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Falta de médicos 
e enfermeiros 
barra abertura 
de 30 novos leitos
Segundo a Secretaria da Saúde, atualmente as UPAs têm 82 
pacientes internados esperando transferência

CRISE NA SAÚDE

Devido a falta de funcioná-
rios, entre eles médicos e 
enfermeiros, a Secretaria de 
Saúde de Rio Preto adiou a 
abertura de 30 novos leitos 
na Unidade do Fraternidade. 
Inicialmente as novas vagas 

estariam prontas para rece-
ber pacientes a partir da pró-
xima segunda-feira, 16, mas 
segue sem data. “A previsão 
para abertura da Unidade 
de Internação do Fraterni-
dade é na próxima semana, 

ainda sem data defi nida. No 
momento, estão sendo fi na-
lizadas as contratações dos 
trabalhadores da saúde que, 
sendo que a estrutura já está 
pronta”, afi rma a pasta em 
nota.  CIDADES  Pág.5

NESTE SÁBADO

Roupa Nova 
faz show de 
40 anos em 
Rio Preto

Será neste sábado, 14, no 
Villa Império Eventos, o 
show de 40 anos do grupo 
Roupa Nova com abertura 
dos portões as 21 horas e 
início do show principal à 
0H30. CULTURA Pág.6

HOJE

Musical Infantil  
se apresenta 
no teatro 
Paulo Moura

NA BR-153

Pai é detido 
fugindo com 
criança para 
o Paraná
Na tarde desta quinta-fei-
ra,12, por volta das 14h10, 
a PRF resgatou uma criança 
de 7 anos que estava sendo 
conduzida pelo pai até o 
estado Paraná, sem autori-
zação da mãe. Ele foi detido 
e liberado após depor.
CIDADES Pág.4

NA CÂMARA

Multa para 
escapamento de 
moto barulhento 
tem votação final
POLÍTICA  Pág.3

APÓS DECISÃO DO TJ

Prefeitura 
protocola 
projeto dos 
apadrinhados

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou nesta 
sexta-feira, 13, na Câmara 
Municipal projeto de lei 
complementar que reorga-
niza o quadro de servidores 
da Prefeitura de Rio Preto 
após decisão do Tribunal 
de Justiça de São Paulo que 
considerou inconstitucional 
leis municipais que criaram 
cargos de livre nomeação e 
funções gratifi cadas.
POLÍTICA Pág.3

FUTEBOL AMERICANO

TRÁFICO ONLINE
Nesta sexta-feira,13, a Polícia Federal de Rio Preto realizou 
a 3ª fase da Operação ‘Green Net’, com objetivo de com-
bater o tráfi co de drogas nas redes sociais. Apreenderam 
maconha, um simulacro de revólver, celulares e utensílios 
que são usados para embalar o entorpecente. CIDADES Pág.4

OPERAÇÃO DA PF

MODA
MASCULINA
Veja reportagem especial 
sobre investimentos de lojas 
e as tendências da moda 
masculina em ascensão. 
MODAEMPAUTA Pág.8

WEILERS NO
TEIXEIRÃO

Rio Preto Weilers volta ao 
Teixeirão neste domingo 
pelo Campeonato Paulista 
e busca 3ª vitória na SPFL. 
ESPORTES Pág.6

Sem profissionais, Saúde adia abertura de 30 novos leitos de UTI

CULTURA  Pág.6
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O coração sente o corpo dói : 
fibromialgia ! 

Uma dor constante que te 
impede de ter uma vida tran-
quila e sem stress se chama 
fi bromialgia .

 Pesquisas relatam que a 
dor ocorre em razão do estí-
mulo repetido de nervos que 
fazem com que a região cere-
bral  tenha uma determinada 
modifi cação. Isto acontece pelo 
envolvimento da elevação dos 
níveis de elementos químicos 
sinalizadores da dor. 

Ainda, estes receptores 
da dor cerebral desenvolvem 
um tipo de “memória de dor”. 
Por conseguinte, o organismo 
fi ca mais sensível, reagindo de 
forma exagerada ao sintoma 
das dores.

Observo em meu consul-
tório que portadores de fi bro-
mialgia são indivíduos que 
somatizam  fatores emocionais 
não resolvidos ou sem soluções 
nem a curto , médio e nem 
mesmo a longo prazo. São fe-
ridas emocionais que apertam 
a dor todos os dias sem dar 
trégua e sem ver uma luz no fi m 
do túnel . Me parece que a dor 
emocional é tanta que o corpo 
não aguenta e cria uma espécie 
de para raio para que a pessoa 
não enlouqueça e não tome 
decisões contra si mesmo , até 
porque , quem sofre este tipo 
de doença como a fi bromialgia 
difi cilmente terá forças para 
agir contra qualquer situação . 
A dor é tanta que inibe a ação ! 

Por conseguinte, em algum 
momento, todo esse estresse, 
ansiedade e demais fatores 
emocionais podem acabam 
por desencadear  a dor física, 
articular , neural e fraqueza 
muscular juntamente com 
ansiedade , stress e “agonia 
na alma “.Essas pessoas ge-
ralmente sofrem “caladas” e 
mesmo que falem ninguém 
consegue interpretar sua dor 
, parece que ninguém que não 
sofre fibromialgia consegue  
enxergar e saber .

A  mente e o corpo não se 
caracterizam como fragmentos 
separados, por isso o coração 
sente e o corpo dói ! 

Não existe exame labo-
ratorial  para diagnóstico da 
doença , ela é evidenciada pelo 
exame clínico  de acordo com 
os sintomas do paciente, veja 
os 18 principais pontos de dor 
da fi bromialgia : 

Parte da frente do pescoço: 
2 pontos;

Parte de trás do pescoço: 
2 pontos;

Parte superior do peito: 2 
pontos;

Parte superior das costas: 
4 pontos;

Dobra dos braços: 2 pontos;
Região lombar: 2 pontos;
Abaixo das nádegas: 2 pon-

tos;
Nos joelhos: 2 pontos.

Como fi ca o corpo 
de quem tem fi bro-

mialgia?
O principal indício da do-

ença é a dor crônica generaliza-
da junto com stress e cansaço. 
Na maioria dos casos, a doença 

se instala de forma progressiva 
e o paciente vai percebendo os 
sintomas aos poucos.

Tem cura?
Não existe cura para a fi -

bromialgia. Há, entretanto, 
tratamentos de acordo com a 
condição individual, que deve 
ser analisada por um especia-
lista, combinando remédios, 
atividade física, hábitos que 
controlam o estresse e que 
podem promover o alívio dos 
sinais.

A fibromialgia é 
uma doença iniciada 

no emocional.
O que posso afirmar de 

acordo com estudos e casos 
clínicos do dia a dia é que para 
um portador de fibromialgia 
se sentir melhor é necessário 
tratar o emocional e o físico 
concomitantemente. Só tratar 
um não vai funcionar, até por-
que qualquer atividade física no 
início parece agredir ainda mais 
o estado físico e psicológico 
e a pessoa ao invés de sentir 
alívio sente ainda mais dor , 
pois o cérebro pode acionar a 
“ memória da dor “. Por isso, 
as atividades que relaxam a 
mente e trabalha o físico brin-
cando ,  parecem surtir mais 
efeito positivo no início de um 
tratamento . Exemplos de ativi-
dades relaxantes:  hidroterapia 
, hidroginástica ,  equoterapia, 
jogo de peteca , caminhada ao 
ar livre , esportes com bola , 
dança , luta . Sempre iniciar 
devagar como uma atividade 
lúdica e nunca um treino pe-
sado. A atividade não pode ser 
extenuante, precisa ser passo a 
passo e não desistir, pois , no 
início o cérebro pode se sentir 
agredido e responder com mais 
dor no outro dia . Mas, havendo 
persistência, o corpo se fortale-
cerá e a tendência é equilibrar 
as dores.

Uma esperança : 
Novos estudos sobre mo-

dulação cerebral afi rmam ser 
capaz de mudar a frequência 
das sinapses cerebrais através 
de estímulos físicos adequados 
.Isso significa que o corpo é 
capaz de curar o emocional se a 
modulação cerebral for alterada 
. Haverá uma resposta de cura 
para a fibromialgia e tantas 
outras patologias .  A evolução 
da ciência médica no ramo da 
neurociência e epigenética em 
favor da saúde,  oferece um 
amplo campo de esperança 
para quem sofre de dor crônica 
, câncer e muitas doenças con-
sideradas sem cura.

*Dra Silvia Batista , 
mestre  , fisioterapeuta 
, prof de educação física 
, empresaria da saúde , 
mestre  internacional em 
nutrição .Gestora do pro-
jeto Escola da vida natural 
e automasagem 3D Nano 
.Contato : silviafisiotera-
pia@icloud.com 

Instagram :
 Dra Silvia Batista

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

Dentes dos siso, “dente do 
juízo” ou os terceiros molares 
são os últimos dentes a nas-
cerem e isso pode causar um 
desconforto causando dores, 
infl amações e até infecções na 
região da erupção.

 Eles  começam a nascer 

Dentes do Siso. Devemos
ou não devemos extrair?
Dra. Isis Milani Fonseca Em algumas pessoas esse dente não 

erupciona ou não conseguem erupcionar 
totalmente, ficando apenas uma parte 
dele visível causando a dor

por volta de  15 a  20 anos por 
isso popularmente ele é cha-
mado de dente do juízo,  e são 
no total 4 dentes.

Em algumas pessoas esse 
dente não erupciona ou não 
conseguem erupcionar total-
mente, ficando apenas uma 
parte dele visível causando a 
dor e difi culdade de higieni-
zação.

Por ser um dente que de-
mora a nascer em relação aos 
outros dentes, normalmente 
não se tem muito espaço para 

a erupção, sendo necessário a 
extração desse dente.

A extração do siso deverá 
ser indicada pelo dentista 
quando necessário ( em casos 
de falta de espaço, dores, ede-
mas,etc), feito no consultório 
sob anestesia local. Quando 
feito por um especialista cos-
tuma ser rápido e tranquilo.

O pós-operatório deve ser 
seguido conforme a orientação 
do cirurgião-dentista, que são 
compressa de gelo na região da 
extração, ingestão de alimen-

tos líquidos e pastosos gelados 
nos primeiros dias, cuidados 
com a higiene oral, escovar 
com cuidado na região  tomar 
a medicação correta para evitar 
dor e infecção no local, evitar 
fumar e também a prática de  
exercicios fi sicos. Após 7 dias 
o paciente retorna ao consul-
tório para remoção dos pontos 
e avaliação do procedimento.

*Dra. Isis Milani Fon-
seca 

Crosp:115.785
Responsável pela parte 

de clinica geral e cirurgia 
oral menos da SB odon-
tologia

Endereço: José Gregó-
rio de Guzzi, 687, Eldo-
rado 

T e l e f o n e :  ( 1 7 ) 
991813738/ (17) 32367200

Imagine que a sua televisão 
está com defeito. Você busca 
um modelo um pouco melhor 
na internet (afi nal, você me-
rece) e decide comprá-la em 
algumas suaves prestações. 
Porém, quando vai efetuar 
a transação, descobre que o 
valor está acima do limite do 
seu cartão de crédito. Você fi ca 
bravo ou brava, pois sabe que 
teria como pagar as parcelas, 
não entende como funciona a 
definição do limite e desiste 
da compra. Nessa pequena 
história fi ctícia, todos os envol-
vidos saíram perdendo: você, 
que fi cou sem a nova televisão 
para maratonar a sua série, 
a fabricante da TV que não 
efetuou a venda, o dono da 
loja virtual, do marketplace, 
transportadora, bandeira do 
cartão de crédito e, por fim, 
o banco que não concedeu o 
crédito e seria pago.

E o que gerou toda essa 
situação? A instituição fi nan-
ceira não conhecer de fato 
o seu cliente. E é aqui que a 
inteligência de dados e Open 

O Dia das Mães! A elas, 
dedico a prece Jesus e as Mães, 
que fi z em homenagem às que 
habitam o Céu e a Terra.

Ó Jesus!
Tu, que és o Refúgio Seguro 

dos afl itos,
Escuta a voz das Mães
Que ao Teu Carinho elevam
O clamor de suas súplicas.
Aplaca, Senhor, as suas do-

res,
Pois cada uma delas,
Ó Divino Amigo,
Reconhece em Teu Coração
O seu bom destino;
Na Tua Santa Vontade, a 

força
Que não lhes permite su-

cumbir;
E na Tua Sabedoria contem-

plam,

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

Bruno Chan

Paiva Netto

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

 Como a inteligência de dados auxilia o Open Finance

Jesus e as Mães

Finance podem ajudar, e mui-
to, todos os envolvidos neste 
ciclo. O Open Finance facilita a 
transação de dados entre insti-
tuições fi nanceiras - sempre com 
a devida autorização do usuário. 
Com ele, o banco mencionado 
no exemplo pode ter acesso a 
dados deste cliente de outras 
instituições fi nanceiras, como 
todos os dados transacionais 
do extrato bancário, fatura de 
cartão,  cheque especial, outros 
limites pré-aprovados e todos 
os tipos de investimentos, in-
cluindo a poupança. Com isso, 
é  possível identifi car de fato a 
renda da pessoa física, que pode 
ser um contratado CLT, autôno-
mo, trabalhador de plataforma 
digital (como Uber, Ifood etc.), 
pensionista, receber algum au-
xílio do governo, ser funcionário 
público etc.. Também é possível 
detectar se ela gasta essa renda, 
o que costuma ser fixo, como 
aluguel, contas residenciais, 
saúde, transporte público, ou 
variável, como assinaturas de 
streaming, supermercado, edu-
cação, lazer, cuidados pessoais, 
entre outros possíveis gastos.

Somente com acesso a esses 
dados todas as instituições já 
conseguem conhecer os seus 
consumidores? Ainda não. Tudo 
isso precisa ser processado. Se-
ria como você morar na maior 
biblioteca do mundo, mas não 

saber ler: do que adiantaria toda 
essa informação? O grande desa-
fi o de uma empresa que recebe 
estes dados é a parte de ingestão. 
Imagine quantas transações 
serão importadas para cada 
compartilhamento? São dezenas 
e centenas por cada fonte (conta 
corrente e fatura de cartão) e o 
número só crescerá se o período 
for maior. Depois ainda vem 
a parte de processamento de 
dados, onde os dados brutos 
são organizados conforme a sua 
similaridade e a característica.

Aí entra a inteligência de da-
dos, processando toda essa mas-
sa de números, das mais varia-
das fontes, e transformando em 
algo útil, insights poderosos que 
podem ser usados para melhorar 

a vida das pessoas. Voltando ao 
nosso exemplo, com o Open Fi-
nance e a inteligência de dados, 
o banco conheceria esse cliente 
que quer comprar uma televisão 
moderna parcelada, saberia que 
ele pode ter um limite maior pois 
costuma ser bom pagador, tem 
ativos em outras instituições e 
recentemente começou a receber 
mais com um trabalho freelan-
cer que arrumou. A instituição 
concederia mais crédito a essa 
pessoa, baseado em informa-
ções, por consequência com 
menos riscos, e esse cliente 
compraria o aparelho e todos 
nessa cadeia (loja, transporte, 
bandeira etc.) fi cariam felizes.

Não somente no crédito, a in-
teligência de dados pode auxiliar 
também aplicativos de fi nança 
pessoal que ajudam a juntar 
mais dinheiro, ou aplicativos 
de investimento que agregam 
diversas contas de corretoras 
em um único lugar. O maior 
benefício que uma empresa pode 
obter através da inteligência 
de dados é fazer o cliente mais 
feliz por ter a personalização do 
produto e serviço. Um produto 
para pessoa certa no momento 
certo é a equação para o sucesso 
de um negócio e de toda cadeia 
envolvida nele.

*Bruno Chan, CEO e co-
fundador da Klavi

As Mães da Terra e do Céu,
A educação que anseiam 

para os fi lhos.
Em Ti, Jesus, elas, quando 

sofrem,
Têm a certeza do alento,
Que, em geral, o mundo não 

lhes pode oferecer,
Porque ainda pouco tem para 

lhes dar.
Ouve, Filho Celeste de Maria 

Santíssima,
O apelo dos corações ma-

ternos,
Porque Tu, Jesus, és a Espe-

rança que nunca morre.
Melhor que isso: a Convicção 

que não as deixa esmorecer.
 E que assim, em Ti,
Eternamente seja,
Ó Divino Provedor de nossas 

vidas!
Amém!
Amor faz rima perfeita com 

mãe

Dizem que Mãe não tem 
rima. Será?! Então secou-se-lhes 
a musa, ou saiu em férias... Mas 
não semelhantemente à famosa 
experiência de Guerra Junquei-
ro (1850-1923).

Amor faz rima perfeita com 
mãe. Mãe é eterna também.

A musa em férias
Por falar no velho Guerra, 

contam que o episódio assim se 
deu: o respeitado poeta portu-
guês foi ao médico. Não sabia 
o que lhe cansava os ossos. O 
clínico, depois de examiná-lo 
com paciência, prescreveu ao 
cliente: “– Professor, o senhor 
não tem nada físico que um bom 
descanso não corrija. Viaje. Não 
faça nada, nem escreva, e tudo 
terminará bem. Pode confi ar”. O 
vate prometeu que o faria. Con-
tudo, o que acabou ocorrendo 
foi o seguinte: quando voltou do 
“descanso”, trazia um dos seus 
mais belos feitos para um novo 
livro: A musa em férias.

José de Paiva Netto ― 
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Política Planalto no STF
Governo Federal vai ao STF para
suspender resolução que trata sobre 
ICMS do Estados sobre diesel

Urnas invioláveis
Investigadores não conseguem alterar 
votos ou afetar apuração em novo 
teste da urna eletrônica, diz TSE

Os vereadores de Rio Pre-
to voltam a analisar durante 
sessão de terça-feira, 17, pro-
jeto de lei complementar que 
proíbe motocicletas de utilizar 
escapamentos que emitam 
ruídos acima de 90 decibéis 
perturbando o sossego públi-
co. A proposta é do vereador 
Robson Ricci (Republicanos) 
e será agora analisada quanto 
o mérito – segunda discussão. 
Se for novamente aprovado o 
projeto de Ricci vai à sanção ou 
veto do prefeito Edinho Araújo 
(MDB). 

O projeto insere um novo 
artigo em lei de janeiro de 2021 
que trata sobre o código de 
posturas municipais e as me-

Proibição de escapamentos 
barulhentos terá votação final

NA CÃMARA

didas de polícia administrativa 
que competem a Prefeitura, 
no caso a emissão sonora nos 
espaços públicos. 

Consta no projeto que a 
multa prevista, segundo o 
Código de Posturas, seria de 
20 UFM, o equivalente a R$ 
1.205,80. O valor máximo 
produzido pelos escapamen-
tos das motocicletas é de 90 
decibéis. 

Na semana passada, ao 
defender a aprovação quando 
a legalidade o autor, vereador 
Ricci, inovou. Incluiu no ple-
nário da Câmara Municipal o 
som característico das motoci-

cletas em sons acima do permi-
tido para causar a sensação de 
desconforto que, segundo ele, 
acontece diariamente pelo que 
classifi cou “motoqueiros que 
não tem bom senso”. 

“A lei é para as pessoas que 
não respeitam. Para que sejam 
responsabilizadas. Não quero 
atingir os trabalhadores que 
dependem de motos. Somente 
aqueles que modifi cam. Reti-
ram o escapamento. Esta im-
portunação tem que acabar”, 
disse Ricci. 

Mesmo aprovado quanto a 
legalidade os vereadores Jorge 
Menezes (PSD), Renato Pupo 

O projeto insere um novo 
artigo em lei de janeiro 
de 2021 que trata sobre 
o código de posturas 
municipais

NA TERÇA

Pedro Roberto vai a SP 
encontrar Garcia

Projeto que proíbe escapamentos de motos barulhentos retorna para votação final

Rodrigo Garcia deve receber presidente da Câmara

O presidente da Câmara 
Municipal Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) participa de 
reunião na próxima terça-fei-
ra, dia 17, com o governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) no 
Palácio dos Bandeirantes, na 
capital paulista. 

Durante o encontro Pe-
dro irá reforçar a solicitação 
de recursos fi nanceiros para 
investimentos em Unidades 

Básicas de Saúde, ampliação 
de salas da Escola professora 
Leonor da Silva Carramona, 
implantação de passarela na 
rodovia Assis Chateaubriand e 
investimentos em loteamentos 
regularizados através do Pro-
grama Cidade Legal, da secre-
taria Estadual de Habitação. 

Presidente do Parlamento 
Regional Metropolitano, Pedro 
também vai abordar junto ao 
governador a elaboração do 
Plano Diretor da Região Me-
tropolitana. 

”Estou ampliando as dis-
cussões para que o Governo do 
Estado autorize imediatamen-
te a realização dos estudos para 
elaboração do Plano Diretor da 
Região Metropolitana que irá 
identifi car as prioridades para 
o desenvolvimento de toda a 
região”, destacou o presidente.

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) protocolou nesta 
sexta-feira, 13, na Câmara 
Municipal projeto de lei com-
plementar que reorganiza 
o quadro de servidores da 
Prefeitura de Rio Preto após 
decisão do Tribunal de Justiça 
de São Paulo que considerou 
inconstitucional leis muni-
cipais que criaram cargos 
de livre nomeação e funções 
gratifi cadas. A nova redação 
determina a extinção de 146 
cargos em comissão e outras 
573 funções gratifi cadas. 

O projeto extingue e cria 
cargos dando agora nova re-
dação e detalhes técnicos das 
atribuições de cada função, 
sejam em cargos de asses-
soramento, chefi a e direção. 
Na decisão do TJ, publicada 
no dia 22 de fevereiro, fi cou 
determinado pedido de extin-
ção de ao menos 120 cargos 
comissionados (livre nomea-
ção) e funções gratifi cadas na 
estrutura do Poder Executivo 
de Rio Preto. 

No projeto protocolado 
nesta sexta Edinho determi-
na a extinção de 146 cargos 
em comissão de Direção e 
Chefi a, de livre provimento e 
exoneração, criados por Leis 

Projeto extingue e recria cargos em comissão 
e gratificações para atender decisão do TJ

APADRINHADOS

O TJ havia dado prazo de 
120 dias para que a Pre-
feitura promovesse as 
alterações apontadas

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Complementares nos anos de 
2006, 2007, 2012, 2013, 2014, 
2017 e 2018. 

Ao todo são 19 cargos em 
comissão de Chefe de Gabinete 
de Secretarias; 1 cargo em co-
missão de Chefe de Gabinete 
do Procurador-Geral; 1 cargo 
em comissão de Chefe de 
Gabinete do Vice-Prefeito; 47 
cargos em comissão de Chefe 
de Coordenadoria; 11 cargos 
em comissão de Diretor; 1 
cargo em comissão de Dire-
tor da Administração Fiscal 

e Tributária e 66 cargos em 
comissão de Chefe de Divisão. 
Todos eles são considerados 
“cargos apadrinhados”, com 
salários que variam de R$ 3,5 
mil a R$ 7,8 mil. 

O novo projeto para reor-
ganização do quadro funcional 
do Executivo extingue 573 
Funções Gratifi cadas. São 89 
Funções Gratifi cadas de Chefi a 
de Departamento; 63 Funções 
Gratifi cadas de Assistente Téc-
nico; 19 Funções Gratifi cadas 
de Gerente Nível IV; 16 Fun-

prensa o governo afi rma que 
“A Comissão decidiu espelhar-
-se nas descrições de cargos e 
funções do próprio Tribunal 
de Justiça e do Ministério 
Público de São Paulo e no Ma-
nual de Organização do STJ 
(Supremo Tribunal Federal), 
que nunca foram contestadas 
judicialmente. Assim, chegou-
-se a um texto fi nal seguro, 
que buscou corrigir todos os 
trechos contestados das leis 
municipais que vigiam até a 
decisão do TJ”, diz. 

O prefeito Edinho Araújo (MDB) protocolou nprojeto de lei complementar que reorganiza o quadro de servidores

ções Gratifi cadas de Gerente 
Nível III; 53 Funções Grati-
fi cadas de Gerente Nível II; 
107 Funções Gratifi cadas de 
Chefe de Seção, entre outros 
departamentos e secretarias 
municipais. As chamadas fun-
ções gratificadas são cargos 
em que servidores de carreira 
são nomeados para funções de 
chefi a e gerencia, e recebem 
salários mais elevados. 

Nota ofi cial
Em nota encaminha a im-

(PSDB), Jean Charles (MDB) 
e Odélio Chaves (PL) foram 
contrários. Todos lembraram 
que quem regulamenta o as-
sunto é o Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB) 

“É um projeto ilegal por-
que é o Código de Trânsito 
que regula essas questões. É 
legítimo o desejo do autor do 
projeto, que respeito. Não sei 
qual forma temos que traba-
lhar. A Secretaria de Trânsito 
estudar uma fórmula porque 
temos um comportamento 
sério de motoqueiros. Merece 
atenção especial”, afirmou 
Jean Charles.

Divulgação

“Entendemos que espe-
lhando a descrição de cargos 
e funções no manual de or-
ganização do STJ, no próprio 
TJ e no MP teríamos maior 
segurança jurídica na elabora-
ção do projeto de lei enviado à 
Câmara”, afi rma o Procurador 
Geral do Município, Luís Ro-
berto Thiesi. 

A Comissão priorizou as 
funções gratifi cadas de chefi a, 
direção e assessoramento, que 
só podem ser ocupadas por 
funcionários de carreira. 

“Essa prática já é comum 
nas gestões do prefeito Edi-
nho Araújo, que já possui 21% 
dos cargos comissionados do 
município ocupados por fun-
cionários concursados. 

No novo desenho admi-
nistrativo, foram extintos oito 
cargos comissionados, e os re-
manescentes foram adequados 
à decisão do TJ”, afi rma nota 
encaminhada pela Prefeitura. 

O prefeito Edinho Araújo 
afirmou na justificativa do 
projeto que a nova redação 
pretende “buscar solução para 
a questão e considerando os 
estudos comparativos feitos 
notadamente em relação às 
normas federais e estaduais, 
relativas a outros órgãos de 
Poder , a propositura contém 
descrição de atribuições dos 
cargos de provimento em co-
missão e funções de confi ança 
inspiradas ou espelhadas, com 
adaptações”, afi rma. 

O TJ havia dado prazo de 
120 dias para que a Prefeitu-
ra promovesse as alterações 
apontadas. 

Durante o encontro 
Pedro irá reforçar a 
solicitação de recur-
sos financeiros para 
investimentos na 
ártea da saúde

Consta no projeto 
que a multa pre-
vista, segundo o 
Código de Posturas, 
seria de 20 UFM, o 
equivalente a R$ 
1.205,80

Divulgação
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CIDADES Mutirão
Gilmar Mendes determina realização 
de mutirões para rever prisões de pais 
de crianças menores de 12 anos

Votuporanga
A DISE prendeu nesta sexta-feira, 13, 
uma pessoa e apreendeu uma arma 
com carregadores e farta munição

A Polícia Militar Rodoviária 
realizou mais um fl agrante de 
tráfi co de entorpecentes, nesta 
quinta-feira (12), em Pená-
polis, no interior do Estado. 
Foram apreendidos 30kg de 
maconha e um homem foi 
preso em fl agrante por tráfi co 
de drogas. 

A apreensão foi realizada 
por uma equipe do Tático 
Ostensivo Rodoviário (TOR), 
do 2º Batalhão de Polícia Ro-
doviária (BPRv), na Rodovia 

TRÁFICO NA ESTRADA

PM aprende 30kg de 
maconha e prende um

RIO PRETO

PF faz operação contra 
traficantes virtuais

Assis Chateaubriand (SP-425). 
Os militares realizavam fi sca-
lização integrada à operação 
“Sufoco” quando abordaram 
um ônibus de passeio. 

Bagagens
Após comportamento sus-

peito de um dos passageiros, 
os policiais vistoriaram suas 
bagagens. Em duas bolsas 
foram encontrados 36 tijolos 
de maconha. O passageiro foi 
preso em fl agrante por tráfi co 
de drogas e a ocorrência foi re-
gistrada no 1° DP de Penápolis.

Nesta sexta-feira,13, a Polícia 
Federal de Rio Preto realizou 
a 3ª fase da Operação ‘Green 
Net’, com objetivo de comba-
ter o tráfi co de drogas nas re-
des sociais. 
Os policiais cumprem dois 
mandados de busca e apre-
ensão na cidade de Rio Preto 
contra trafi cantes que fazem 
a venda de maconha por meio 
de perfi s no Instagram. 
Os policiais federais apreen-
deram porções de maconha, 
um simulacro de revólver, 
celulares e utensílios que são 
usados para embalar o entor-
pecente. Os investigados fo-
ram presos em fl agrante.

PM aprende 30kg de maconha e prende um homem por tráfico

Polícia Federal realiza operação contra venda de drogas online

Arquivo Dhoje

Uma empresária, de 23 
anos, perdeu R$ 1,6 mil ao 
tentar alugar uma residência, 
no bairro Boa Vista, em Rio 
Preto. O estelionato aconteceu 
na manhã desta quarta-feira, 
mas o boletim de ocorrência 
foi registrado pela jovem no 
Plantão Policial na tarde de 
ontem, 12. 

Segundo a vítima, viu o 
anúncio de um imóvel no 
marketplace do Facebook e en-
trou em contato com o número 
de celular indicado. 

A golpista disse que poderia 
ir até a casa ver e que seria re-
cebida por “seus fi lhos”. Após 
gostar do imóvel, a rio-preten-
se pagou dois meses a título de 
caução para a suposta fi lha da 
criminosa. 

Mais tarde, a chave que 
recebeu da estelionatária não 

Empresária cai em golpe ao 
alugar imóvel no Boa Vista

abriu a porta da residência 
e entrou em contato com a 
imobiliária que disse que o 
imóvel já havia sido alugado 
para outra pessoa. 

Na delegacia, a empresária 
contou que as câmeras de mo-
nitoramento de sua empresa 
filmaram a placa do carro 
usado pela criminosa quando 
foi receber o pagamento. 

Um morador da Vila Zilda, 

em Rio Preto, perdeu mais 
de R$ 11 mil em um golpe de 
estelionato. Ele denunciou o 
crime na Central de Flagrantes 
na noite desta quinta-feira, 12. 

À Polícia Civil, o rio-pre-
tense, de 48 anos, disse que 
recebeu uma ligação de uma 
suposta funcionária do banco 
onde tem conta e foi informa-
do de que bandidos teriam 
transferido R$ 990,00 e que 

era preciso fazer alguns pro-
cedimentos para bloquear a 
transação. 

Acreditando que falava 
com uma bancária, o homem 
acabou passando senha e da-
dos pessoais para a criminosa. 
Mais tarde, ao falar com sua 
gerente a vítima descobriu que 
havia sido enganada .Ambos 
os casos serão investigados 
pelo 2º DP.

A vítima viu o anún-
cio no marketplace do 
Facebook e entrou em 
contato com o número 
de celular indicado

Câmeras da empresa filmaram a placa do carro usado pela criminosa; o 2º DP investiga

Foi tirar certidão 
de antecedentes 
criminais e 
acabou preso

Um rio-pretense, de 
32 anos, foi preso pela 
Polícia Militar dentro 
do Poupatempo de Rio 
Preto, na rua Antônio de 
Godoy, na área central da 
cidade, na manhã desta 
quinta-feira, 12, quando 
foi tirar certidão de ante-
cedentes criminais. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, o jovem 
solicitou o documento 
e o atendente verificou 
que havia um mandado 
de prisão civil expedido 
pela 2ª Vara de Família e 
Sucessões de Rio Preto, 
com validade até 26 de 
janeiro de 2024. 

Assalto
Em outra ocorrência 

uma viatura da Polícia 
Militar fazia patrulha-
mento de rotina na ave-
nida Murchid Homsi, 
em Rio Preto, às 12h15 
desta quinta-feira, 12, 
quando viu um assalto 
em andamento e prendeu 
o bandido.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

PM encontra
homem baleado 
e morto dentro
do carro

O corpo de Silvio An-
tônio Victalino, de 57 
anos, foi encontrado por 
policiais militares, às 
23h08 desta quinta-fei-
ra, 12, dentro do seu GM 
Meriva, estacionado na 
avenida Murchid Homsi, 
na Vila Elvira, em Rio 
Preto. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, a vítima 
apresentava perfurações 
causadas por arma de 
fogo. 

Uma testemunha pre-
senciou o homicídio e 
disse à PM que viu um 
veículo se aproximar do 
automóvel de Victalino e 
atirar várias vezes contra 
ele, fugindo para rumo 
ignorado. 

A médica do GRAU 
constatou o óbito. Foram 
acionadas as equipes da 
DEIC e da Polícia Téc-
nica. 

O cadáver foi enca-
minhado para autópsia 
no IML.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Comprou mais 
barato em 
anúncio clonado 
e caiu em golpe

Uma dona de casa, 
de 25 anos, moradora no 
bairro Cidade Alta, em 
Rio Preto, fechou negócio 
com um golpista por R$ 
5,2 mil referente a uma 
motocicleta que estava 
sendo vendida a R$ 7 mil. 
O anúncio foi clonado. 

Ao descobrir que havia 
sido enganada ela procu-
rou a Central de Flagran-
tes, na noite desta quinta-
-feira, 12, acompanhada 
do verdadeiro dono. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a jovem viu a 
Honda CG 150 Titan KS 
no marketplace do Face-
book e entrou em contato 
com o criminoso pelo 
WhatsApp. 

Após ir na casa do 
proprietário e aprovar o 
veículo, o seu marido fez 
PIX para conta indicada 
pelo marginal. 

Como o dinheiro não 
caiu na conta do vende-
dor, as partes descobri-
ram o golpe e procuraram 
a polícia. 

Da REPORTAGEM

Na tarde desta quinta-fei-
ra,12, por volta das 14h10, a 
PRF resgatou uma criança de 7 
anos que estava sendo conduzi-
da pelo pai até o estado Paraná, 

sem autorização da mãe. Ao 
perceber que o fi lho seria leva-
do a um abrigo, o homem tor-
nou-se agressivo, necessitando 
ser contido e encaminhado ao 
plantão da Polícia Civil por 
desacato e desobediência. 

A equipe recebeu informa-
ção da Policia Militar de GO, 

alegando que o condutor de um 
veículo VW/Saveiro, placas de 
Araguari-MG, se separou da 
mulher, pegou o fi lho de 7 anos 
e deslocou para o estado do Pa-
raná. A mãe da criança compa-
receu na unidade policial local 
e registrou a ocorrência. 

Em patrulhamento pela 

rodovia, a equipe da PRF abor-
dou o veículo suspeito no km 
74 da BR 153, em Bady Bassitt, 
conduzido por um homem de 
47 anos. No banco do passa-
geiro estava o fi lho do homem, 
uma criança de 7 anos. 

O pai não apresentou ne-
nhum documento pessoal da 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

PRF de Rio Preto resgata criança levada 
pelo pai após desentendimento com a mãe

criança. Disse que se desenten-
deu com a esposa e que estava 
voltando com o filho para o 
Paraná, onde reside. A criança 
foi ouvida em separado pela 
equipe, quando manifestou 
estado de medo e nervosismo. 

O Conselho Tutelar de Bady 
Bassitt foi acionado e após 

autorização do juiz da infância 
e da juventude, a criança foi 
encaminhada para um abrigo, 
porém o pai tentou agredir 
a equipe, razão pela qual foi 
detido e encaminhado para a 
Delegacia de Polícia Civil de 
Bady Bassitt, ele foi ouvido e 
liberado.

NA BR-153

Caminhão bate em ambulância
Uma ambulância da Pre-

feitura de Nova Granada foi 
atingida por um caminhão, 
no estacionamento que atende 
aos hospitais de Base (HB) 
e da Criança e Maternidade 
(HCM) de Rio Preto. O aci-

dente aconteceu às 17h30 
desta quinta-feira, 12. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o veículo ofi cial estava 
estacionado em frente ao setor 
de emergência do HCM, para 
desembarque de paciente, 

quando o motorista de um 
Mercedes Benz foi fazer uma 
manobra e chocou-se na late-
ral traseira direita. Ninguém 
se feriu. O caso foi registrado 
no Plantão Policial e foi enca-
minhado ao 5º DP.

Divulgação/Polícia Federal

Divulgação/Policia Rodoviária

São José do Rio Preto | sábado, 14 de maio de 2022
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TCE vê inconsistências em contratoentre Funfarme e Estado 

Devido a falta de funcionários, 
entre eles médicos e enfermei-
ros, a Secretaria de Saúde de 
Rio Preto adiou a abertura de 
30 novos leitos na Unidade do 
Fraternidade. Inicialmente as 
novas vagas estariam prontas 
para receber pacientes a partir 
da próxima segunda-feira, 16, 
mas segue sem data. 
Ao Dhoje Interior a pasta ad-
mitiu que ainda estão sendo 
finalizadas as contratações dos 
trabalhadores e que a abertura 
dos leitos deve ocorrer na pró-
xima semana. 
“A previsão para abertura da 
Unidade de Internação do Fra-
ternidade é na próxima sema-
na, ainda sem data definida. 
No momento, estão sendo fi-
nalizadas as contratações dos 
trabalhadores da saúde que, 

Sem profissionais, abertura 
de 30 novos leitos é adiada

FALTAM MÉDICOS

A Prefeitura corre con-
tra o tempo para con-
tratar mais 100 apro-
vados em concursos 
públicos anteriores

sendo que a estrutura já está 
pronta. Os trabalhadores da 
saúde aprovados no concurso 
ainda estão no prazo para en-
trega dos documentos e não 
tomaram posse. Hoje, estamos 
com 82 internados nas UPAS”, 
afirmou por meio de nota. 
A abertura dos 30 leitos no 
Fraternidade consta no pacote 
anunciada pelo prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) de aumen-
tar a oferta com mais de 60 
leitos, tanto na UBS como na 

Santa Casa e Hospital de Base.  
A Prefeitura corre contra o tem-
po para contratar 100 aprova-
dos em concurso público para 
várias funções dentro da pasta 
da Saúde. O governo aguarda 
a fase de aprovação dos docu-
mentos. Inicialmente serão 32 
nomes para agentes de comba-
te a endemias e agentes comu-
nitários de saúde. 
Já a segunda publicação é para 
convocação de outros 67 apro-
vados em concurso realizado 

em 2019 para cargos na Secre-
taria de Saúde, que inclui médi-
cos e enfermeiros, entre outros. 
Os concursos estavam sus-
pensos devido ao período de 
pandemia que impediu as pre-
feituras de realizarem novas 
contratações. As homologações 
ocorreram no mês passado. O 
próprio secretário de Saúde Al-
denis Borim admitiu que a pas-
ta tem encontrado dificuldades 
para conratar médicos, de di-
versas especialidades.

SINDICÂNCIA

TCE investiga contrato de 
R$ 49 mi da Funfarme
O Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE) vê inconsistên-
cias no contrato de R$ 49,6 
milhões entre a Fundação 
Faculdade Regional de Me-
dicina (Funfarme) e a Se-
cretaria Estadual de Saúde 
e pede a instauração de uma 
sindicância. 
O dinheiro foi para serviços 
de operacionalização da ges-
tão e execução de atividades 
e serviços de saúde a serem 
prestados pelo Centro de Re-
abilitação Lucy Montoro de 
Rio Preto. 
Os investigados são o se-
cretário estadual de Saúde 
Jeancarlo Gorinchteyn, o se-
cretário executivo estadual, 
Eduardo Ribeiro Adriano, e 
o diretor executivo da Fun-
farme, Jorge Fares. 
A decisão é da procuradora 

da Fazenda Jéssica Helena 
Rocha Vieira Couto, com 
votos dos conselheiros presi-
dente Renato Martins Costa, 
do relator Robson Marinho 
e do conselheiro substituto 
Samy Wurman.
A sindicância vai apurar a 
prestação de contas dos re-
cursos transferidos, opor-
tunidade na qual serão ve-
rificadas a legalidade e a 
economicidade dos gastos 
realizados. 

 Funfarme 
A Fundação Faculdade Re-
gional de Medicina de Rio 
Preto (Funfarme) informa 
que não vai comentar sobre 
o processo em questão, pois 
a instituição ainda não teve 
acesso ao conteúdo na ínte-
gra da decisão.

A prática de atividades 
cognitivas para idosos tem 
sido uma grande contribui-
ção na redução da perda de 
memória na terceira idade. 
Alguns pesquisadores chegam 
até a comparar o cérebro com 
um músculo, enfatizando que 
a falta de estímulo cerebral 
pode originar ou agravar de-
bilitações na saúde. 

A cada ano de envelheci-
mento, o cérebro perde um 
pouquinho de sua capacidade 
funcional, afetando o desem-
penho motor e racional. Esse 
declínio acontece gradual e 
naturalmente, por isso, é mui-
to comum percebermos algu-

CASA DE REPOUSO

Curso de culinária é usado para estimular idosos
mas dificuldades de fala, de 
marcha e, principalmente, de 
memória em pessoas Idosas. 
Elaborar atividades recreati-
vas que despertem a criativi-
dade na terceira idade é um 
desafio para Soraya Pequito, 
enfermeira e diretora da Bem-
-Estar Bem Casa de Repouso. 

“Por meio de atividades 
e brincadeiras é possível de-
senvolver fatores importantes 
para a manutenção da saúde 
do idoso, como memória, 
mobilidade, equilibro e tônus 
muscular,” explica Soraya. 

Chef da Casa
Pensando nisso, foi criado 

o evento “Chef na Casa”, onde 
chefs de cozinha, convidados 
darão, a cada quinze dias, uma 
aula de culinária. O objetivo 
além de proporcionar uma 
atividade divertida é ajudar 
na coordenação motora fina. 

Panificação
“A primeira aula, agen-

dada para o próximo dia 16, 
a partir das 15 horas, será de 
pães, com o objetivo de ao 
amassar os pães os hóspedes 
da casa de repouso, além de 
colocar literalmente a mão na 
massa, eles possam também 
trabalhar a coordenação mo-
tora fina (aquela que requer 

o movimento dos pequenos 
músculos do corpo, como 
das mãos e dos olhos), algo 
que o idoso normalmente vai 
perdendo ao longo dos anos”, 
explica o chef Tiago Vilela, que 
traz no currículo passagens 
pelos Terraço Itália, Unique 
e trabalhos com Alex Atala, 
Emmanuel Bassoleil e Hen-
rique Fogaça (MasterChef) e 
hoje proprietário do recém 
inaugurado restaurante japo-
nês Katsumoto. 

Estudos revelam que essas 
atividades podem servir como 
recursos terapêuticos, aliados 
ao tratamento que o idoso já 
realiza.

Sem profissionais, Saúde adia abertura de 30 novos leitos de UTI

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Curso de culinária é usado para estimular idosos em Casa de Repouso

INSTITUTO FEDERAL MG

Inscrições para cursos técnicos até  dia 20

O Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecno-
logia do Sul de Minas Gerais 
(IFSuldeMinas), em parceria 
com a Prefeitura de Rio Preto, 
está com inscrições abertas 
para três cursos técnicos no 
polo de Rio Preto. No total, 
serão 150 vagas, divididas 
igualmente em quantidade. 

Os cursos oferecidos pelo 
IFSuldeMinas são: técnico em 
administração, com duração 
de 12 meses e 50 vagas; técni-
co em logística, com duração 
de 12 meses e 50 vagas; e téc-
nico em qualidade, com dura-
ção de 12 meses e 50 vagas. 
 

Os interessados devem se ins-
crever até o dia 20 de maio, às 
18h pelo site https://inscri-

TRÂNSITO

Marginal da BR-153 
será parcialmente 
interditada neste sábado

A avenida marginal da Ro-
dovia Transbrasiliana (BR-
153) ficará parcialmente inter-
ditada na tarde deste sábado, 
14, no trecho entre as avenidas 
Guido Vitagliano e José Carlos 
Brambati – do Shopping Igua-
temi até o dispositivo de retor-
no. O motivo é a realização de 
uma corrida de rua. 

O afunilamento do espaço 
para passagem de veículos 
ocorrerá das 12h às 19h. A faixa 
mais à direita fica reservada 
aos atletas, e a da esquerda 
pode ser utilizada pelos veí-

culos seguirem no sentido da 
via – que é de mão única. A 
via foi sinalizada nesta quin-
ta-feira, 12.

caovestibular.ifsuldeminas.
edu.br/ e terem terminado 
o ensino médio até a data de 

matrícula. 
O resultado final com 

os candidatos classificados 
será divulgado no dia 24 de 
maio. As aulas estão pre-
vistas para começar no se-
gundo semestre de 2022. 

Da REDAÇÃO

Inscrições para cursos técnicos gratuitos vão até 20 de maio

Ao DHoje, a pasta 
admitiu que ainda 
estão sendo finali-
zadas as contrata-
ções dos trabalha-
dores

Da REDAÇÃO

Capacitações são 
oferecidas pelo 
Instituto Federal 
do Sul de Minas em 
parceria com a Pre-
feitura de Rio Preto  
com 150 vagas 
gratuitas

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Rio Preto Weilers volta ao 
Teixeirão e busca 3ª vitória

SPFL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O time de futebol america-
no do Rio Preto Weilers entra 
campo em busca da sua ter-
ceira vitória seguida na SPFL 
(campeonato paulista da mo-
dalidade), no domingo (15), às 
10 horas, no estádio Teixeirão, 
diante do Scelta Guardians, de 
Barueri. 

José Liso, linha ofensiva do 
Rio Preto Weilers e da Seleção 
Brasileira, falou sobre o jogo. 
“Expectativa é muito boa. Jogo 
em casa com a torcida apoian-
do com certeza vai nos ajudar 
bastante. Vamos continuar 
com o foco e determinação que 
são características da nossa 
equipe. Fizemos uma exce-
lente preparação para o jogo e 
estamos confiantes que vamos 
conseguir ditar o nosso ritmo 
na partida”, afirmou. 

Eleito MVP nos dois primei-
ros jogos, o quarterback ame-

ricano Cody Lamoreaux falou 
sobre a volta no Teixeirão. 

“Eu amo jogar naquele es-
tádio. Eu jogo lá desde que eu 
vim para o Weilers em 2018. 
Tenho muitas boas memórias 
lá, como ganhar a Liga BFA 
Acesso, algo que eu vou lem-
brar para sempre. Eu acho que 
os Guardians são o melhor time 
que vamos encarar até agora. 
Eu acredito que vamos ven-

cer esse jogo, mas temos que 
arrumas pequenas coisas, não 
cometer muitas faltas, e cuidar 
dos nossos próprios pontos”, 
afirmou. 

Os ingressos para a partida 
estão sendo vendidos online 
e podem ser acessados via 
link: https://www.sympla.
com.br/rio-preto-weilers-x-s-
celta-guardians__1571931 no 
Instagram do Rio Preto Weilers 

( riopretoweilersfa ) e podem 
ser comparados por R$15. 

Os torcedores também po-
dem garantir sua presença no 
jogo comprando sua entrada 
no Hangar 017 e na loja da New 
Era do Rio Preto Shopping. 
No dia do jogo, quem quiser 
assistir ao jogo também poderá 
comprar o ingresso na bilhete-
ria. Na hora do evento, o preço 
será de R$20.

Rio Preto Weilers volta ao Teixeirão e busca 3ª vitória na SPFL

Os ingressos es-
tão sendo vendidos 
online a R$15. No dia 
do jogo, quem qui-
ser assistir também 
poderá comprar o 
ingresso a R$ 20

Uma grande festa para os 
amantes do futebol está sendo 
preparada em Olímpia, para 
abertura do Campeonato de 
Futebol Amador 2022. Depois 
de dois anos sem realizar as 
competições, a Prefeitura por 
meio da secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude, retoma os 
jogos. 

O evento chamado de 
“Futebol das Estrelas” será 
marcado por uma partida 
especial, no dia 25 de maio 
(quarta-feira), a partir das 
19h30, no Estádio Maria Te-
reza Breda, com os craques 
da seleção brasileira master e 
ex-campeões mundiais, como 

MASTER

Olímpia terá partida com craques da seleção brasileira
Careca, Amaral, Müller, Gil-
mar, Zenon, Batata, Capone, 
Rosemiro, Macedo, Boiadeiro, 
Rubens Cardoso, Nilson, João 
Paulo, Ezequiel e Alexandre 
Alves.

Elenco
Os jogadores destaques no 

Brasil e em competições como 
a Copa do Mundo nas décadas 
de 80, 90 e 2000, disputarão 
um jogo amistoso contra ex-jo-
gadores master de Olímpia. No 
elenco, atletas como Paulinho 
Fonseca, Fernandito, entre 
outros. 

Homenagem
O campeonato amador nes-

te ano, levará o nome do olim-
piense Wilson Lopes de Faria. 
sua vida ao futebol da cidade. 
Bicudo, como era carinhosa-
mente conhecido, faleceu em 
05 de março de 2020 e será 
homenageado em agradeci-
mento e reconhecimento pela 

sua história. 
A expectativa da secretaria 

de Esporte é reunir mais de 
3 mil torcedores no Estádio 
Tereza Breda. Toda população 
está convidada a prestigiar. 
A entrada para o evento será 
a doação de 1 kg de alimento 
não perecível, cuja arrecadação 
será destinada, posteriormen-
te, a entidades assistenciais do 
município. 

Campeonato
Os jogos do Campeonato 

Amador terão início no dia 29 
de maio (domingo), a partir 
das 8h30 no Estádio Maria 
Tereza Breda. 

40 ANOS DE ESTRADA

Roupa Nova faz show hoje em Rio Preto

Será neste sábado, 14, no 
Villa Império Eventos, o show 
de 40 anos do grupo Roupa 
Nova com abertura dos portões 
as 21 horas e início do show 
principal à 0H30. 

Quem for curtir o show em 
comemoração aos 40 anos do 
grupo do Roupa Nova precisa 
se atentar aos horários. Os 
portões do Villa Império Even-
tos irão abrir às 21 horas com 
shows de abertura de Ricardo 
Moisés, seguido pela banda 
Duo Vox.  

E para quem ainda não 
adquiriu o seu ingresso, ainda 
dá tempo, estão à venda na 
Ocularium Oticas do Riopreto 
Shopping ou pelo site www.
k3shows.com. Há o espaço de 
mesas no valor de R$ 3 mil 
para oito pessoas, com direi-
to a uma tábua de frios e um 
whisky RedLabel, ou convite 
individual, no camarote open 

bar por R$ 200. 

Sobre a banda 
Sempre inovando, nesses 

40 anos de muitos acordes, a 
banda lançou o álbum As No-
vas do Roupa, composto por 

FAMÍLIA MADRIGAL

Musical infantil neste 
sábado no teatro 
Paulo Moura

O espetáculo foi feito para 
maximizar o efeito mágico da 
história de forma a dar requinte 
à magia, com efeitos de luz e fi-
gurinos especialmente desenvol-
vidos para conexão das crianças 
e adultos com as personagem. 

Musical - O Encanto da Fa-
mília Madrigal será realizado 
neste sábado no Teatro Munici-
pal Paulo Moura, com abertura 
dos portões às 14 horas e início 
da apresentação às 15 horas. Os 
ingressos podem ser adquiridos 
pelo site Ingresso Digital, va-
riando de R$ 40 a R$ 80. 

S o b r e  o  e s p e t á c u l o 
A família Madrigal é cercada 
por montanhas, que os deixam 
protegidos dos maus do mundo. 
Porém, a família Madrigal é 
dotada de magia, com cada um 
dos integrantes da família tendo 
algum poder mágico. 

Apenas um integrante dela 
não recebeu seu dom quando 
tinha cinco anos, Mirabel, que 

sempre tenta ajudar a família 
como consegue, mas não impor-
ta o que faça, ela nunca consegue 
agradar sua Abuela. 

Um dia, Mirabel vê a casa da 
família rachando, algo revelado 
anos atrás por uma profecia. 
Mirabel então parte em uma 
aventura para achar o que há de 
errado com a casa e salvar todos 
de sua família, e o único que 
pode dar as respostas é seu tio 
Bruno, que vê o futuro. O único 
problema é que ele saiu um dia 
e nunca mais voltou. 

O espetáculo foi feito para 
maximizar o efeito mágico da 
história de forma a dar requinte 
à magia, há lindos efeitos de 
luz e figurinos especialmente 
desenvolvidos para conexão 
das crianças e adultos com as 
personagens que são um fenô-
meno mundial. Mirabel e sua 
família desenvolvem durante 
todo roteiro a importância da 
família unida.

Olímpia receberá partida com craques da seleção brasileira master

11 canções inéditas, que estão 
disponíveis nas principais pla-
taformas digitais. 

Em 2020 a banda comemo-
rou 40 anos de carreira, e havia 
preparado um grande evento 
para a gravação do DVD come-

morativo, mas com a chegada 
repentina da pandemia por 
conta da Covid-19, o show foi 
adiado. No mesmo ano, Roupa 
Nova perdeu um de seus inte-
grantes. Paulinho faleceu em 14 
de dezembro, deixando muita 
saudade no coração de todos os 
admiradores da banda. 

Em 2021, além de algumas 
lives realizadas, Roupa Nova 
retornou aos palcos em outu-
bro e prepara para 2022, um 
inédito e emocionante projeto 
comemorativo de 40 anos, 
com participações especiais, 
sucessos que transcenderam 
barreiras da música, e claro, 
dar continuidade ao sonho da 
banda com uma linda e mere-
cida homenagem ao Paulinho 
e a fantástica trajetória de seis 
artistas completos, amados e 
aclamados Brasil a fora. 

Oficialmente fazendo parte 
da banda, Fábio Nestares entra 
para somar, e passa a ser o séti-
mo Roupa Nova, assumindo os 
vocais ao lado dos demais in-
tegrantes. (Colaborou Luiz 
Felipe Possani)

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Roupa Nova comemora 40 anos com show neste sábado em Rio Preto

O campeonato ama-
dor neste ano, leva-
rá o nome do olim-
piense Wilson
 Lopes de Faria

HOJE

Rio Preto Rugby joga e 
arrecada alimentos

Rio Preto Rugby joga hoje e arrecada alimentos

O Rio Preto Rugby fará a 
sua primeira partida em casa 
no Campeonato Paulista, nes-
te sábado, dia 14 de maio. O 
duelo será contra o Tucanos 
Rugby Club, de São João da 
Boa Vista, no Campo do Esto-
ril, a partir das 15h30. 

O presidente do clube, 
Christian Éden, afirmou que a 
entrada será um quilo de ali-
mento não perecível, que será 
doado ao projeto Maquininha 
do Futuro. A meta é arrecadar 
100 quilos. “Um dos principios 
do Rugby é a solidariedade. Os 
principios estão relacionados 
aos nossos valores e o que a 
gente presa. Isso não é só em 
Rio Preto, mas em todo o es-
porte”, afirmou. 

Na estreia do Paulista, o 
time rio-pretense foi superado 

por 119 a 3 pelo São José, em 
São José dos Campos, um dos 
principais times da modalida-
de no país. Christian destacou 
que, apesar da derrota, a ex-
periência foi positiva para o 
grupo. 

“Não jogamos contra um 
time e sim contra uma estru-
tura. Lá a gente pode conhecer 
o lugar que é um dos polos do 
rugby, muitos jogadores da 
seleção sub-20, que tiveram 
contato com o rugby cedo e foi 
uma experiência muito boa”, 
afirmou Éden. 

Fundado em 2014, o Rio 
Preto Rugby subiu para a Série 
C do Paulista em 2018, após 
ser vice-campeão. No ano se-
guinte, o time foi campeão da 
terceira divisão ao bater Ribei-
rão Preto, por 23 a 16. Durante 
a pandemia, as competições 
foram suspensas e só foram 
retomadas neste ano.

Vinicius LIMA

Divulgação

ESPORTES / ENTRETENIMENTO

Zé Rafael
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CONVITE Nº. 012/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
045/2021 - TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista a decisão da Comissão Julgadora de Licita-
ções, HOMOLOGO, o procedimento e ADJUDICO o objeto da 
presente Licitação referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA 
A CONSTRUÇÃO DE UMA PRÉ ESCOLA E UMA ESCOLA DE 
ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT 
– SP, em prol da empresa CARDOSO, RODRIGUES & SOUZA 
ENGENHARIA CIVIL LTDA, pelo valor global de R$108.750,00 
(cento e oito mil, setecentos e cinquenta reais), lavrando-se 
se for o caso, competente contrato com as cláusulas de estilo. 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 28 de julho de 2021. - 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

CONVITE Nº. 012/2021 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
045/2021 – EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO 
DE UMA PRÉ ESCOLA E UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDA-
MENTAL NO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT – SP. CONTRA-
TADO: CARDOSO, RODRIGUES & SOUZA ENGENHARIA CI-
VIL LTDA. VALOR: R$108.750,00 (cento e oito mil, setecentos 
e cinquenta reais), ASSINATURA: 28 de julho de 2021. - LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. FÁBIO VESCOVI ARNAL e CLAUBETE MARIA DOS 
SANTOS, sendo ELE filho de RAMON ARNAL VIUDES e de 
HELOISA HELENA VESCOVI ARNAL e ELA filha de JOSÉ MARIA 
NETO e de ALICE HIPOLITA NETO; brasileiros, residentes neste 
3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 13/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO- O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 055/2022; Processo nº 086/2022.TIPO:MENOR PREÇO 
ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão o registro de preços de material escolar papelaria, conforme especificações 
constantes no anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 26/05/2022 às 08:30hrs.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 26/05/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/05/2022.PREGOEIRO: Leandro 
Mariano da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO O município de Guapiaçu/SP torna público 
aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 056/2022; Processo nº 087/2022.TIPO:MENOR 
PREÇO ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO ITEM.
OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o registro de preços de locação de mini carregadeira com 
operador, combustível e toda manutenção., conforme especificações constantes no anexo I do edital.DATA 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 26/05/2022 às 09:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: 
Dia 26/05/2022 às 10:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 13/05/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 057/2022; Processo nº 088/2022.TIPO:MENOR PREÇO 
GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão contratação de escola regular de ensino e ensino infantil (etapas I e II - 4 e 
5 anos de idade) e fundamental I (1º ao 5º ano), com proposta inclusiva especializada em autismo e patologias 
associadas, conforme especificações constantes no anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  Até 26/05/2022 às 14:00hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 26/05/2022 às 14:30hrs no site: 
http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 13/05/2022.PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2022, fica suspensa a Chama-
da Pública nº 01/2022. Tanabi, 13 de maio de 2.022. Keila 
Mara Mourão Costa de Souza – Presidente da Comissão 
Municipal de Licitações.  

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMUNIDADE   

SO POR HOJE 
 
A Diretoria da COMUNIDADE SÓ POR HOJE, por seu presidente, convoca os Associados quites com suas 
obrigações sociais, a participar da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 19 de maio de 2022, às 
18:00 horas, na sua sede social localizada nesta cidade e Município de S.J. do Rio Preto, à Av. das Hortênsias, n 
660, sala n 01, Jardim Seixas, que consistirá da pauta abaixo: 
 
 
 
 1º Alteração do Endereço do CNPJ 00.734.543.0008-09;      
 
  
Não havendo quórum no horário designado, ficam convocados para a Assembléia, com qualquer número de   
associados, após 30 minutos do inicio da primeira convocação, conforme Art. 15° e seu parágrafo único. 
 

São José do Rio Preto, 13 de Maio de 2022 
 

Monalisa Cassia da Silva 
Presidente 

 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 42/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 54/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 25/2022  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de refeições aos funcionários em 
serviço no município de São José do Rio Preto – SP. 
Data da realização da Sessão Pública: 02/06/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 

Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 

O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 13 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO  |  PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 23/05/2022 às 11h10 2º Leilão: dia 26/05/2022 às 11h10

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro
de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de 
bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 23 de Maio de 2022 às 11:10 horas. Segundo Leilão: dia 26 de Maio de 
2022 às 11:10 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP.
As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição dos 
Imóveis: 1- O lote nº 08, da quadra P, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade 
e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m
e divide-se com a Rua Projetada 11; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com
o lote 07; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 09; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se 
com o lote 23, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 51,52m da esquina da Rua Projetada 33. 
Matrícula nº 150.130 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 1º Leilão R$ 172.000,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 216.392,29. 2- O lote nº 03,
da quadra Q, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José 
do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 2,42m e divide-se com a Rua Oswaldo 
Tonello (antiga Rua Projetada B); mais 15,50m em curva na confluência da Rua Oswaldo Tonello com a Rua Projetada 
11; do lado direito de quem da Rua Oswaldo Tonello olha para o imóvel mede 22,67m e divide-se com o lote 02; do lado 
esquerdo mede 14,14m e divide-se com a Rua Projetada 11; e finalmente nos fundos mede 12,75m e divide-se com 
parte do lote 04, encerrando uma área superficial total de 276,91 m². Matrícula nº 150.152 do 1º Oficial de Registro
de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 277.200,00. Valor de 
Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 358.025,25. 3- O lote nº 14, da quadra Z1, situado no loteamento
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 3,00m e divide-se com a Rua Projetada 16; 11,64m em curva na confluência 
da Rua Projetada 16 com a Rua Projetada 4; do lado direito de quem da Rua Projetada 16 olha para o imóvel mede 
20,00m e divide-se com o lote 13; do lado esquerdo mede 13,93m e divide-se com a Rua Projetada 4; e finalmente
nos fundos mede 15,23m e divide-se com parte do lote 16 e o lote 15, encerrando uma área superficial total de 242,91 
m². Matrícula nº 150.376 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 1º Leilão R$ 96.195,20. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 311.910,31. 4- O lote nº 22, 
da quadra Z8, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José 
do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 
22; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 21 e parte do lote 20; do lado 
esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 23; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 18, 
encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 9,55m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.559 
do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão 
R$ 97.331,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 182.912,71. 5- O lote nº 32, da quadra Z10, situado 
no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP,
com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 24; do lado 
direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 31; do lado esquerdo mede 20,00m
e divide-se com o lote 33; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 06, encerrando uma área 
superficial total de 200,00 m²; distante 28,55m da esquina da Av. Projetada A. Matrícula nº 150.638 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 79.000,00. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 211.113,42. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta 
mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 26 de Maio de 2022, às 11:10 horas, no mesmo 
local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas,
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma 
hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. Eventual regularização da área construída na matrícula, ficará
a cargo do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas
 as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão 
do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, 
débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. 
A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado 
em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários 
e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por 
divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, 
localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta 
será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado 
ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida 
acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza 
por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese
do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua 
desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência 
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.
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Do clássico ao descolado, moda 
masculina é tendência sempre 

LUXO

Com peças que vão 
do social clássico ao 
despojado dia-a-dia, a 
moda masculina hoje 
em dia está mais versá-
til e sem mistificação 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A frente da loja Fazzini’s 
Moda Masculina, os irmãos 
Rafael e Felipe Fazzini trazem 
para a sua loja, que acaba de 
completar um ano, toda a ver-
satilidade e sofisticação para o 
público masculino. Com uma 
vasta gama de produtos, hoje 
em dia a vestimenta masculina 
está bem mais acessível e des-
contraída. Com uma grande 
procura por camisetas e polos, 
como também por calças e ber-
mudas, o básico, de qualidade 
e preço justo é encontrado na 
Fazzini’s.  O público também 
pode encontrar, além de peças 
para o dia-a-dia, como os que-
ridinhos shorts mauricinhos 
ou shorts praia, bermudas e 
calças alfaiataria, camisas, 
polos, camisetas, jeans, cin-

tos, meias, cuecas, colares, 
pulseiras, confecções e aces-
sórios para todos os estilos e  
tamanhos, inclusive plus size e 
até máscaras de proteção, que 
virou acessório indispensável 
no closet de qualquer pessoa. 

A marca que atende o pú-
blico jovem até o homem mais 
maduro, iniciou recentemente 
a venda de calçados. Especi-
ficamente sandálias e chine-
los de dedos, a loja traz uma 
grande variedade de opções e 
modelos. Confortáveis e com 

estampas diferenciadas, as 
sandálias vem para agregar a 
produção composta no look 
masculino. Couro e borracha 
são as principais opções que há 
no mercado, com uma tecnolo-
gia Amortech que proporciona 
um maior conforto e leveza. 
Encontram também chinelos 
da marca Coca Cola que estão 
agradando todos os homens. 

O diferencial, também, 
é a variedade e a qualidade 
a preço justo e o excelente 
atendimento, que eles fazem 

questão de priorizar, estando 
sempre presente, no horário 
de funcionamento da loja, das 
9 às 20 horas. 

Localizada no complexo 
de lojas no piso térreo do 
Super Muffato, que fica na 
Av. Presidente JK de Oliveira, 
800 - Jardim Maracanã, onde 
dispõe de  estacionamento co-
berto, praticamente na porta 
da loja, já que ela é a segunda 
da esquerda para direita. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

A variedade de peças e combinações que se adapta a todos os tipos de homens (fotos Arquivo)

Resistência e tintas japonesas 
carregam a qualidade da MYR 

Trazendo conforto e estilo, o short praia ou, 
popularmente conhecido como, short mau-
ricinho, chegou há um bom tempo, ao closet 
masculino com tudo. A tradicional família do 
ramo de confecções aqui de São José do Rio 
Preto, a família Mir, desde 2016 apostou neste 
produto e está colhendo bons frutos. A Lojas 
MYR, que tem como foco principal produção 
de shorts para o público masculino acaba de 
inaugurar uma unidade no piso térreo do Igua-
temi Rio Preto, sendo a segunda loja da marca 
na cidade. Para o público classe AB, a marca 
traz moda praia para todas as idades, onde 
aposta em estampas e modelos exclusivos, com 
alta qualidade, charme, leveza e modernidade, 
atendendo ao lifestyle masculino, com peças 
que expressam modernidade, elegância e bom 
gosto, para os que querem se vestir bem em 
qualquer ocasião.  A MYR oferece um produto 
de alto padrão, com os melhores materiais do 
mercado. Shorts altamente resistentes, camise-
tas e polos de algodão egípcio, sapatos de couro 
interno e externo, camisas de algodão egípcio 

em acabamento em algodão Pima, todas parte 
de estamparia é feita com tintas japonesas sen-
do a melhor do mercado mundial.  

Possuem um conceito clássico, casual e des-
pojado, trazendo exclusividade e alegria com 
a novidade que é a linha família, sendo shorts 
masculinos, femininos, juvenil e infantil para 
todas as idades. Podendo ser usado com camisa 
de linho, camisa social, polo e camiseta, sendo 
renovados a cada estação, com variedade de 
estampas, complementando e deixando o look 
elegante, descontraído e confortável.

Outra novidade é que a marca, dirigida 
pelo empresário Diego Mir, tem projetos em 
expandir as lojas para outras cidades e estados. 
Atualmente já possui revendas em todos os 
estados brasileiros e até mesmo no exterior, 
em Miami, nos Estados Unidos, porém para 
fidelizar clientes finais formatamos as Lojas 
MYR para franquias com cinco modelos. Serão 
retomados estes projetos no próximo semestre.

 (Colaborou Luiz Felipe Possani)

O empresário Diego Mir diretor das Lojas MYR na unidade recém inaugurada 

OS COSTUMES DO 
HOMEM ATUAL

Para homens dos 25 aos 70 anos de idade, 
a, recém inaugurada, loja VR Collezioni, que 
está com um amplo e confortável espaço, 
para atender às expectativas e as necessi-
dades do homem atual. A loja traz desde das 
underwears até o social completo. Segundo 
o gerente da loja, Paulo Paschoal, entre a 
ampla variedade de  produtos, os mais pro-
curados e usados pelos homens que ves-
tem VR, sãos os os costumes, as camisas 
e o tecido Pima, um algodão peruano, uma 
das mais nobres espécies de algodão, sendo 
considerada por muitos especialistas como 
o melhor algodão do mundo. 

O costume VR Collezioni se resume em dois 
tipos de composição, poliviscose e lã fria. Os 
ternos poliviscose geralmente vem acom-
panhados de elastano na composição, o que 
dá um certo conforto a mais na peça. Eles 
vêm nos cortes slim fit e tradicionais. Os 
costumes de lã fria são peças que funcio-
nam como um isolante térmico,  sendo as-
sim, são ternos muito agradáveis de se usar 
em qualquer época do ano. Eles também 
vêm nos cortes slim fit e tradicionais. 

Ambos os tecidos contam 
com uma versatilidade e 
um caimento perfeito. Os 
costumes são ótimas 
pedidas para eventos 
como formatura, 
casamentos, 
reuniões,  jan-
tares e even-
tos formais e 
informais. A VR 
também tem 
a linha de ter-
nos com linho 
na composição, 
o que dá um ar 
mais sofistica-
do ao look.

A VR Collezio-
ni está em Rio 
Preto há mais 
de uma década, 
porém há seis me-
ses está com novo en-
dereço, localizado no 
Piso 1, em frente a loja 
O Boticário, do Iguatemi 
Rio Preto.(Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

Para elas, de todas as idades
Inaugurada em novembro de 2021 na 

esquina mais charmosa da Redentora, a loja 
Santa Fé é uma loja multimarcas, que reúne 
as melhores marcas femininas do país, com 
grifes nacionais e algumas internacionais, 
traz uma linha casual confortável, elegante, 
atemporal e festa. Buscando inovar sempre, 
o espaço foi se ampliando, pela tamanha pro-
cura e para melhor acomodação das clientes. 
Uma loja voltada totalmente ao público femi-
nino, a Santa Fé conquistou um público de 
quatro gerações, desde as netas, filhas, avós 
e bisavós. Hoje considerado um complexo, a 
loja, sob o comando das irmãs Suelen Silva 
e Andressa Benedeti, fica localizada na rua 
Antônio de Godoy, n. 3899 esquina com rua 
Jaci, no bairro Redentora e também traz em 
breve a Um Brunch, cafeteria que será um 
presente para Rio Preto, pela proprietária 
e chef Júlia Guimarães Sanches, formada 
em gastronomia pela Universidade de The 
Culinary Institute of America. 

(Colaborou Luiz Felipe Possani)

Adidas traz 
sustentabilidade 
e inovação 

Uma novidade que vai agradar os espor-
tistas é a nova loja da Adidas que inaugurou 
recentemente no Iguatemi Rio Preto. Espe-
cializada em produtos para quem curte a 
prática esportiva, corrida, futebol e treinos 
em geral, além de uma gama de opções da 
linha Originals, com foco em streetwear. A 
loja também chega com dois grandes lança-
mentos: a bola oficial da Copa do Mundo do 
Qatar, chamada Al Rihla, e o tênis de corri-
da Ultraboost 22 (foto), que é o que há de 
mais avançado na franquia Ultraboost, com 
6% mais cápsulas Boost dando ainda mais 
amortecimento e conforto, além de ser um 
produto sustentável. A loja traz moda mas-
culina, feminina e infantil, com tendências 
casual, descoladas e totalmente confortável. 
(Colaborou Luiz Felipe Possani)


