão Penitenci-
ária (CPP) rio-pretense: 1,7 mil 
sentenciados. 

Acusado disse que ma-
tou Patrícia porque es-
tava sendo traído. 
Ele está preso por 
tráfico de drogas

Patrícia Santos, de 31 anos, foi assassinada pelo marido Wellys Lopes Ribeiro, de 35 anos

Bando rouba 
carga de fios 
de cobre de 
R$ 24,5 mil

O 7º DP de Rio Preto 
investiga o roubo de um 
caminhão carregado de 
fi os de cobre para recicla-
gem. O crime aconteceu 
na noite desta segun-
da-feira, 14, na avenida 
Alfredo Folchini. 

Quatro homens en-
capuzados imobilizaram 
o vigilante, de 33 anos, 
usando ‘enforca gatos’ 
e fugiram com o veículo 
pertencente a uma em-
presa de instalações elé-
tricas. 

Durante patrulhamen-
to na região, uma viatura 
da PM viu um homem 
em um terreno baldio ao 
lado de VW Gol, mexendo 
em algo. O desconhecido 
fugiu a pé e a guarnição 
encontrou 450 quilos de 
fios de cobre, avaliados 
em R$ 11.250,00, ao lado 
do carro. 

O automóvel foi apre-
endido. O representante 
da empresa declarou no 
Plantão que a carga rou-
bada pesava cerca de 990 
quilos e está avaliada em 
R$ 24.750.

Engenheiro 
perde R$ 3,1 mil 
na compra de 
videogame

Um engenheiro, de 27 
anos, esteve na Central de 
Flagrantes de Rio Preto, 
na noite desta segunda-
-feira, 14, para registrar 
queixa de estelionato. 

À polícia, ele contou 
que viu um anúncio de 
um videogame no Fa-
cebook e se interessou, 
entrando em contato com 
o suposto vendedor. 

O marginal disse que 
o aparelho estava na casa 
de um primo e que ele 
não ia conseguir chegar 
a tempo de receber a 
vítima, mas que podia ir 
buscar o vídeogame se 
pagasse antecipadamente 
R$ 3,1 mil. 

Após o PIX
Após fazer o PIX, o 

engenheiro foi até a re-
sidência buscar o equi-
p a m e n t o ,  m o m e n t o 
em que descobriu que 
o valor real era de R$ 
7,5 mil e que o dinheiro 
não havia caído na con-
ta do verdadeiro dono.
Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Jovens vulneráveis  terão aulas de tecnologia
Jovens em situação de vul-

nerabilidade social atendidas 
pela Valquírias World em Rio 
Preto receberão aulas gratuitas 
de temas ligados a tecnologia e 
preparação profi ssional duran-
te o “Workshop de Tecnologia 
da Informação VH”, ação que 
se inicia nesta quarta-feira (16). 

Profi ssionais da Verhaw IT 
serão os professores voluntá-
rios de um grupo de 20 meni-

nas, de 13 a 18 anos. Durante 
dois meses, sempre às quar-
tas-feiras, das 8h30 às 10h, os 
profi ssionais darão aulas sobre 
temas ligados a área de tecno-
logia, além de ensinar as alunas 
a elaborar um currículo, dar 
dicas de como se preparar para 
uma entrevista de trabalho e 
sobre etiqueta profi ssional. 

Ofi cinas

A coordenadora de Gente & 
Cultura da Verhaw IT, Dantiele 
Melegan, será responsável pela 
primeira aula com informações 
sobre como elaborar um currí-
culo, dicas de como se preparar 
para uma entrevista de em-
prego e como um profi ssional 
deve se portar no ambiente de 
trabalho. 

Nas ofi cinas de Infraestru-
tura, com Caio Fávaro, coor-

denador de Infraestrutura e 
segurança de TI, as alunas vão 
aprender sobre manutenção de 
computadores, infraestrutura e 
segurança da informação. 

Já a coordenadora da Cen-
tral de Atendimento, Sue-
len Dal Santo, vai orientar 
sobre os princípios básicos 
de  bom atendimento  ao 
cliente e explicar como é re-
alizado um suporte técnico.

SOCIAL

Ação visa jovens atendidos pela Valquírias World

Também começou 
nesta terça-feira, 
15, a primeira saída 
temporária de
 presos de 2022 
na região de 
Rio Preto

Todos deverão retornar até 
o dia 21 de março. Os que não 
voltarem serão considerados 
foragidos da Justiça. 

Os presidiários vão ficar sete 
dias em liberdade temporária. 
A lista com os nomes e ende-
reços de todos os condenados 
liberados pela saída temporá-
ria já foi encaminhada para a 
Polícia Militar, para que sejam 
vigiados durante esse perído.
Colaborou – Sarah BELLINE 
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Aos 17 anos, a rio-pretense Ana 
Clara Pascoalão foi aprovada na 
prestigiada Soka University of 
America, na Califórnia. A con-
quista é ainda mais impressio-
nante quando se leva em conta 
que foi a única brasileira a ser 
incluída na lista de primeira 
chamada divulgada em dezem-
bro do ano passado.
Ao mesmo tempo que comemo-
ram com entusiasmo o triunfo 
da jovem familiares e amigos 
resolveram mobilizar as redes 
sociais para conseguir arrecadar 
o dinheiro que falta para que 
ela realize o sonho de estudar 
na instituição norte-americana, 
que tem 55% dos seus alunos 
oriundos de mais de 40 países. 
Como incentivo, ela recebeu duas 
bolsas da Soka: uma de 100% re-
ferente ao valor da mensalidade, 
de 33.218 dólares, e outra de 5 
mil dólares, por mérito devido ao 
seu histórico escolar, que totali-
zam em torno de R$ 200 mil. 
Mas faltam 17 mil dólares para 
cobrir despesas com moradia, ali-
mentação, livros, seguro saúde, 
transporte, visto, passagem, ma-
trícula e vacinas. Na corrida con-
tra o tempo, para que não perca 
a vaga, foi criada uma vaquinha 
virtual (https://www.vaki-
nha.com.br/vaquinha/ani-
nha-nos-eua), link http://
vaka.me/2725201, com meta 

‘Aninha nos EUA’ mobiliza redes sociais para que 
estudante vá para universidade dos sonhos

ENTREVISTA ESPECIAL

O desejo de cursar Me-
dicina nasceu após a avó 
ter morrido de câncer. 
“Queria ajudar pessoas 
como minha avó foi aju-
dada”, frisa.

de arrecadar R$ 83.551,00.
Paralelamente a campanha 
‘Aninha nos EUA’, a estudante 
vende semijoias, brigadeiros e 
sousplat de crochê feitos por sua 
avó para que possa percorrer os 
9.729 quilômetros que separam 
Rio Preto da Califórnia. 
Na torcida pela caçula da famí-
lia, que fez 18 anos em janeiro 
de 2022, estão o vendedor Ar-
mando Pascoalão, 56, e sua es-
posa Rosane Carmen, 55, que 
é consultora de vendas, mas 
atualmente se encontra desem-
pregada, e a filha mais velha do 
casal, a advogada Thais, 29. 
Desde muito pequena, Ana Cla-
ra demonstrou interesse pelos 
estudos e graças a sacrifícios 

protagonizados pelos pais, que 
sempre valorizaram a educação 
como a melhor ‘herança’ a ser 
deixada para as filhas, e ao seu 
esforço pessoal conseguiu bol-
sas em escolas particulares, ten-
do cursado no London o Ensino 
Médio. 
O brilhante desempenho acadê-
mico da adolescente não é à toa. 
Ela é pura dedicação aos livros 
e tem se preparado com afinco 
ao longo dos anos para atingir 
seus objetivos. O desejo de cur-
sar Medicina nasceu após a avó 
materna ter morrido de câncer. 
“Queria ajudar pessoas como 
minha avó foi ajudada”, frisa.
Apaixonada também pela Físi-
ca, Ana Clara não terá que de-

cidir nos dois primeiros anos da 
universidade em qual área irá se 
graduar. Agora luta bravamente 
para não perder a oportunidade 
de chegar lá.
“Aos 8 anos, deitada na minha 
cama, falei para minha mãe, vou 
morar fora do Brasil. Ela olhou 
para mim e disse, tá, mas como 
você vai resolver isso? Na época 
fiz uma rifa, arrecadei R$ 2 mil e 
usamos até para pagar contas da 
casa. Sempre me esforcei muito. 
Enquanto para uns estudar era 
um fardo, para mim era sensa-
cional, porque meus pais me 
criaram dizendo que educação 
era o que iria mudar nossa rea-
lidade e me tornaria uma pessoa 
melhor”, afirma.
Do colegial, Ana Clara se recorda 
de que ia em todos os plantões. 
“Fiquei amiga dos professores. 
Estudo sempre foi um desafio, 
aonde sempre quis quebrar a 
próxima barreira”, acrescenta.
O domínio da língua inglesa 
para a estudante veio em curso 
pago pelos pais, que abriram 
mão de outras coisas pensan-
do no futuro da caçula. “Meu 
guarda-roupa mudava quan-
do minhas amigas mudavam o 
guarda-roupas delas. Era he-
rança, junto com a minha irmã”, 
salienta.
Com lágrimas nos olhos e mui-
to emocionada, Rosane fala que 

O aumento dos combustí-
veis anunciado pela Petrobras 
na última semana já tem afetado 
os trabalhadores do ramo de 
transporte. É o caso dos mo-
toristas de aplicativo que por 
percorrerem longas distâncias 
com o veículo já estimam um 
aumento no gasto para abastecer 
de até 40%. 

Nesta segunda-feira (14), a 
Uber e a 99, considerados os 
principais aplicativos de trans-
porte, anunciaram reajuste nos 
preços. A 99 informou que vai 
aumentar em 5% o valor do 

COMBUSTÍVEL

Motoristas de aplicativo devem gastar até 40% mais
km rodado, enquanto a Uber 
elevou em 6,5% o valor das cor-
ridas. Os motoristas, no entanto, 
relataram não terem notado 
uma mudança significativa até 
o momento. Douglas Toledo é 
motorista por aplicativo há 3 
anos e estima que o seu gasto 
com combustível deve aumen-
tar de 30% a 40%. “Está muito 
complicado. Nós recebemos a 
mensagem da empresa sobre o 
reajuste, mas não percebi ainda 
nenhuma diferença. Infelizmente 
estamos tendo que selecionar as 
corridas, para conseguir ter um 
mínimo de lucro”, contou. 

Fábio Henrique de Miguel, de 
Cedral, trabalha como motorista 

Aos 17 anos, a rio-pretense Ana Clara Pascoalão foi aprovada na prestigiada Soka University of America, na Califórnia.

Daniele Jammal
Especial para o Dhoje

OLÍMPIA

Parques aquáticos 
dão até 50% de
desconto

O Thermas dos Laranjais e 
o Hot Beach em Olímpia estão 
oferecendo descontos de 50% 
nesta semana, que marca o 
início da baixa temporada nos 
parques aquáticos. 

O Hot Beach oferece até as 
23h59 do dia 20 de março des-
contos de até 50% em seus pro-
dutos nas vendas pelos canais 
próprios. Há preços especiais 
para ingresso para o parque 
aquático, bem como para usu-
fruir as cabanas e combos, e 
para diárias nos quatro resorts 
do grupo Hot Beach. 

Maior
O maior desconto, de 50%, 

é para a entrada inteira no par-
que aquático Hot Beach Olím-
pia, para ser usufruída até 30 

de junho durante a semana, ex-
ceto feriados e datas especiais.  
Os descontos são somente 
para compras feitas pelo site 
do Hot Beach e pela Central 
de Vendas. 

Thermas
Já o Thermas está ofe-

recendo 50% de descontos 
para os moradores de Rio 
Preto no próximo dia 19 em 
comemoração ao aniver-
sário da cidade, que com-
pleta 170 anos no sábado. 
Para ter direito ao desconto, os 
visitantes precisam apresentar 
um comprovante individual 
de residência, como conta 
de água, luz ou telefone. A 
promoção não é válida para 
ingressos que já contemplam 
outros descontos, como meia-
-entrada, por exemplo. Os 
tickets são limitados e são vá-
lidos apenas para o dia 19/03. 

CAPACITAÇÃO

Secretaria de Saúde planeja reiniciar  grupos de Lian Gong
A Secretaria de Saúde de Rio 

Preto iniciou nesta semana o 
curso de Lian Gong para agentes 
de saúde. O Lian Gong é uma 
prática chinesa composta por 
18 exercícios divididos em três 

Da REDAÇÃO

cada corte no orçamento do-
méstico para permitir que as fi-
lhas pudessem estudar em boas 
escolas valeu muito a pena. A 
dona de casa diz que a mobili-
zação em prol de Ana Clara a 
surpreendeu. 

“Temos muito que agradecer 
pelo apoio já recebido. Sabe-
mos que o país não passa por 
um bom momento, mas temos 
fé que vamos conseguir que 
minha filha realize seu sonho. 
Passamos por momentos mui-
to difíceis e não desanimamos, 
porque o amanhã sempre traz 
um recomeço. Cheguei a traba-
lhar 15,16 horas por dia, para 
suprir o ensino delas. Minhas 
filhas sabem o quanto custa pa-
gar uma mensalidade em uma 
escola. A gente não vai desistir, 
porque temos amigos. E quem 
nos conhece sabe da nossa 
luta”, destaca.
Com o orgulho estampado nos 
olhos e a voz embargada pela 
emoção, seu Armando afirma 
que “a gente faz tudo pelas nos-
sas filhas e elas retribuem. Essa 
aprovação na Soka foi na luta, 
na raça, na fé. Estamos nas nu-
vens. A alegria é imensa”.
Os interessados em apoiarem 
o sonho de Ana Clara podem 
contribuir no site da vaquinha 
ou diretamente pelo pix: acpas-
coalao@gmail.com . Para quem 
quer acompanhar de perto a 
trajetória da estudante pode se-
guir o seu @acpascoalao. 
Até o fechamento desta maté-
ria, a vaquinha já havia atingi-
do 20% da meta. 

Fotos_Guilherme Batista

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

há seis anos e chega a fazer em 
média 24 corridas em um dia. Ele 
contou que a saída tem sido fazer 
corridas particulares. “A taxa 
cobrada pelos aplicativos é muito 
alta, então o que acaba salvando 
no fim do mês são as corridas 
particulares com os contatos que 
eu fui fazendo. Normalmente eu 
gasto um tanque por dia e agora 
esse valor já está R$ 20 a mais 
por dia. No fim do mês isso faz 
uma diferença grande”, relatou. 

O diretor executivo da City-
Mobi, aplicativo de motoristas 
criado em Rio Preto, Carlos 
Alexandre da Silva falou que 
não houve saída a não ser fazer 
o reajuste das corridas. “Nós 

já estávamos esperando há um 
tempo esse aumento na gasolina 
e isso tem nos preocupado, pois 
prejudica toda a população e é 
impossível que uma parte des-
ses valores não seja repassada”, 
contou Carlos, que também é 
motorista. 

A CityMobi conta com cerca 
de 150 motoristas cadastrados na 
região. “O aumento do gasto para 
abastecer deve chegar a pratica-
mente 40%. Claro que varia de 
acordo com o carro e a frequên-
cia de corridas que os motoristas 
realizam, mas estamos fazendo o 
possível para tentar minimizar 
esse impacto nos nossos par-
ceiros”, comentou Carlos.

séries que trabalham as áreas 
do pescoço e ombros, costas e 
cintura e pernas e pés. Os mo-
vimentos podem ser praticados 
em qualquer lugar, individual-
mente ou em grupo. 

O curso está sendo minis-
trado na Academia de Saúde 
da Vila Toninho pelo educador 
físico da rede municipal, Olavo 
Roberto Borges Neto. A duração 
é de 16 horas, divididas em oito 

encontros, com teoria e prática.
Com a capacitação, os agen-

tes de saúde devem reiniciar os 
grupos de Liang Gong das unida-
des de saúde, suspensos desde 
o início da pandemia.

        A gente faz tudo pe-
las nossas filhas e elas 

retribuem. Essa aprova-
ção na Soka foi na luta, 
na raça, na fé. Estamos 
nas nuvens. A alegria é 

imensa

Armando Pascoalão, pai de Ana Clara

“

“  Temos muito que agradecer 
pelo apoio já recebido. Sabemos 
que o país não passa por um bom 
momento, mas temos fé que va-
mos conseguir que minha filha 

realize seu sonho “

“
Rosane Carmen, mãe de Ana Clara
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Tricolor em campo
O São Paulo joga nesta quarta-feira 
(16), às 21h30, contra o Manaus pela 
segunda fase da Copa do Brasil.

Santos e o  rebaixamento
Dividido entre a briga pela classifica-
ção e a luta contra o rebaixamento, o 
Santos visita a Ferroviária hoje

O Olímpia define o seu futu-
ro na Série A3 do Campeonato 
Paulista nesta quarta-feira (16), 
às 19h, contra o Sertãzinho. O 
duelo pode decretar o rebaixa-
mento do alviceleste para a Se-
gunda Divisão do Campeonato 
Paulista (Bezinha). 

Atualmente o Galo Azul é 
o 15º colocado com 7 pontos, 
dois pontos a frente do lanterna 
Nacional com 5 e quatro pontos 
atrás do Desportivo Brasil, pri-
meiro time fora da zona de re-
baixamento. Uma derrota con-
tra o Sertãozinho e uma vitória 
do Desportivo podem decretar 
o rebaixamento do clube ainda 
nesta antepenúltima rodada. O 
empate mantém a equipe ma-
tematicamente viva, porém em 
situação bastante complicada. 

Na última rodada, o Olím-
pia voltou a ser derrotada em 
casa, dessa vez por 2 a 1 pelo 
São José. “Mais uma vez não 
conseguimos o nosso objetivo 
que era a vitória, mas ainda 
estamos vivos e é preciso acre-
ditar que vamos sair dessa 
situação. É um difícil contra o 

SERTÃOZINHO

Olímpia faz o jogo da 
sobrevivência

Sertãozinho, assim como todos 
os outros, mas temos que dar o 
máximo para conseguir essa vi-
tória”, afirmou o técnico Vilson 
Taddei, que ainda não venceu 
no comando do time. 

Com a volta do zagueiro 
João Victor e do próprio Vil-
son Taddei, expulsos contra 
o Marília, o Olímpia não tem 
desfalques para o jogo. O Ser-
tãozinho não vence há cinco 
rodadas e vem de um empate 
contra Votuporanguense. A 
equipe pode se livrar do risco 
de rebaixamento se vencer o 
Olímpia.

Olímpia joga hoje

Vinicius LIMA

O Rio Preto visita o São Ber-
nardo nesta quarta-feira (16), 
às 15h, tentando quebrar dois 
tabus na Série A3 do Campeo-
nato Paulista: voltar a vencer 
depois de seis jogos e conquis-
tar o primeiro triunfo como 
visitante na competição. 
O Jacaré conta atualmente 
com 13 pontos e está em 12º 
lugar. No último fim de sema-
na, o time tropeçou em casa 
e empatou em 2 a 2 contra o 

COM DESFALQUES, JACARÉ 
VISITA O SÃO BERNARDO

SERIE A3

Desportivo Brasil. O lado po-
sitivo é que adversários que 
brigam pelo G8 também tro-
peçaram e a diferença para 
entrar na zona de classificação 
se manteve em três pontos. 
“Acho que na verdade a gente 
já vem pecando há muito tem-
po. Estamos tendo erros que 
não existem, como no segun-
do gol. Era uma bola treinada, 
que a gente trabalha bastante 
para não levar esses gols e es-
pero que a gente possa apren-
der, porque a dedicação tem 
que ter e a competência tam-
bém. Esperamos melhorar 
para conseguir os próximos 
resultados”, declarou o volan-
te Felipe Recife depois da par-
tida contra o Desportivo. 
Para o jogo no ABC, o esme-
raldino estará desfalcado. O 
meio-campista Pedro Favela 
levou o terceiro cartão ama-
relo e terá que cumprir sus-
pensão, sendo provavelmente 
substituído por Nivaldo. Ou-
tra ausência, essa no banco 
de reservas, é o treinador Ro-
drigo Fonseca. O técnico foi 
expulso no jogo contra o Des-
portivo depois de reclamar da 
arbitragem e chutar uma gar-
rafa de água. No lugar dele, o 
auxiliar técnico João Santos, 
que treinou o Rio Preto em 
2021, assume o comando. 
O São Bernardo é o atual 4º 
colocado com 21 pontos e pode 
garantir a classificação para a 
segunda fase se vencer o Ja-
caré. Na última rodada, o Ca-
chorrão ficou no empate em 1 
a 1 contra o Barretos em casa. 

O meio-campista Pedro Favela levou o terceiro 
cartão amarelo e terá que cumprir suspensão, 
sendo provavelmente substituído por Nivaldo. 
Outra ausência, essa no banco de reservas, é o 
treinador Rodrigo Fonseca.

No último fim de semana, o time tropeçou em casa e empatou contra o Desportivo Brasil

Tribunal matém 
banições ao país

O Tribunal Arbitral do 
Esporte (TAS) manteve 
os banimentos recebidos 
pelos clubes e pela seleção 
da Rússia em competições 
internacionais de futebol 
após apelo da Federação 
Russa. A decisão não é de-
finitiva e é somente em cima 
das punições aplicadas pela 
Uefa e pela Fifa. O recurso 
completo deverá ser deci-
dido por um painel de três 
juízes.

Próximo de contratar 
o atacante Junior Moraes, 
o Corinthians agora mira 
outro jogador do futebol 
ucraniano. A bola da vez é 
o meio-campista Maycon do 
Shakhtar Donetsk. O Timão 
deseja contar com o jogador 
por empréstimo até o fim 
do ano. O clube ucraniano 
ainda avalia o cenário en-
volvendo o conflito com a 
Rússia para definir se libera 
o atleta. 

O presidente da LaLiga 
(Liga espanhola de futebol) 
se reuniu com dirigentes da 
séries A e B do Brasileirão 
para apresentar a proposta 
de criação de uma Liga Bra-
sileira. Dentre os grandes, 
apenas o Palmeiras não par-
ticipou da reunião. Durante 
o encontro, o presidente su-
geriu uma divisão de receita 
nos moldes da Europa: 50% 
dividido igualmente, 25% 
com base na performance 
e 25% de acordo com a 
audiência e exposição. O 
principal desafio é garantir 
que o mínimo que vai ser 
distribuído igualmente seja 
pelo menos igual ao modelo 
atual.

Corinthians perto 
de trazer atacante

Uma liga brasileira 
à la Espanha

RÚSSIA

TIMÃO

LA LIGA

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Badminton conquista ouros

A equipe de badminton de 
Mirassol, formada por nove 
atletas, conquistou duas meda-
lhas de ouro e quatro de bronze 
na 1ª etapa do Campeonato 
Estadual, disputado no último 
final de semana, em Campinas. 

Breno Lima, de apenas 7 
anos, foi campeão na categoria 
sub-9 e terceiro colocado na 
dupla mista. Giovanna Bar-
celini, 9 anos, foi campeã na 
DX sub-11 e terceiro lugar na 
individual sub-11. Já Michael 

Vitor, 9 anos, foi terceiro no 
individual e na dupla mascu-
lina sub-11. 

Também participaram da 
equipe mirassolense, coman-
dada pelo professor Leandro 
Balbino de Jesus, os seguintes 
atletas: Adrian de Oliveira, 
10 anos, Rodrigo Medeiros, 
15 anos, Lucas Medeiros, 13 
anos, Cauan Sousa, 18 anos, 
Kevin Roman, 14 anos, e Victor 
Batista, 21 anos. 

A 2ª etapa do estadual vai 
acontecer entre os dias 7 e 
8 de maio em São Bernardo 
do Campo. A equipe de bad-
minton conta com o apoio do 
Departamento Municipal de 
Esportes e Lazer de Mirassol. 

MIRASSOL

Da redação 

Muller Merlotto Silva

O meio-campista Christian 
Eriksen, de 30 anos, está de vol-
ta à seleção da Dinamarca, nove 
meses após sofrer uma parada 
cardíaca em campo durante 
partida contra a Finlândia pela  
Eurocopa. O camisa 10 é um 
dos 23 convocados pelo técnico 
Kasper Hjulmand para uma sé-
rie de amistosos internacionais 
no final do mês. A Dinamarca já 
está classificada para a Copa do 
Mundo do Catar, em novembro 
deste ano. 

O primeiro confronto da 
seleção dinamarquesa será 
contra a Holanda fora de casa, 
no dia 26 de março, e três dias 
depois o time encara a Sérvia 
no Estádio Parken, na capital 
Copenhague, no qual o atleta 
sofreu o desmaio em junho do 
ano passado. 

Na conta oficial da seleção 
masculina da Dinamarca no 
Instagram, o retorno de Eriksen 
foi celebrado. 

“Sem dúvida, provocará 
calafrios, grandes sorrisos e 
grandes aplausos quando Eri-
ksen retornar ao Parken espe-

APÓS PARADA CARDÍACA

Eriksen retorna à
seleção da Dinamarca 

rançosamente lotado quando 
encontrarmos a Sérvia em 29 
de março.” 

No final de janeiro, após 
sete meses sem jogar, Eriksen 
foi contratado pelo Brentford 
(Inglaterra) até o fim da tempo-
rada. Após a parada cardiorres-
piratória, o atleta passou a usar 
um cardioversor desfibrilador 
implantável (CDI). Devido ao 
uso do dispositivo, seu antigo 
clube, a Inter de Milão (Itália), 
rescindiu o contrato com o 
atleta, em dezembro passado, 
pois o CDI não é permitido pelas 
regras do Campeonato Italiano. 

Eriksen na seleção

Agência BRASIL

   

 

  

 

 

São José do Rio Preto, 14 de março de 2022. 
 

 
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

ASSOCIAÇÃO ECO VILLAGE I  
 CNPJ 08.218.781/0001-05 

 
 
Prezado Associado(a), 
 
 
O Presidente da Associação Eco Village I, situada à Av. Juscelino K. de Oliveira, 4.000, Bairro 
Residencial Eco Village I - CEP 15.093-270, no uso de suas atribuições estatutárias convoca os 
Associados para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será realizada no Quiosque do 
Condomínio, no dia 21 de março de 2022, às 18:00hs em primeira convocação com a 
presença de associados que representam no mínimo, metade das quotas associativas ou em 
segunda convocação às 18:30hs com qualquer número de associados presentes, para tratar da 
seguinte pauta: 
 
ORDEM DO DIA: 

1. APROVAÇÃO DAS CONTAS relativas ao período de fevereiro de 2021 até janeiro de 
2022 (as prestações de contas do período em análise, além de terem sido enviadas 
mensalmente junto com os boletos, estão disponíveis para consulta no Portal da 
Administradora - www.brcondos.com.br - e também na sede da Associação (mediante 
agendamento prévio); 

2. ELEIÇÃO DE DIRETORIA (Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente) para o 
mandato de 01 de abril de 2022 até 31 de março de 2023; 

3. ELEIÇÃO DE CONSELHO FISCAL da Associação para o período de 01 de abril de 
2022 até 31 de março de 2023; 

4. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA exame e aprovação da previsão orçamentária para o 
exercício em curso e consequente fixação da Taxa de Manutenção para os próximos 
12 (doze) meses; 

 
O resultado das resoluções tomadas pela maioria presente obriga os ausentes, razão pela qual é 
importante a presença de todos (lei 10.406/02, Artigo 1072, § 5º). 

 
 
Associação Eco Village I                       BRCondos Administradora de Condomínios 
 Presidente                                                     (17) 4009-1719 - E-mail: operacionalsjrp3@brcondos.com                                                                                   

  

Editais

A equipe de badmin-
ton de Mirassol, for-
mada por nove atle-
tas, conquistou duas 
medalhas de ouro e 
quatro de bronze na 
1ª etapa do Estadual

Felipe Recife, 
volante

“

DivulgaçãoLeo Lenzi

R
ub

en
s 

C
hi

ri

“
          Acho que na 
verdade a gente já 
vem pecando há 
muito tempo. Es-
tamos tendo erros 
que não existem, 
como no segundo 
gol. Era uma bola 
treinada, que a 
gente trabalha 
bastante
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Associação Madre Teresa de Calcutá
CNPJ: 06.183.730/0001-51

Rua Maximiano Mendes, nº. 157 – Santa Cruz
CEP: 15014-190 – São José do Rio Preto – SP - F: (17) 3235-4645

Registrada no C.M.A.S. – São José do Rio Preto sob nº 109
Reconhecida de Utilidade Pública – Lei Municipal nº 9.690/2006

Reconhecida de Utilidade Pública Estadual – Lei 13.250 de 11/12/2008
Reconhecida de Utilidade Pública Federal – Portaria 3.096 de 03/12/12

E-mail: madreteresaweb@terra.com.br
 

RECEITAS OPERACIONAIS GERAIS 2021 2020

CIRCULANTE 2021 2020 Receitas Operacionais
          Disponibilidades Créditos Nota Fiscal Paulista 8.544,85                       19.879,12                     

Caixa Geral 626,98                          630,84                          Receitas Alienação de Bens 69.058,95                     -                                

Bancos Recursos Livres 733,51                          6.695,39                       Receitas Doações Pessoas Físicas 173.698,76                   145.871,32                   

Aplicações Financeiras Rec. Livres 67.073,99                     4.392,24                       Receitas Doações Pessoas Jurídicas 11.600,00                     -                                

Receitas Eventos e Promoções 84.375,00                     68.598,60                     

Impostos a Compensar 904,88                          904,88                          Receitas Serviços Prestados 115.940,03                   49.468,26                     

Despesas Pagas Exercicio Seguinte 17.550,76                     17.550,76                     463.217,59                   283.817,30                   

86.890,12                     30.174,11                     Receitas de Projetos
PERMANENTE Atividade de Assistência Social

Ações, Cotas e Outras 2.055,00                       2.055,00                       Secretaria Desenv. Social SP SEDS 1938/2018 306.442,62                   427.385,91                   

Benfeitorias e Instalações 16.169,26                     16.169,26                     306.442,62                   427.385,91                   

Computadores e Perifericos 2.876,77                       2.876,77                       

Eletrodomesticos 681,00                          681,00                          Receitas Financeiras
Imóveis e Terrenos 180.000,00                   180.000,00                   Rendimentos Aplicações Financeiras 86,89                            1,15                              

Instalações 2.225,81                       2.225,81                       

Instrumentos Musicais 1.875,00                       1.875,00                       TOTAL GERAL DAS RECEITAS 769.747,10                   711.204,36                   

Máquinas e Equipamentos 8.460,13                       8.460,13                       

Móveis e Utensílios 8.213,89                       8.213,89                       

Veículos 31.521,00                     53.511,00                     DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS
(-) Depreciação Acumulada (236.564,40)                 (248.760,24)                 Despesas Gerais (427.450,56)                 (296.472,23)                 

17.513,46                     27.307,62                     Despesas Financeiras (7.912,63)                     (7.076,17)                     

(435.363,19)                 (303.548,40)                 

Total do Ativo 104.403,58          57.481,73            Despesas com Convênios
Pessoal e Encargos Sociais (254.363,67)                 (308.232,19)                 

Serviços de Terceiros (21.780,00)                   (37.067,09)                   

CIRCULANTE 2020 2019 Material de Consumo (30.298,95)                   (71.031,33)                   

Total das Despesas Operacionais (306.442,62)                 (416.330,61)                 

          Obrigações Sociais-Trabalhistas
Salarios 7.027,08                       6.889,28                       

Provisão de Férias 19.473,00                     11.491,79                     TOTAL GERAL DAS DESPESAS (741.805,81)                 (719.879,01)                 

Contribuições a Recolher 3.752,03                       2.310,71                       

Outras Obrigações 16.652,20                     17.114,00                     SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 27.941,29            (8.674,65)             
46.904,31                     37.805,78                     

          Recursos de Projetos
Entrada Recursos 2019 - SEDS 1938/2016 1.612,84                       1.864,84                       

1.612,84                       1.864,84                       

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Superavit Acumulado 165.758,16                   165.758,16                   

Deficit Acumulado (147.947,05)                 (139.272,40)                 

Resultado do Período 27.941,29                     (8.674,65)                     

(+/-) Ajustes Períodos Anteriores 10.134,03                     -                                

55.886,43                     17.811,11                     

Total do Passivo 104.403,58          57.481,73            

Sandra Costa dos Santos Zupirolli Wagner Zupirolli         Raquel Sotello Azevedo
Presidente 1º Tesoureiro         Contadora - CRC 1SP204573/O-1

        ATIVO

      PASSIVO

DEMONSTRAÇÃO  DO  RESULTADO  DO  EXERCÍCIO  EM  31  DE  DEZEMBRO  DE  2021BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas segundo critérios contábeis de acordo com a legislação vigente.

2) Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, referem-se o presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício ao período encerrado em 31 de Dezembro de 2021 confome documentação apresentada.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado em 31 de Dezembro de 2021, que apresenta em seu ATIVO e PASSIVO a importância de R$  104.403,58 (Cento e quatro mil, quatrocentos e tres 
reais e cinquenta e oito centavos), e nas Contas de Resultados, SUPERÁVIT de R$ 27.941,29 (Vinte e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e vintee nove centavos)), conforme documentação apresentada.

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:

EVANDRO LUÍS RAVAZZI e JULIANA CRISTINA QUINQUIO-
LO. Ele, de nacionalidade brasileira, administrador de empresas, 
divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de 
junho de 1973, filho de NILCEU RAVAZZI e de ELZIRA GUERRA 
RAVAZZI. Ela, de nacionalidade brasileira, analista de orçamen-
to, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 
de julho de 1992, filha de WAGNER ALVES QUINQUIOLO e de 
DULCELI APARECIDA QUIRINO  QUINQUIOLO. 

ARTUR HIGOR DOMINGOS DA SILVA e LIGIA MARIA CRO-
ZZATTI RENOFIO. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de 
sistemas, solteiro, nascido em Votuporanga, SP, no dia 15 de 
dezembro de 1989, filho de ALTAIR DOMINGOS DA SILVA e de 
ELAINE CRISTINA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
analista de sistemas, solteira, nascida em Santa Cruz do Rio Par-
do, SP, no dia 01 de março de 1988, filha de MARCOS ANTONIO 
RENOFIO e de JOANA APARECIDA CROZZATTI RENOFIO. 

FRANCISCO AUGUSTO DA SILVA SANCHES e LETÍCIA AMA-
DEU FREDDI. Ele, de nacionalidade brasileira, gerente comer-
cial, solteiro, nascido em Presidente Prudente, SP, no dia 12 de 
setembro de 1991, filho de ORLANDO SANCHES PELEDRINI 
e de MARIA LUCIA DA SILVA SANCHES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, analista de contas, solteira, nascida em Jales, SP, no 
dia 08 de julho de 1992, filha de MARÍS APARECIDO FREDDI e 
de IVANI DE FATIMA AMADEU FREDDI. 

ALBERTO SISDELLI ANTÔNIO e NATHÁLIA REGINA MOÇO 
BORSATO. Ele, de nacionalidade brasileira, cartorário, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de outubro 
de 1993, filho de ÉLCIO DE SENA ANTÔNIO e de RENATA 
SISDELLI. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de dezembro de 
1990, filha de GERALDO APPARECIDO BORSATO e de CÉLIA 
REGINA DE ARAUJO MOÇO BORSATO. 

THIAGO DE CASTRO RODRIGUES e DANIELE CRISTINA DE 
FREITAS. Ele, de nacionalidade brasileira, desenvolvedor de sof-
tware, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 
de novembro de 1988, filho de OSMAIR MESANINI RODRIGUES 
e de ARLENE APARECIDA DE CASTRO RODRIGUES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 27 de fevereiro de 1986, filha de 
HELIO VALENÇA DE FREITAS JUNIOR e de BENEDITA MARIA 
CRISTINA ROGERIO DE FREITAS. 

GERVASIO APARECIDO CIVETA e ALESSANDRA NATALIE DA 
SILVA GONÇALVES. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de 
setembro de 1977, filho de EUCLIDES CIVETA e de APARECIDA 
MARTINS CIVETA. Ela, de nacionalidade brasileira, orientadora 
de caixa, solteira, nascida em Presidente Venceslau, SP, no dia 
23 de abril de 1983, filha de NATALINO JOSÉ GONÇALVES e de 
ALZIRA JOSEFINA DA SILVA. 

VICTOR HUGO ANDRÉ PEREIRA e LUÍSA THOMÉ BORGHI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteiro, 
nascido em SANTA BÁRBARA D'OESTE, SP, no dia 26 de junho 
de 1986, filho de SERGIO JULIO PEREIRA e de ANGELA MARIA 
ANDRÉ PEREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, representan-
te farmacêutica, solteira, nascida em Mirassol, SP, no dia 22 de 
abril de 1991, filha de CESAR AUGUSTO BORGHI e de REGINA 
THOMÉ BORGHI. 

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

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

São José do Rio Preto, 15 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
LUIZ OTAVIO SARTARELLI e MARINA THOMAZ ARID, 
sendo ELE filho de ROSARIO SARTARELLI NETO e de 
CLEONICE FERREIRA DE CARVALHO e ELA filha de LUÍS 
FERNANDO ARID e de RACHEL THOMAZ ARID; brasilei-
ros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 15/03/2022.
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SOCIAL LUI
WALDNER BABY 

O advogado José Alberto Mazza Lima e Silvia Golin e Luiz e 
Rosângela Martinelli estão comemorando o nascimento de 
seu primeiro neto, dia 3 de março É filho de Thiago Martinelli e 
Fernanda Mazza Lima Martinelli e recebeu o nome de Mateus.

 Terminam dia 20 de março
as inscrições para um dos mais longevos campeonatos de 
futebol da cidade, o Campeonato de mini-campo do Clube 
Monte Líbano, Inscrições custam R$ 80,00. 

       E já que faz assunto
está de parabéns a Diretoria Nadim Cury/Paulo Voltarelli que 
inaugurou uma pista oficial de atletismo no clube de cam-
po Monte Líbano, com piso de tecnologia de amortecimento 
para os pés.

A Líder Laticínios
vai se instalar no local onde existia a loja de conveniência do 
Posto Cocenzo da Avenida JK dos irmãos Dinho e João Cocenzo.

Se você pensa em comer
bacalhau na Páscoa, comece a poupar agora. Uma embala-
gem com dois lombos, em alguns lugares, já custa em tor-
no de R$ 500,00. O preço não justifica.

Fernanda Delazari
comemora seu aniversário nesta sexta-feira,dia 18,véspera do 
feriado de São José em mesona de amigos, no Automóvel Clube.

Será inaugurada sexta-feira
dia 18, às 17h30 , pela Prefeitura, a Praça jornalista Adib 
Muanis, no Eldorado.E na sexta-feira, dia 25, às 18 horas 
no Jardim Planalto,a Praça FaezNametallah Tarraf. 

O Riopreto Shopping Center
está apresentando até o dia 20, o projeto “Circuito Cultural 
Aniversário de Rio Preto “,em comemoração aos 170 anos de 
nossa cidade,com fotos assinadas por Guilherme Baffi e com 
direito a seis postais da cidade de brinde para cada visitante.

 O Plaza Avenida Shopping
também está apresentando uma bonita exposição intera-
tiva sobre Rio Preto.

Desta coluna
as condolências à família do cirurgião dentista João Vieira 
da Silva Jr, falecido esta semana, cuja missa acontece hoje  
às 19 horas na Redentora. E à familia de Sivia Munia que 
faleceu ontem em São Paulo 

Amanhã
a partir de 19 horas, acontece apenas para associadas,o 
Lide Networking com a médica Mariane Spotti, presidente 
do Lide Mulher e diretora da Uma Diagnóstico.

O Sesc realiza amanhã às 21h
a apresentação gratuita de um concerto com a nossa Or-
questra Sinfônica , em homenagem ao aniversário da cidade.

Eliane Menezes Hawilla
está chegando de temporada em Miami, onde foi dar um tapa 
no vizoo de seu apartamento em Fisher Island. E hoje aterris-
sa em Rio Preto para diazinhos entre nós.

Eloisa Ottoboni Rossi
e a filha Manuela, viajam dia 23 de março para o Egito e 
Terra Santa e retornam dia 6 de abril.

Depois de curtirem férias
na Riviera de São Lourenço,Rosy  Verdi e Cláudio Pelizzari, 
preparam-se para retornar a Londres, onde residem, no pró-
ximo dia 21 de março.

     Fred e Manu Ribeiro Husseini  
e Rafaella Husseini aterrissaram em Manhattan no domin-
go. E permanecem por lá durante a semana.

        Aquele Pink sonho de valsa
foi o tom que predominou no esfile de Valentino na Semana 
de Moda de Paris.  

O vereador Renato Pupo
é candidato a deputado estadual pelo PSDB

O ex-presidente da OAB
Felipe Santa cruz, de 49 anos, pretende se lançar candidato 
a governador do Rio de Janeiro pelo PSD, do prefetio Edu-
ardo Paes.

  O príncipe Andrew
filho da Rainha Elizabeth, deverá pagar para Virginia Giu-
ffre, a moça que o processo por estupro, a quantia de 10 
milhões de libras.

A Plaza de España
na Avenida José Munia,deverá ser inaugurada em novem-
bro deste ano.

          Evanilda do Amaral
e  Miguel Jabur seguem domingo para diazinhos em Maceió

CHAMPA & CAVIAR

MULHERES EXTRAODINÁRIAS
Com o transcurso do Dia da Mulher, estou homenageando 
desde minha primeira coluna deste mês de março, um grupo 
de mulheres extraordinárias, gente  de expressão e lastro,-
conhecida e admirada pelos rio-pretenses.Mulheres inspira-
doras que auspiciam uma reflexão pelo seu talento;que enri-
quecem a História de nossa cidade.E olha que aqui temos um 
número expressivo,de gente que põe o dedo no nariz do futu-
ro e impacta pelas desafiadoras propostas de vida,dando-lhe 
dimensões prolíficas.Venho focalizando aqui,desde o início do 
mês,mulheres criativas,competentes, talentosas, inovadoras, 
ousadas e corajosas. Mulheres perscrutadoras do futuro, que 
transformam problemas em inspiração e estão empenhadas 
em construir um Brasil melhor,acomodando-se,portanto,no 
lugar que lhes é destinado pela elite de profissionais.

MARIAGE
O jornalista Fernando Marques e a mulher Maria Emília Pe-
reira,professora de francês do Ibilce,viajam dia 9 de julho 
para Paris ,onde assistirão dia 16 de julho ao casamento de 
Anaïs Emile Alizée Chanut, filha dela com o francês Thierry 
Grégory Gil Chanut.Depois seguem para mais uma semani-
nha básica em Londres.A dire la verité,o casamento de Anaïs 
com Jeremy Bacho será antes no Rio,dia 5 de abril,no alto do 
morro de Santa Teresa,pois estava marcado há dois anos e 
precisou ser adiado por causa da pandemia.

CRAQUE I
Felipe,filho de Simone de Freitas e Cacá Daud, foi aceito na 
Northeastern University de Boston e duas outras,uma em 
Indiana e outra em Siracuse.Os avós Daniel e Amelinha de 
Freitas estão pisando em nuvens,distraídos.

CRAQUE II 
A exemplo de seu avô,o médico Octávio Almeida Luz,o jo-
vem Leonardo Luz Laluce,filho de Elcio Laluce Jr e Adriana 
Luz Laluce,foi aprovado nos exames vestibulares sem ter 
feito cursinho preparatório.Vai cursar a Faculdade de Agro-
nomia da Unesp de Jaboticabal.

BISNETO 
Dia 3 de março, Nicinha Braga,uma das ladies mais festejadas 
do high rio-pretense nos Anos 60,ganhou seu terceiro bisneto, 
que recebeu o nome de Aldo. É o primeiro filho do casal Roberto 
e Fúlvia Kerr. São avós ,Roberto e Eloisa Braga Kerr e Elias Fiori.

COMÉDIA 
O agente cultural Erik Soares,apresenta na véspera do aniver-
sario da cidade,através da plataforma Sympla (www.sympla.
com.br),a hilariante comédia “Como ter sexo vida toda com a 
mesma pessoa”, texto inteligente da argentina Mônica Salva-
dor, direção de Odilon Wagner,com Tânia Bondezan,no papel 
de uma sexóloga búlgara que dá receitas insólitas para su-
perar as diversas crises que acontecem ao longo de anos de 
convivência. Após o espetáculo, haverá um de bate-papo. O 
espetáculo está em cartaz na argentina há mais de dez anos.

PREJU
Fala-se que o evento Costelada do Edi, sábado no Clube Mon-
te Líbano,infelizmente, não conseguiu atingir o resultado fi-
nanceiro necessário porque não teve adesões suficientes.
Que pena!E olha que o serviço de publicidade e assessoria 
de imprensa foi intenso.Mas não é fácil:só o show do cantor 
Leonardo, tem de cachê R$ 180 mil,além da viagem e hospe-
dagem do staff de 30 pessoas. Inclua-se aí, o aluguel do es-
paço, buffet, bebidas,decoração,50 garçons,seguranças etc.O 
vermelho, segundo se comenta, teria sido em torno de R$ 250 
mil.É triste porque esse moço é um lutador. Apesar do público 
pequeno,a plateia saiu encantada com o show de Leonardo.

VIAGEM I
Rosa Semedo embarca 
depois de amanhã para 
a Turquia onde permane-
ce até o dia 18 visitando 
algumas das principais 
cidades.Com ela na via-
gem,sua amiga,a brasi-
leira Márcia Nolato, que 
mora em New York,iúva 
do saudoso jornalista 
Paulo Francis

VIAGEM II
Dia 11 de maio,Elvirinha Brito 
Gonçalves e sua filha Luciana 
Almeida Brito,embarcam para 
Lisboa para um curso imersivo 
de terapia multidimensional 
“Anima Sana”com a célebre 
Suzana Dinis, no Algarve.A fi-
nalidade do curso é fazer os 
participantes enfrentarem 
incertezas e não deixarem a 
felicidade à própria sorte. Re-
tornam dia 26.

PANORÂMICO I
Diante do impasse com o Don León,que, por questões de 
saúde de sua chef de cuisine,Mari Ângeles, não mais deve-
rá assumir o comando do restaurante Panorâmico, mesmo 
após uma reforma que o deixou bonito e cintilante-nova 
pintura, cortinas,moveis, luminárias, gesso no teto e pai-
nel fotográfico- a Diretoria Jesus Martin,do Automóvel Clu-
be,resolveu não mais fazer ali um restaurante. 

PANORÂMICO II 
Prefere dar um significativo upgrade no cardápio do bar 
Aperitivo do andar térreo e reservar o espaço do Panorâ-
mico para quem pretende alugá-lo para realizar festas em 
locais menores do que comporte o salão de festas,recen-
temente restaurado.Além de realizar eventos do clube. 

VERA VETORASSO: mulher inspiradora 

A advogada KARINA PORTO COSTA, que está comemorando 
hoje, seu aniversário e com o marido, o advogado João Porto 
Costa, 23 anos de casada.  Ela integra a minha lista das mulhe-
res extraordinárias 

Com o bornal cheio de amigos em Rio Preto – y compris, a 
família Táparo –o cantor Leonardo,um dos melhores intérpre-
tes do país,de quem sou admirador, esteve em Rio Preto sábado 
passado, para uma apresentação no Clube Monte Líbano. 
Amigo de velhos carnavais,me convidou para um café no lobby 
do Hotel Hyatt.Ali, fizemos essa foto que me deixou  muito 
envaidecido.Foto:Antonia Ceneviva.
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