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De olho nas armadilhas e fraudes comuns na Black Friday, o Procon de Rio Preto vai 
planilhar os preços anteriores à data da promoção para acompanhar as ofertas e coibir 
propagandas enganosas. “Vamos acompanhar de perto o preço atual das mercadorias para 
que o cliente não compre gato por lebre”, informa o diretor Jean Dornelas.   CIDADES Pág.5

PRF apreende 3 toneladas na BR

DROGA NO MEIO DA CARGA 

Policiais rodoviários federais apreenderam, por volta das 17h30 deste domingo,  
3.068 quilos de maconha, que estavam em um caminhão-baú. A droga estava es-
condida no meio de móveis de junco. A abordagem aconteceu na BR-153, próximo 
a José Bonifácio.   CIDADES Pág.4

BLACK FRIDAY

Procon de Rio 
Preto aperta 
o cerco contra 
fraudes no 
comércio 

Time do CAD fica com o vice do Paulista

A equipe do CAD/SMEL/Vetnil/LPIE  acabou como vencedor na disputa do Campeonato Paulista de Basquete 
Sobre Rodas neste fim de semana. Os comandados do técnico Tiago Baptista enfrentaram o forte Magic Hands, 
em São Paulo, no sábado (12), em partida válida pelo segundo jogo da finalíssima, mas acabaram perdendo por 73 
a 64. Irio, do CAD, com 23 pontos, foi um dos cestinhas da partida. ESPORTES  Pág.6

HISTÓRICO

Partec recebe 
mais 12 
empresas e 
bate recorde 
O Parque Tecnológico de 
Rio Preto vai receber 12 
novas empresas que farão 
parte do complexo a partir 
de agora. 
A Secretaria de Planeja-
mento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação assi-
na nesta quarta-feira, 16, os 
contratos com as empresas. 
Serão agora 61 empresas 
instaladas no Partec. É o 
maior nível de ocupação 
desde sua inauguração, em 
2018. 
POLÍTICA  Pág.3

CRIMES

Construtor não 
vai fugir da
investigação, 
diz Dornelas
O proprietário de uma 
construtora registrou Bo-
letim de Ocorrência por 
calúnia e difamação con-
tra o diretor do Procon de 
Rio Preto, advogado Jean 
Dornelas (MDB) e mais 4 
pessoas. Jean Dornelas diz 
que a atitude é uma forma 
de “intimidar” as pessoas. 
“São dezenas de vítimas”, 
afirma.
CIDADES  Pág.5

A PARTIR DE 6 MESES

Rio Preto 
começa a 
vacinar bebês  
contra a Covid
Em Rio Preto, crianças en-
tre seis meses e 2 anos, 11 
meses e 29 dias com co-
morbidades começam a ser 
vacinadas contra a Covid-19 
na quinta-feira (17). A de-
cisão é da Secretaria Esta-
dual de Saúde. A assessoria 
de imprensa da Prefeitura 
confirmou. Amanhã, define 
o plano de ação, divulga e 
inicia vacinação no dia se-
guinte.   SAÚDE  Pág.2

CAMPEONATOPROGRAMA 

HCM e Abbott 
fazem 12 
cirurgias 
cardíacas 
Entre os dias 17 e 19 deste 
mês, o Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) e a 
Abbott realizam 12 cirur-
gias cardíacas em crianças 
e jovens com cardiopatias 
congênitas. A Abbott, fa-
bricante de tecnologia para 
cardiologia pediátrica, 
tem um programa inter-
nacional chamado Peque-
nos Heróis (little Heroes). 
SAÚDE  Pág.2

FLAGRANTE

Bandido é 
preso por 
estupro e 
roubo 
Uma guarnição da Polícia 
Militar que patrulhava a 
avenida Potirendaba, no 
bairro Cidade Jardim, em 
Rio Preto, por volta do 
meio-dia deste domingo,  
desconfiou do compor-
tamento de um homem, 
de 40 anos, que estava 
dentro de uma sorveteria 
e decidiu abordá-lo. Ele 
acabou preso em flagrante 
por estupro, roubo e dano.
CIDADES  Pág.4

Divulgação PRF
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COMO VAI SUA SAÚDE PSÍQUICA?!
No artigo da semana passa-

da abordamos um pouco sobre o 
processo de envelhecer e como o 
“ser velho” impacta na vida e no 
papel social de cada um.

Hoje vamos falar um pouco 
sobre como os psicólogos e ou-
tros profissionais de saúde veem 
um processo ainda complexo 
e delicado do fenecer humano 
enquanto cuidar, os Cuidados 
Paliativos. 

Ao procurar o atendimento 
psicológico, o indivíduo traz 
consigo motivos seus, íntimos, 
de sofrimento psíquico, de si-
tuações comportamentais, de 
ambientes em que se insere, 
que serão acolhidos e referidos 
posteriormente mediante posi-
ções e questionamentos que o 
levem a repensar tais situações. 
Podemos dizer então, que o 
trabalho de um psicólogo está 
em disponibilizar ferramentas, 
equipar o indivíduo para que 
busque viver uma vida mais sau-
dável e significativa mediante a 
superação das questões que o 
conduziram até este processo.

Porém, a maior parte do 
contexto que a psicologia tra-
balhe venha nesta direção, na 
prevenção e abordagem dos 
problemas de ordem física e 
mental, pensando em uma vida 
longa e cheia de esperanças, há 
sempre algumas questões que 
ficarão implícitas nos fenôme-
nos de vida e morte, a impossi-
bilidade de não haver mais uma 
recuperação.

O campo dos cuidados pa-
liativos é uma abordagem nova 
se for comparada à psicologia. 

A Organização Mundial da 
Saúde reconhece os cuidados 
paliativos oficialmente como 
uma especialidade em 1990. 
Muitos programas de cuidados 
paliativos começaram a surgir 
dentro de hospitais, clinicas 
particulares, casas de repouso 
nas quais o indivíduo que não 
tem rede de apoio ficam sob 
seus cuidados e até em ambien-
tes ambulatoriais. 

Médicos e outros presta-
dores de cuidados de saúde 
desempenham um papel im-
portante na elaboração do alívio 
dos sintomas dos pacientes e 
juntamente com os psicólogos 
lidam com as necessidades de 
reduzir ao máximo questões de 
dores físicas e sintomas, cogni-
tivas, mentais e emocionais que 
surgem durante a doença que 
limita sua vida.

Olhando para esse contexto 
posto na vida de uma pessoa, 
pode-se observar que o fim da 
vida de alguém se torna maior e 
está acima de um evento médi-
co, de um tratamento obstinado 
por salvar, de um desespero por 
não saber o que fazer. Ele passa 
a ser um evento rico e cheio de 
sentimentos e ações que con-
templem tal momento e junto 
a eles se colocam os psicólogos 
que se tornam eixo vital e de 
intermediação deste processo 
de morrer.

Trata-se de um trabalho 
sensível, que cerque o indivíduo 
de cuidados e seus familiares 
ou rede de apoio como seus 
amigos, a ajudar as pessoas a 
lidar com o estresse, a perda e as 
mudanças de identidade. Tudo 
isso se aplica em doenças e fim 
da vida e que podem auxiliar 
o processo do luto ser menos 
traumático possível.

Dentre os tratamentos clíni-
cos e medicamentosos ofereci-
dos aos pacientes, observamos 
que muitas destas práticas não 
falam das psicopatologias que 
a pessoa em situação de morte 
eminente experimenta, a de-
pressão, a ansiedade, o medo, 
a desesperança, que se torna 
apenas uma angustia existen-
cial, sendo tratada como tal, 
como nada mais a fazer neste 
contexto.

Mas há, sempre haverá uma 
maneira de ajudar quem está 
morrendo a aliviar tal angus-
tia, a preparar e documentar e 

expressar seus desejos, vontades 
e porque não seus desvelos.

A gerontologia tem se preo-
cupado com tal tema de cuidar 
e tem trazido contribuições e 
argumentos embasados em 
evidencias que se somam aos 
da psicologia na tentativa de 
estabelecer novos conhecimen-
tos e ações no que se refere aos 
cuidados paliativos. Nesse pro-
cesso é observado a dignidade, 
um olhar para os cuidadores 
envolvidos à pessoa em fim de 
vida, à psique de ambos, na 
parte sócio emocional, dentre 
outras necessidades que podem 
surgir, mediando acolhimento e 
diálogos com todos. 

Algumas dessas intervenções 
podem incluir em uma interven-
ção familiar: a- pelo menos “três 
visitas domiciliares durante 
as quais um intervencionista 
trabalha com uma família para 
criar um legado pessoal, como 
um álbum de recortes com 
fotos ou histórias gravadas em 
áudio”, por exemplo,  no qual 
os “participantes da intervenção 
relataram não só aumento do 
significado, mas diminuição da 
dificuldade respiratória (Journal 
of Palliative Medicine, Vol. 11, nº 
7, 2008). “

b- “Leigos, como estudantes 
universitários ou voluntários de 
idosos, também podem apoiar 
pacientes de cuidados paliativos 
usando intervenções desenvolvi-
das por psicólogos. Por exemplo, 
desenvolveu e estudou duas 
intervenções adicionais que trei-
nam voluntários como mentores 
de cuidados paliativos que lide-
ram atividades de reminiscência 
e arteterapia para melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes 
(O Gerontólogo, Vol. 56, nº 2, 
2016; Gerontólogo Clínico, Vol. 
45, Nº 2, 2022).”

Dentre outras intervenções, a 
diminuição do estresse tanto da 
pessoa como de sua rede de apoio 
podem ser reduzidos mediante 
tais intervenções existenciais e 
comportamentais centradas em 
relações simbólicas e significati-
vas para ambos, na medida que o 
enfrentamento à doença e a pro-
ximidade do fim vai se tornando 
mais complexo. Tudo colabora 
para que a comunicação entre as 
pessoas seja feita de forma mais 
adequada e sensível ao processo.

“Apesar da doença que limi-
ta a vida, as pessoas podem se 
conectar com coisas que gostam 
de diferentes maneiras”, disse 
Kristen Dillon, PsyD, ABPP, 
geropsicóloga clínica em hos-
pício e cuidados paliativos em 
VA Bedford, massachusetts. 
“Por exemplo, se alguém ama 
beisebol, talvez não possa jogar, 
mas ainda pode assistir e se en-
volver com ele de uma maneira 
significativa.”

Esse tipo de psicoterapia que 
se concentra no significado e no 
ressignificar da vida dessa pes-
soa evolta em cuidados paliati-
vos, poderá diminuir a angústia 
do paciente, demonstrando e 
sustentando suas escolhas em 
situações que se sentem fora 
de seu controle. Isso pode ca-
pacitá-los a tomar decisões de 
saúde orientadas pelos valores 
identificados por eles mesmos, 
ou seja, participação ativa em 
seus próprios sentidos de vida 
que os embasaram até aquele 
momento.

Por se tratar de um assunto 
de alta relevância, teremos con-
tinuação em um próximo artigo. 
Aguarde!

Vale lembrar que o(a) te-
rapeuta psicólogo(a), é o pro-
fissional que pode oferecer um 
acolhimento completo e avaliar 
os sofrimentos psíquicos de cada 
pessoa de maneira individual e 
única. Se você deseja saber mais 
sobre este assunto nos procure! 
Estamos sempre à disposição!

*E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com / 
Siga em instagram: @com-
portamentoskinneriano 

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLISTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 
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SAÚDE

Entre os dias 17 e 19 deste 
mês, o Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) e a 
Abbott realizam 12 cirurgias 
cardíacas em crianças e jovens 
com cardiopatias congêni-
tas. A Abbott, fabricante de 
tecnologia para cardiologia 
pediátrica, tem um progra-
ma internacional chamado 
Pequenos Heróis (little He-
roes). Ele fornece suporte e 
dispositivos médicos para 
melhorar a saúde de crianças 
com problemas cardíacos ao 
redor do mundo.

Cardiopatia congênita 
(quando a criança nasce com a 
doença) é a anomalia mais co-
mum no mundo em bebês. Um 
em cada 4 bebês com defeito 
cardíaco congênito necessita 
de uma cirurgia durante o 
primeiro ano de vida. Do total, 
9 em cada 10, vivem em países 
sem acesso aos cuidados espe-
cializados que precisam para 

DOENÇAS CONGÊNITAS

sobreviver, sendo que muitas 
passam anos sem tratar a con-
dição adequadamente.

O programa inclui acesso 
a produtos e dispositivos da 
Abbott usados para tratar 
crianças e jovens. Esses dis-
positivos pediátricos, como 
o Amplatzer Occluder, para 
fechamento de defeitos do 
septo atrial, e a persistência do 
canal arterial, são capazes de 
salvar vidas e estão fazendo a 
diferença na vida de crianças. 
A Persistência do Canal Arte-
rial, diagnosticada em algumas 

das crianças e jovens atendidas 
pelo projeto, atinge cerca de 1 
em 2.000 partos, sendo signi-
ficativamente mais frequente 
em bebês prematuros.

CardioPedBrasil
Desde 2001, o serviço já 

operou mais de 6 mil crianças 
e realizou 12 transplantes. O 
serviço conta com equipes mé-
dicas e multidisciplinares dife-
renciadas, oferecendo cuidado 
personalizado e integral a cada 
criança em ambiente e insta-
lações projetadas para trazer 

uma experiência de conforto 
e acolhimento ao paciente em 
tratamento pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS) ou convênio.

Com uma estrutura física 
única no interior de São Pau-
lo, recebe pacientes de toda 
a região e também de outros 
Estados – em todo o Brasil, 
existem apenas 12 centros 
que fazem o mesmo tipo de 
trabalho, mas nenhum deles 
é exclusivamente dedicado à 
cardiologia pediátrica, como 
será o Hospital do Coração da 
Criança.

Voltado para crian-
ças, o programa da 
Abott já fez 6 mil 
cirurgias e 12 trans-
plantes cardíacos

HCM de Rio Preto conta com uma estrutura física única no interior de São Paulo

Da REPORTAGEM

HCM e Abbott fazem 12 cirurgias 
cardíacas em crianças e jovens 

Rio Preto começa a vacinar nesta quinta 
bebês a partir de 6 meses contra a Covid

Em Rio Preto, crianças 
entre seis meses e 2 anos, 11 
meses e 29 dias com comor-
bidades começam a ser vaci-
nadas contra a Covid 19 nesta 
quinta-feira (17). A decisão é da 
Secretaria Estadual de Saúde. 
A assessoria de imprensa da 
Prefeitura confirmou. Na quar-
ta-feira define o plano de ação, 
divulga e inicia vacinação no 
dia seguinte.

No entanto, ainda não exis-
tem detalhes de como a vacina-
ção vai acontecer. Segundo a 
assessoria de imprensa da Pre-
feitura, apenas nesta quarta-
-feira (16) a Secretaria de Saúde 
vai fazer uma reunião e definir 
o esquema. Faltam orientações 
da Secretaria Estadual.

Ainda de acordo com a 
Secretaria Estadual, o número 

de doses enviadas ao estado 
de São Paulo pelo Ministério 
da Saúde não é suficiente para 
vacinar 30% das crianças desse 
grupo de risco, com comorbi-
dades. Por isso, o esquema de 
vacinação terá que fazer uma 
análise dos casos para definir 

as prioridades.
Sexta-feira (11), a Secre-

taria informou que apenas 
as internações por Covid na 
capital aumentaram 51%. Em 
Rio Preto, a Saúde detectou 
aumento de casos, mas não de 
internações. A rede privada 

não sentiu diferença. O Austa, 
em nota, informou que não 
desmontou a estrutura especial 
que construiu para atender à 
Covid e está preparado para 
uma emergência.

Novos casos
Os novos casos e a variante 

ômicron já preocupam a Secre-
taria Estadual. Em Rio Preto, o 
Hospital de Base (HB) prepara 
um plano emergencial em caso 
de um novo surto da doença. 
O dentista Fernando Araújo, 
presidente do Conselho Muni-
cipal de Saúde (CMS), defende 
a volta do uso de máscara em 
locais fechados, onde há aglo-
merações e em reuniões fami-
liares ou de confraternização. A 
Secretaria diz que por enquanto 
nada muda.

COMORBIDADES

Número de doses é insuficiente para todas as crianças

Chuva e frio não chegam à região
A meteorologia previu pan-

cadas de chuva e a chegada de 
uma frente fria na região de Rio 
Preto no final de semana que 
passou. Não choveu, não fez frio 
e no domingo (13) à tarde teve 

temperatura elevada.
A previsão foi a mesma feita 

nos três institutos: IPMet Bauru 
(Unesp), Inpe e Climatempo.

Nesta segunda-feira (14) o 
meteorologista Zildene Pedrosa, 

do IPMet Bauru, não explicou 
a falta de precisão da previsão.

Disse apenas que na região 
de Bauru choveu. Emendou 
que havia previsão de pancadas 
de chuva nesta segunda-feira 

(14) à noite, na terça (15) e na 
quarta-feira (16).

Entre a quinta-feira e o do-
mingo, segundo ele, as tempe-
raturas máximas serão altas e 
podem chegar a 32º.

TEMPERATURAS ALTAS

Divulgação

Divulgação
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Política

O Parque Tecnológico de 
Rio Preto (Partec) vai receber 
12 novas empresas que farão 
parte do complexo a partir 
de agora. A Prefeitura, por 
meio da Secretaria de Plane-
jamento Estratégico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, assi-
na nesta quarta-feira, 16, os 
contratos com as empresas. 
Serão agora 61 empresas 
instaladas no Partec, sendo 
48 nas duas incubadoras e no 
Centro Empresarial e 13 em 
fase de implantação no Dis-
trito Tecnológico. É o maior 
nível de ocupação desde sua 
inauguração, em 2018.

O vice-presidente do 
Conselho Gestor do Parque 
Tecnológico e presidente da 
comissão de avaliação dos 
projetos, Gilberto Mariano, 
afirma que o resultado deste 
ciclo do Edital de Fluxo Con-
tínuo “representa um marco 
na história da inovação em 
Rio Preto. Observamos um 
nível de maturidade muito 
mais elevado nas propostas 
apresentadas”.

“Desde que iniciamos os 
trabalhos, este é o primeiro 

O descontentamento com 
as eleições e possíveis mu-
danças bruscas na forma de 
se fazer política, em especial 
na área econômica, tem feito 
vários rio-pretenses buscarem 
outros países. A insatisfação 
ocorre após a vitória do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT) que retorna para seu 
terceiro mandato presidencial.

Segundo estas pessoas, a 
forma como o governo petista 
pode lidar em áreas fundamen-
tais para o crescimento e livre 
comércio de empresas tende a 
trazer prejuízos.

Rafael Piola, de 36 anos, 
atua no ramo de telecomunica-
ções. Morador de Bady Bassitt 
ele afirma que está fazendo 
sondagens junto a amigos que 
já vivem no Estados Unidos 
para se mudar de país com a 
chegada do novo governo a 
partir de janeiro.

“A maioria do pessoal foi 
para lá por opção não política, 
mas hoje a gente já começa a 
encarar com outros olhos. A 
gente sente por ele (Lula) já ter 
comandado o país de uma for-
ma que se mostrou na questão 
da corrupção. Tenho medo que 

Com Lula eleito, rio-pretenses e moradores 
da região dizem que vão sair do Brasil

IMIGRAÇÃO POR MOTIVO POLÍTICO 

isso volte de uma forma mais 
intensa e que a gente não tenha 
opção de confrontar”, declarou 
Piola.

De acordo com o empresá-
rio do ramo das telecomuni-
cações, a política econômica 
de explosão de gastos sem 
observar os limites e tetos 
estabelecidos no orçamento 
da União compromete toda a 
cadeia produtiva do país.

“A parte econômica não dá 
incentivo aos empresários que 
movimentam a engrenagem 
principal. É justamente onde 
estão querendo fazer essa san-
gria. A gente tem medo desse 
socialismo e as empresas se 
tornarem escravas de um novo 
sistema”, destacou.

Piola afirmou ao Dhoje 
Interior já ter procurado in-
formações sobre os procedi-
mentos legais para deixar o 
Brasil e viver com a família nos 
Estado Unidos. “Procuramos 
informações, a Receita Federal 
para entender a parte de logís-
tica e documentação. Começa 
com passaporte, depois uma 
entrevista com o consulado 
americano. Questão de valores. 
Fazer da forma legal”, frisou.

Outro que diz não ver com 
bons olhos um novo governo 

do PT é João Gomes, de 58 
anos. Ele tem quatro postos 
de combustíveis na cidade e 
ressaltou que não concorda 
com os métodos que foram 
empregados por Lula e Dilma 
no passado. Ele, que teve o 
pai morto em decorrência da 
Covid-19, no início deste ano, 
comentou que vai vender os 
postos e imigrar para os EUA.

“Antes mesmo da eleição 
deixei claro para meus fami-
liares que em caso de derrota 
do Bolsonaro venderia meus 
negócios em Rio Preto e iria 
começar outra vida. Passadas 
as festividades do fim de ano 

MILITANTES DE DIREITA

Treze ônibus deixam RP e 
região para a manifestação 

Rio-pretenses temem por mudanças econômicas com Lula

Treze ônibus lotados e apro-
ximadamente uma centena de 
carros com militantes bolso-
naristas deixaram Rio Preto e 
algumas cidades da região até 
às 20h desta segunda-feira (14) 
para engrossar a manifestação 
contra o resultado da eleição 
presidencial convocada para 
esta terça-feira (15), dia da 
Proclamação da República, na 
frente do Quartel do Exército 
em Brasília.

A informação é de Danila 
Azevedo, militante bolsonaris-
ta e ex-candidata a deputada 
federal pelo PTB.

Os militantes chamam a 
mobilização de S.O.S. Forças 
Armadas. Eles pedem que 
Exército, Marinha e Aeronáu-
tica intervenham no processo 
político, destitua o Congresso 

Nacional e o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) e mantenha 
Jair Bolsonaro (PL) à frente 
do cargo.

Os ônibus e os carros sa-
íram de Rio Preto, Catandu-
va, Barretos, José Bonifácio, 
Monte Azul Paulista, Tanabi, 
Monte Aprazível, Jales e Fer-
nandópolis.

Tiro de Guerra
O movimento, segundo os 

bolsonaristas, é nacional. Ele 
vai acontecer ao mesmo tem-
po em Brasília e em todas as 
cidades do pais que têm repre-
sentação das Forças Armadas. 
Em Rio Preto, a concentração 
é na frente do Tiro de Guerra 
(TG). A vigília bolsonarista no 
local é realizada desde o dia 2 
de novembro.

Raphael FERRARI

Agência Brasil

Parque Tecnológico de Rio Preto recebe 
12 empresas e chega a recorde histórico 

CAPACIDADE INSTALADA

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O Partec trabalha com seis segmentos prioritários e atingiu 61 empresas pela primeira vez desde a sua criação 

começo a pensar neste pro-
cesso de mudança”, salientou.

Segundo ele, o mercado já 
apresenta dificuldades e deve 
piorar com a política pregada 
pelo PT junto a Petrobras. “Na 
pandemia a gente já sofreu 
muito. Veio a guerra da Rússia 
e os preços dos combustíveis 
explodiram. Se não houver 
uma política séria na área, o 
setor vai quebrar de vez. Está 
insustentável competir. Existe 
ainda muita falta de fiscaliza-
ção. Pago pesados impostos e 
o concorrente frauda e sonega. 
Vende mais barato do que eu”, 
desabafou.

momento em que atingimos 
esse índice, o que é histórico, 
um momento de comemorar 
o sucesso do Parque Tecno-
lógico de Rio Preto”, destaca 
Mariano.

O Conselho Gestor do Par-
que Tecnológico de Rio Pre-
to aprovou os doze projetos 
apresentados por empresas de 
inovação que participaram do 
Edital de Fluxo Contínuo aber-

to em agosto.  As propostas 
apresentadas pelas empresas 
foram analisadas por uma co-
missão formada por membros 
do Conselho Gestor.

As doze novas empresas 
que irão integrar o sistema de 
inovação do Parque Tecnoló-
gico são: Reconecta Soluções 
Educacionais; Simuladores de 
Treinamento para Cirurgias 
Médicas; Invent BR Circuitos 

Eletrônicos e Sensores; Fresh 
Farms Desenvolvimento Agrí-
cola; Gold System Death Care 
Inovation Center; Noovi do 
Brasil; ATM EVS; Voyager 
Egosmarcity; Chamou Doutor 
Administradora de Benefícios; 
Sinal Amarelo Aplicativo para 
Acionar Serviços de Emergên-
cia; Schoolnet; e Controle de 
Monitoramento de Plantio e 
Manejo de Mudas.

Este ciclo do Edital de 
Fluxo Contínuo recebeu 38 
manifestações de interesse 
e 15 inscrições efetivamente 
feitas. Após avaliação feita 
pela comissão, 12 propostas 
foram aprovadas. O resultado 
foi publicado no Diário Oficial 
do Município.

Para o secretário munici-
pal de Planejamento Estra-
tégico, Ciência, Tecnologia e 

Vice-presidente eleito anuncia mais 61 nomes da equipe de transição
FUTURO GOVERNO

O vice-presidente eleito, 
Geraldo Alckmin (PSB), co-
ordenador-geral do Gabinete 
de Transição, anunciou ontem 
(14) 61 novos nomes que vão 
integrar as equipes de tran-

sição para o futuro governo. 
Eles vão fazer parte de seis 
grupos temáticos: Educação, 
Esporte, Infraestrutura, Ju-
ventudes, Cidades e Cultura. 
Foram anunciados também 
integrantes do subgrupo In-
fância, dentro do grupo Direi-

tos Humanos.
Ao todo, 31 grupos técnicos 

vão debater e produzir subsí-
dios para elaboração de um 
relatório final de transição que 
será entregue em dezembro 
ao presidente e vice eleitos e 
ministros indicados. 

Os nomes foram anun-
ciados durante coletiva de 
imprensa. 

Alckmin destacou que es-
pera concluir a indicação dos 
nomes de todos grupos na 
quarta-feira (16) em Brasília.

Até este domingo (13), fo-

ram publicados no Diário Ofi-
cial da União os integrantes de 
oito grupos técnicos: Econo-
mia; Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome; Indústria, 
Comércio e Serviços/Pequena 
Empresa; Mulheres; Igualdade 
Racial; Direitos Humanos; 

Planejamento, Orçamento e 
Gestão; e Comunicações.

O coordenador-geral do 
Gabinete da Transição tam-
bém destacou que os grupos 
técnicos não precisam ficar li-
mitados aos nomes que foram 
indicados até o momento. 

Inovação, Orlando Bolçone, 
cada etapa do Edital de Fluxo 
Contínuo “mostra o engaja-
mento dos empreendedores e 
o potencial de crescimento da 
inovação em Rio Preto, além 
de comprovar o acerto das 
políticas públicas da gestão 
municipal voltadas para esta 
área estratégica”.

O Parque Tecnológico 
de Rio Preto trabalha com 
seis segmentos prioritários: 
química fina, tecnologia de 
informação e comunicação, 
design, biotecnologia, tecno-
logia biomédica e agronegó-
cio. Produtos e equipamentos 
desenvolvidos no Parque já 
estão no dia a dia de milha-
res de pessoas no Brasil e no 
mundo, como válvulas cardí-
acas de pericárdio bovino que 
são exportadas para países da 
Europa e Ásia, robôs de aten-
dimento ao público (chatbots) 
e o robô educacional, usado 
em mil salas de aula espalha-
das pelo Brasil.

As empresas interessadas 
devem enviar as propostas 
em cada um dos segmentos. 
Elas passam por avaliação do 
Conselho Gestar e, caso apro-
vadas, começam a integrar a 
estrutura física cedida pela 
Prefeitura.

Divulgação SMCS

Divulgação

Divulgação



A4| DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 15 de novembro de 2022

CIDADES CADEIA 
Cinco dias após ser solto, ladrão furta TV, se esconde em motel e volta para 
a cadeia. Com muitas passagens pela polícia, um ladrão, de 32 anos, que 
havia saído da cadeia há cinco dias, foi surpreendido transportando uma
TV 60 polegadas em um carrinho e acabou preso em flagrante.

CIDADE JARDIM 

Assaltante é preso em flagrante 
por estupro de atendente e roubo

Uma guarnição da Polícia 
Militar que patrulhava a ave-
nida Potirendaba, no bairro 
Cidade Jardim, em Rio Preto, 
por volta do meio-dia deste 
domingo, 13, desconfiou do 
comportamento de um ho-
mem, de 40 anos, que estava 
dentro de uma sorveteria e 
decidiu abordá-lo. Ele acabou 
preso em flagrante por estu-
pro, roubo e dano.

Segundo o boletim de ocor-
rência, quando os pms en-
traram no estabelecimento 
comercial descobriram que o 
suspeito havia passado as mãos 
no corpo da atendente, de 21 
anos, apalpando seus seios e 
tentando beijá-la à força.

Em seguida, ameaçou a 
jovem e exigiu que entregasse 
R$ 207,70 do caixa e cartão 
bancário. O dinheiro e objeto 
foram apreendidos com o 
marginal.

Enquanto aguardava para 
ser interrogado na delegacia o 

acusado danificou as algemas 
da PM.

O delegado de plantão 
representou pela conversão 
da prisão em preventiva. O 
indiciado foi levado à carce-
ragem, onde ficou à disposição 
do judiciário.

Policiais rodoviários fede-
rais apreenderam, por volta 
das 17h30 deste domingo, 13, 
3.068 quilos de maconha, que 
estavam em um caminhão-baú. 
A droga estava escondida no 
meio de móveis de junco. A 
abordagem aconteceu na BR-
153, próximo a José Bonifácio.

Segundo a PRF, foi solicita-
do ao motorista que abrisse o 
baú para conferência da carga 
conforme a nota fiscal.

No momento em que o con-
dutor abriu as portas do baú, 
os policiais perceberam forte 
odor de maconha que vinha do 
interior.

O caminhoneiro, que já 
cumpriu pena por tráfico de 
entorpecentes, confessou que 
receberia R$ 5 mil para levar a 
droga até o estado do Tocantins. 

Caminhoneiro é preso pela PRF 
com 3 toneladas de maconha

ESCONDIDAS NA CARGA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Carro bate em 
placa, capota 
e passageira 
morre

Um capotamento ocor-
rido na madrugada deste 
domingo, 13, na rodovia 
Euclides da Cunha, em 
Meridiano, matou uma 
passageira. O carro era di-
rigido por um adolescente, 
segundo a Polícia Militar 
Rodoviária (PMR).

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, o au-
tomóvel era ocupado por 
seis pessoas e por motivos 
desconhecidos o condutor 
perdeu o controle ao pas-
sar em um retorno, bateu 
em uma placa de sinaliza-
ção existente no trecho e 
capotou.

A vítima, que estava no 
banco traseiro, teve morte 
instantânea. O menor e 
mais quatro pessoas fo-
ram socorridos ao hospital 
municipal de Fernandó-
polis. O acidente segue 
sendo investigado pela 
Polícia Civil.

Entorpecente estava camuflado no meio de uma carga de móveis de junco e ao abrirem portas do caminhão policiais sentiram forte odor da droga 

Um homem, de 41 anos, 
foi internado na Santa Casa 
de Rio Preto, no final da tarde 
deste domingo, 13, após ser 
esfaqueado na parte inferior 
de suas costas. A autora da 
facada seria sua companheira, 
também de 41 anos, que alegou 
legítima defesa.

Conforme o boletim de 
ocorrência, o casal teria dis-
cutido e a mulher passou a 
ser agredida pelo amásio com 
socos na cabeça, além de ofen-
sas verbais. Ela teria reagido 

VIOLÊNCIA

INVESTIGAÇÃO NA FRENTE DE BAILÃO

Briga termina com 
homem esfaqueado 

desferindo um único golpe 
com a arma branca.

Uma viatura do Samu so-
correu o paciente até o hos-
pital, onde permanecia até o 
fechamento desta matéria.

Na delegacia de plantão, o 
caso foi registrado como vias 
de fato, injúria e lesão corporal 
e a acusada liberada após ser 
ouvida. A DDM deve prosse-
guir com as investigações e a 
autuada, que alega violência 
doméstica, pode solicitar me-
didas protetivas de urgência.

Rio-pretense levou facada nas costas e foi internado na Santa Casa

Flordelis é condenada a 50 anos de prisão 
A ex-deputada federal 

Flordelis dos Santos foi con-
denada no último domingo 
(13) a 50 anos e 28 dias de pri-
são, em regime inicialmente 
fechado, pelo assassinato do 
ex-marido, o pastor Anderson 
do Carmo. 

O crime ocorreu em junho 
de 2019, na casa da família, 
em Niterói, na região metro-
politana do Rio de Janeiro.

Caçador é 
multado em 
R$ 13 mil 
por abate 

Após receberem de-
núncia de que um mora-
dor de Novo Horizonte 
havia abatido uma anta, 
animal nativo e conhecido 
por ser dócil, equipes da 
Polícia Ambiental dili-
genciaram e conseguiram 
localizar na casa do envol-
vido 23 quilos de carne de 
anta já armazenadas no 
freezer, além de 3 quilos 
de carne de capivara.

Segundo o capitão 
Emerson Mioransi, co-
mandante da 1ª Cia da 
PM Ambiental, também 
foram apreendidos na 
residência do caçador 
uma espingarda de chum-
binho, adaptada para o 
calibre 22 e 45 munições 
do mesmo calibre.

O indiciado admitiu 
ter abatido o animal na 
segunda-feira passada. 
Conduzido ao distrito 
policial foi enquadrado 
por ter em depósito carne 
de animal nativo e posse 
de arma de fogo, pagou 
fiança e responderá aos 
crimes em liberdade.

No âmbito administra-
tivo, a Ambiental aplicou 
multa de R$ 13 mil.

O Tribunal do Júri de Ni-
terói considerou a ex-deputada 
culpada pelo homicídio tripla-
mente qualificado, que recebeu 
os agravantes de motivo torpe, 
emprego de meio cruel e recur-
so que impossibilitou a defesa 
da vítima. 

Anderson foi morto a tiros 
ao chegar em casa de carro, na 
noite do dia 16 de junho.

O crime teria sido motivado 

Divulgação Polícia Ambiental

Uma mulher, de 31 anos, e 
seu companheiro, de 32 anos, 
foram presos em flagrante pelo 
Baep de Rio Preto, na madru-
gada desta segunda-feira, 14, 
após serem vistos por popu-
lares com uma arma de fogo.

Os policiais militares fa-
ziam patrulhamento de rotina, 
quando receberam denúncia 
anônima de que havia um casal 
exibindo um revólver em pú-
blico na frente de um ‘bailão’ 

Casal é preso pelo 
Baep após exibir arma 

na rodovia Délcio Custódio 
da Silva, nas imediações do 
Conjunto Habitacional Caic.

Com o homem foi apreen-
dido um revólver, calibre 38, 
com a numeração suprimida 
e municiado com cinco car-
tuchos. A mulher entregou de 
forma espontânea mais duas 
munições para a guarnição.

Para a PM, a suspeita ale-
gou que comprou a arma e 
munições em São Paulo, há 40 
dias, para sua defesa pessoal, 
tendo pago R$ 4 mil.

Da REPORTAGEM

A Polícia Militar de Rio Preto 
prendeu, na tarde deste sábado 
(12), um homem, no Jardim 
Santa Catarina, acusado de 
participar de um furto de R$ 
30 mil no dia 8 de outubro em 
uma residência de uma idosa 
de 71 anos, no Jardim Tarraf 
II. O acusado foi conduzido ao 
Plantão Policial.

Segundo inquérito aberto 
pelo delegado Luciano Birolli, 
do 1º Distrito, o rapaz e sua 
namorada, funcionária do lar 

Polícia prende homem acusado de 
furtar R$ 30 mil de idosa no Tarraf II

que trabalhava na residência 
da aposentada, planejaram e 
executaram o crime.

O delegado pediu ao juiz e foi 

decretada a prisão preventiva do 
suspeito. Sua imagem foi com-
partilhada com a Polícia Militar, 
que abordou e fez a detenção.

Da REPORTAGEM

Divulgação PMR Divulgação PRFDivulgação PRF

Arquivo Dhoje

Divulgação

porque a vítima mantinha 
rigoroso controle das finan-
ças familiares e administrava 
os conflitos de forma rígida, 
não permitindo tratamento 
privilegiado às pessoas mais 
próximas da ex-deputada em 
detrimento de outros mem-
bros da família, que somava 
mais de 50 filhos, entre bio-
lógicos, adotivos e afetivos.

Arquivo Dhoje



Fotos Riopreto Shopping: Vitor Natureza

  |  A5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | terça-feira, 15 de novembro de 2022 CIDADES

De olho nas armadilhas 
e fraudes comuns na Black 
Friday, o Procon de Rio Preto 
vai planilhar os preços an-
teriores à data da promoção 
para acompanhar as ofertas e 
coibir possíveis propagandas 
enganosas. “A partir do dia 16 
nós iremos acompanhar de 
perto o preço atual das merca-
dorias para que o cliente não 
compre gato por lebre”, infor-
ma o diretor Jean Dornelas.

Ele alerta que, antes de 
mais nada, o consumidor pre-
cisa ter em mente que preços 
muito abaixo do mercado são, 
via de regra, uma ótima forma 
de enganar as pessoas. “Nesta 
época do ano, muita gente cai 
em golpes. É um momento 
nefasto”, pondera.

Dornelas pontua a impor-
tância de não pagar por PIX 
e de nunca comprar nenhum 
produto por meio de anúncios 
exibidos nas redes sociais. 
“Hoje temos uma nova moda-
lidade de fraude. Os golpistas 
plagiam anúncios verdadeiros 
e postam nas redes e pedem 
pagamento por PIX”, com-
partilha.

Outra forma de minimizar 
casos de compras fraudulen-
tas é verificar a hospedagem 
do site. O especialista orienta 
que a melhor forma de rastre-
ar os pedidos é acompanhar 
o site com o final BR; o que 
indica que a hospedagem do 
site é brasileira. O profissio-
nal indica que a forma de 
pagamento seja no cartão de 
crédito, facilitando o estorno, 
caso o comprador fique insa-
tisfeito com algo.

Para Dornelas, é indis-
pensável que o consumidor 
também esteja consciente 
das políticas de troca de cada 
local, uma vez que troca por 
tamanho em casos de presen-
te não é obrigatória.

“Algumas redes dão óti-

Procon vai rastrear mega promoções na 
Black Friday contra armadilhas e fraudes
Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

mas condições de troca, mas 
vale ressaltar que, em alguns 
casos, a loja trabalha com sua 
política própria, sendo relati-
va de lugar para lugar. Assim 
sendo, certifique-se antes 
de comprar por impulso, se 
o estabelecimento atenderá 
suas necessidades depois da 
compra”, salienta.

PROMOÇÕES FAKE
O lustrador Maiquel Tres-

sino, de 40 anos, está pesqui-
sando preços de televisores. 
Mas não está muito empol-
gado. Segundo ele, os preços 
não mostram qualquer tipo 
de desconto. “Estou pes-

quisando muito. O mesmo 
produto possui uma diferença 
enorme de preço em cada loja 
que vejo. Estou aguardando 
para ter certeza de um des-
conto real”, destaca.

A massoterapeuta, Maria 
Lenilda da Silva, 43 anos, diz 

Mês de super promoção pode ser
ilusão e por isso requer tempo para 
muita pesquisa; mas preço muito
abaixo do mercado é sinônimo de
fraude, alerta Procon

que está avaliando os preços 
de procedimentos estéticos e 
também sobre cursos. “Estou 
pesquisando se tem alguma 
promoção real. Eu gosto de 
tratar a pele do rosto, afinal 
não tenho mais 20 anos”, 
brinca.

Contudo, Lenilda diz que 
conhece o ramo e sabe iden-
tificar promoções verídicas. 
“Eles estavam anunciando 
algumas promoções, mas os 
preços estavam iguais, como 
eu já trabalhei num spa de 
estética, fica mais fácil saber 
de fato o que vale a pena com-
prar”, acrescenta.

ESTABELECIMENTOS
Em Rio Preto, alguns lu-

gares já se preparam para 
ofertar uma oportunidade 
atraente para presentear al-
guém ou renovar algum item 
de casa.

Na Imaginarium do Rio-

preto Shopping, Maira Brum 
Cardaso diz que haverá pro-
dutos com até 60% de des-
conto. “A loja toda está com 
desconto”, convida.

Haryston Sosso conta que 
na Camarim Sosso serão três 
dias de descontos de até 80%. 
“Além da Cyber Monday (28), 
onde nossos seguidores do 
Instagram terão os descontos 
exclusivos. Até 80% em itens 
nacionais e até 50% em itens 
importados de outras coleções 
e lançamentos nacionais com 
25% com parcelamento”, 
frisa.

Na Karla Ti, a proprietária 
afirma que neste ano a no-
vidade é uma pré-Black que 
acaba no dia dia 15 e mais uma 
que será no dia 28. “Temos 
peças com desconto reais de 
80% na loja física e site”, sa-
lienta Karla Tiago.

CIDADE NORTE
Ticiane Figueira, da Ana 

Capri, diz que haverá um “es-
quenta Black Friday”, que traz 
a coleção alto verão 2023 mui-
to vibrante, com modelos e 
cores intensas e, muito brilho. 
“Os descontos em produtos na 
Black Friday vão desde sapa-
tos, rasteiras, tênis, sandálias, 
bolsas e acessórios com até 
60%. Há também descontos 
especiais para peças da cole-
ção de Inverno”, afirma.

A proprietária também 
ressalta que, na compra de 
dois produtos da loja, que 
inclui também meias e caixas 
personalizadas da marca, o 
cliente ganhará um copo. Eles 
estão também com uma cam-
panha de bônus de até 30% 
para clientes que voltarem 
no prazo de até 30 dias para 
recompras na loja.

PRAÇA SHOPPING
Na Fantastic Store, haverá 

desconto de até 20%. “Será a 
loja toda com 10% no cartão 
(débito ou crédito) e 20% 
para pagamento no pix ou di-
nheiro”, finaliza Jéssica Luiza 
Amoroso Souza.

EM RIO PRETO 

‘Esquenta Black Friday', da Ana Capri, traz coleção alto verão

Na Camarim Sosso serão três dias de descontos de até 80%

Neste ano, na Karla TL, a novidade é uma pré-Black 

Descontos chegam a até 60% na Imaginarium 

IMÓVEIS NÃO ENTREGUES

Empresário faz BO contra o 
Procon; diretor diz que ele não 
vai se livrar da investigação

O proprietário de uma cons-
trutora registrou Boletim de 
Ocorrência por calúnia e di-
famação contra o diretor do 
Procon de Rio Preto, advogado 
Jean Dornelas (MDB) e mais 4 
pessoas. Jean Dornelas diz que 
a atitude é uma forma de “inti-
midar” as pessoas.

O Procon vem realizando 
reuniões com consumidores que 
se dizem lesados pela construto-
ra do empresário. Consumidores 
alegam que foram enganados ao 
comprar imóveis. Segundo o bo-
letim, o empresário se sentiu ca-
luniado e injuriado com a ação.

Jean Dornelas diz que posi-
ção do Procon é fruto de “provas 
documentais e testemunhais 
de vários supostos crimes que 
foram cometidos desde falsi-
dade ideológica, falsidade de 
documento público, particular, 
infração artigo 66 do código de 
defesa do consumidor e até mes-
mo eventualmente estelionato”.

“São dezenas de vítimas”, 
afirma.

Para o advogado, o Boletim 
de Ocorrência é uma atitude 
defensiva. “Essa atitude de fazer 
boletim de ocorrência, ela nada 
mais é do que uma forma de 
intimidar os consumidores. Eles 
continuam ainda vendendo. Eu 

tenho áudios desse Rodrigo… O 
nome da construtora, Rodrigo 
Peres… Ele ainda vendendo 
imóveis, está na publicidade 
dele, e, na verdade, tem áudio 
dele já com consumidor dizen-
do que não tem condições de 
honrar seus compromissos há 
mais de mês”, garante o diretor. 
“Então, você vê que é uma prá-
tica criminosa.”

O advogado diz que as pes-
soas acusadas pelo empresário 
serão totalmente amparadas 
pelo Procon de Rio Preto. Na 
quarta-feira (16), primeiro dia 
útil da semana, “nós vamos 
entrar via Judicial para tirar do 
ar duas propagandas da cons-
trutora dele”.

Dornelas contra-ataca: “E, 
obviamente, todas as ofensas, 
o boletim de ocorrência, com 
todas as acusações não só aos 
consumidores, mas à minha 
pessoa, também serão objeto da 
representação criminal e das res-
pectivas indenizações”, afirma.

O diretor do Procon avisa 
que vai agir com mão pesada. 
“Já é a terceira ou quarta em-
presa que nós estamos enca-
minhando pelas vias policiais. 
Toda a investigação está sendo 
feita com a colaboração da Po-
lícia Civil”.

MORADIAS

Justiça libera uso de R$ 3 mi 
para início de regularização 
dos loteamentos Auferville

A Justiça de Rio Preto deu 
novo passo para o início da 
regularização dos cinco lotea-
mentos Auferville em processo 
de recuperação do Grupo Au-
fer, realizador dos empreen-
dimentos nos anos 2000. O 
juiz da 1ª Vara da Fazenda de 
Rio Preto, Marcelo Andreotti, 
permitiu que R$ 3 milhões que 
se encontram em uma conta 
judicial sejam utilizados para 
estudo de viabilidade para re-
gularização dos loteamentos, 
todos vendidos sem nenhuma 
obra de infraestrutura.

Ao todo, são 7,6 mil lotes 
que compõe os cinco Aufer-
ville. Em outubro, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo havia 
autorizado a utilização da 
quantia depositava em juízo. O 
custo total estimado para levar 
toda a regularização (asfalto, 
rede elétrica, água e esgoto) 
nos loteamentos é de R$ 300 
milhões.

O processo de regulariza-
ção dos Auferville avançou 
neste ano após o grupo Emais 
Urbanismo, do empresário 
Edson Tarraf, apresentar pro-

posta para assumir as obras 
em troca de obtenção de parte 
dos terrenos. No total, o grupo 
pleitea 3,8 mil lotes.

Uma audiência em maio, 
com os representantes da 
Emais e o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) formalizou o 
pedido. Edinho afirmou na 
ocasião ver com bons olhos 
a participação da “iniciativa 
privada” no processo de regu-
larização, já que em tese não 
haveria gastos por parte do 
poder público.

Entenda o caso
Os loteamentos Auferville 

nasceram em meio à polêmi-
ca. Em 1998, o funcionário 
público municipal respon-
sável por autorizar a venda 
os lotes, se recusou a dar a 
autorização e não assinou a 
ordem. 

O prefeito Liberato Cabo-
clo (PDT) chamou a respon-
sabilidade para si, assinou e 
autorizou as vendas nos cinco 
lotemaneto. 

Muita gente comprou ter-
renos, pagam IPTU, mas não 
têm os serviços públicos, vi-
vem em ruas sem calçamento 
e não podem tirar a escritura, 
sem a regularização.

Ibirá recebe 
Feira do 
Artesanato 
neste feriado

Papai Noel 
chega hoje 
no Plaza 
Avenida 

Termina hoje, mais uma 
edição da tradicional Feira 
Independente do Artesa-
nato e Delícias de Ibirá. O 
evento, que está sendo rea-
lizado desde sábado, abre às 
9h e se encerrará às 18h, no 
Balneário de Ibirá. Haverá 
arrecadação de alimentos 
para doação ao Fundo de 
Solidariedade do município.

“É feriado e turistas 
aproveitam para emendar 
essa data”, disse a organi-
zadora Márcia Scochi.

Com opções a partir de 
R$ 10, a feira traz tapetes 
em tear, costura criativa, 
enfeites e guirlandas, pano 
de prato bordado, imagens 
sacras, trabalhos em MDF, 
aromatizantes, óleos es-
senciais, semijoias, facas e 
tábuas para churrasco, tra-
balhos em madeira, bonecas 
de pano, laços e acessórios 
infantis, bolsas de crochê, 
além de doces e bolos, pão 
de mel, bolachinhas, pi-
pocas gourmet, pão com 
linguiça, porções, acarajé, 
pasteis, chopp e o funciona-
mento do restaurante Água 
na Boca dentro do Thermas.

(Colaborou Luiz Feli-
pe Possani)

Por mais um ano, o Plaza 
Avenida Shopping preparou 
um grande espetáculo aberto 
à população, repleto de sur-
presas, para receber Papai 
Noel e dar início à programa-
ção natalina, agendado para 
esta terça-feira, feriado, dia 
15, a partir das 17h30. Um 
evento mágico para encantar 
e surpreender toda família.

Uma Cantata de Natal, 
com um coral formado por 
mais de 100 vozes em um 
espetáculo surpreendente, 
irá recepcionar o Noel. Fa-
rão parte do evento o Coral 
Uniencanta, da Unimed Rio 
Preto, e o Coral Vozes do 
Coração do Centro Espírita 
Allan Kardec, ambos com 
regência de Gustavo Musa 
Lemes, e Coral Adonai, da 
Igreja Adventista do Sétimo 
Dia, regente Guilherme Sar-
toreli Prato.

No mesmo dia, o público 
terá a oportunidade de conhe-
cer a decoração de fim de ano 
do Shopping, que terá como 
tema ‘Natal dos Presentes 
Encantados’, além de se en-
contrar com Papai Noel para 
tirar fotos e levar as cartinhas.  

(Colaborou Luiz Feli-
pe Possani)

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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PAULISTÃO
O Realidade Jovem entra em 
campo nesta quarta-feira para 
enfrentar o São José fora de casa, 
às 15h, pelo Paulistão feminino. 

FÓRMULA 1
O piloto britânico George Russel 
venceu o GP de São Paulo neste 
fim de semana, penúltima etapa 
da temporada 2022 de Fórmula 1. 

Time do CAD fica com 
o vice-campeonato 

PAULISTA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A equipe do CAD/SMEL/
Vetnil/LPIE  acabou com o 
vice na disputa do Campe-
onato Paulista de Basquete 
Sobre Rodas neste fim de 
semana. Os comandados 
do técnico Tiago Baptista 
enfrentaram o forte Magic 
Hands, em São Paulo, no 
sábado (12), em partida vá-
lida pelo segundo jogo da 
finalíssima, mas acabaram 
perdendo por 73 a 64. Irio, 
do CAD, com 23 pontos, foi 
um dos cestinhas da partida.

Agora, o CAD se prepara 
para a seletiva de novos atle-
tas que será realizada entre 
os dias 5 e 9 de dezembro, 
em Rio Preto. O treinador do 
CAD comentou sobre a final.

“Sabíamos que seria uma 
partida muito difícil, mas 
conseguimos executar o pla-
no de jogo com mais consis-
tência em relação ao primeiro 
jogo. Chegamos a liderar o 
placar no último período, 
mas acabou prevalecendo a 
qualidade de finalização do 

adversário. Apesar da dife-
rença de 9 pontos no final, 
estivemos na disputa ponto a 
ponto até os dois últimos mi-

nutos do jogo. Valeu a entrega 
e determinação dos atletas do 
CAD Rio Preto e a conquista 
dessa segunda colocação no 

Campeonato Paulista, mos-
trando que temos potencial 
para brigar pelo título na pró-
xima temporada”, afirmou.

Weilers é eliminado pelo Galo
FA no Campeonato Brasileiro

O time do Rio Preto 
Weilers, atual campeão do 
Paulistão de Futebol Ame-
ricano, enfrentou no último 
sábado (12) um dos melhores 
times do país, o Galo FA, em 
Belo Horizonte, pela semifinal 
do Campeonato Brasileiro. Os 
rio-pretenses tentaram até o 
último minuto, mas acabaram 
derrotados por 20 a 0.

No primeiro quarto, Parris 
Lee abriu o placar e Boizinho 
converteu o extra point. O 
segundo quarto foi, com cer-
teza, mais agitado que o início 
da partida. Após um fumble 
forçado por Tuleba, Vini-
cius Drummond recuperou a 
bola para a equipe Alvinegra. 
Marco Aguinaga aumentou o 
placar Atleticano e o jogo foi 
para o intervalo com placar 
de 13×00.

Apesar do placar, os es-
pectadores puderam ver um 
jogo muito equilibrado. No 
terceiro quarto Marco Gheller 
realizou mais um touchdow e 

Boizinho converteu mais um 
extra point. O último quarto 
serviu para confirmação da 
classificação do time alvinegro. 
A decisão será contra o Coriti-
ba Crocodiles.

“Foi um jogo muito dis-

putado e podemos dizer que 
perdemos por nossos erros 
mesmo. Enfrentamos o que é 
hoje o melhor time de futebol 
americano do Brasil e foi nos 
detalhes. Sabíamos que seria 
um jogo muito difícil, mas 

estamos satisfeitos de ter che-
gado até aqui no torneio. Saí-
mos direto da segunda divisão 
do Brasileiro para a semifinal 
da primeira divisão. Estamos 
felizes”, afirmou Matheus 
Camargo, dirigente da equipe.

SEMIFINAL 

CAMPEONATO

PREPARAÇÃO 
Atuais campeões do Paulistão, os rio-pretenses acabaram derrotados por 20 a 0

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Editais 

Divulgação

Cinco times paulistas entra-
ram em campo neste domingo 
(13) à tarde pela 38ª e última 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro. O São Paulo foi o único 
que conseguiu vencer, ao bater o 
Goiás, em Goiânia. Red Bull Bra-
gantino, Corinthians, Santos e 
Palmeiras perderam seus jogos.

O Red Bull Bragantino se 
despediu com derrota para o 
Fluminense, por 1 a 0, no estádio 
Nabi Abi Chedid, em Bragança 
Paulista. O time paulista ficou 
em 14º lugar, com 44 pontos, 

conseguindo uma vaga na Sul-A-
mericana 2023. Já o Fluminense 
ficou em terceiro lugar, com 70 
pontos.

Quem também perdeu em 
casa foi o Corinthians, que saiu 
derrotado pelo Atlético-MG, por 
1 a 0, na Neo Química Arena, 
em São Paulo. O Corinthians 
terminou a competição na quar-
ta posição, com 65 pontos, 
garantido na fase de grupos da 
Libertadores. Já os mineiros 
ficaram em sétimo, com 58, e 
vão jogar a fase preliminar do 

torneio continental.
No litoral paulista, o Santos 

foi superado pelo Fortaleza, por 
2 a 0, na Vila Belmiro. Os pau-
listas terminaram o campeonato 
em 12º lugar, com 47 pontos, 
com vaga garantida na Sul-Ame-
ricana. Enquanto os cearenses 
subiram para a oitava posição, 
com 55 pontos e jogarão a fase 
preliminar da Libertadores.

Campeão antecipado, o Pal-
meiras perdeu para o Interna-
cional, por 3 a 0, no Beira-Rio, 
em Porto Alegre. O time alviver-

de fecha a campanha na primei-
ra posição, com 81 pontos, já os 
gaúchos em segundo lugar, com 
73. Ambos estarão na fase de 
grupos da Libertadores do ano 
que vem.

Por fim, o único paulista que 
venceu na rodada foi o São Pau-
lo, que fez 4 a 0 no Goiás, no es-
tádio da Serrinha, em Goiânia. O 
time do Morumbi ficou em nono 
lugar, com 54 pontos, enquanto 
os goianos caíram para 13º, com 
46. Ambos estarão na Sul-Ame-
ricana na próxima temporada.

São Paulo goleia, mas fica fora da Libertadores

Seleção brasileira faz primeiro 
treino no CT da Juventus, na Itália

A seleção brasileira mas-
culina de futebol está com-
pleta em Turim (Italia), para 
a última semana de prepara-
ção antes da Copa do Mundo 
do Catar. Boa parte dos 26 
jogadores convocados se 
apresentaram na manhã 
desta segunda-feira (14) e 
já participam do primeiro 
treino oficial nesta tarde, com 
exceção de Neymar e Marqui-
nhos que farão atividades na 
academia. Ambos chegaram 
após o almoço no Centro de 
Treinamento (CT) da Juven-
tus, devido a atrasos nos vôos 
de Paris para Turim. A equipe 
comandada pelo técnico Tite 
segue na Itália até sábado 
(19), quando embarca para 
o Catar. A abertura da Copa 
do Mundo será no domingo 
(20).

Os primeiros a chegar a 
Turim nesta segunda (14) 
foram o zagueiro Militão e 
o atacante Vinícius Júnior 
que atuam no Real Madrid 
(Espanha). Tite também 
recepcionou os 14 convoca-
dos que atuam no futebol 
inglês, entre eles Richarlison 
(Tottenham), Gabriel Jesus 
(Arsenal) e Casemiro (Man-
chester United).

A comissão técnica de-
sembarcou em Turim na 
noite de sábado (12), junto 
com o goleiro Weverton 
(Palmeiras), o meia Everton 
Ribeiro e o atacante Pedro – 
ambos do Flamengo.

O Brasil está no Grupo 
G e estreia contra a Sérvia 
no dia 24 (quinta-feira), às 
16h (horário de Brasília), no 
Estádio Lusail. Quatro dias 
depois (uma segunda-feira) 
enfrenta a Suíça, às 13h. 

Divulgação

Divulgação

AGÊNCIA BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Edital Resumido de Notificações de Lançamentos
A Secretaria Municipal da Fazenda, através da Inspetoria Fiscal e Tributária, NOTIFICA os contribuintes abaixo relacionados dos lançamentos 
de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano – revisto, complementar ou apurado e/ou da aplicação de multa por desatualização cadastral, 
através dos pertinentes processos administrativos instaurados de acordo com a legislação vigente.
Conforme dispõe o artigo 7º da Lei Municipal nº 13.655/2020, “presume-se ciente o administrado cinco dias corridos após a publicação do 
Edital no Diário Oficial do Município.
A guia para recolhimento dos valores lançados pode ser obtida no link https://cidadao.riopreto.sp.gov.br/empro_cidadao/sjriopreto/
semfaz/empro_dam.php.
A segunda via da notificação – contendo a base legal e a planilha de cálculo dos lançamentos – poderá ser solicitada no endereço 
eletrônico: semfaz.dti@riopreto.sp.gov.br (indicando o cadastro imobiliário e o número do protocolo), pela ferramenta de Atendi-
mento Digital (disponível no final deste edital) ou ainda nos postos de atendimento municipal junto as unidades do Poupa Tempo 
São José do Rio Preto e da Prefeitura Regional Norte. 
Após vencimento o valor ficará sujeito aos acréscimos legais.

Protocolo Cadastro 
imobiliário Contribuinte

 EXERCÍCIO IPTU     L.
C.M. 96/1998 c/c art. 145. 

inc. III do CTN

EXERCÍCIO 
MULTA 

(art. 21 L.C.M. 
96/1998)

2022324116 03.08234/000 ESPÓLIO DE JERÔNIMO MARQUES DOS SANTOS 2018, 2019 e 2020 Não há

2022298859 06.04549/000
ESPÓLIO DE VANDERLEI ANTONIO LOURENÇO, LANGESLI 

PATRÍCIA VIOLA PERAL e LUIZ HENRIQUE PERAL 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298626 06.02083/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298622 06.02082/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022300022
02.18533.000

JAIR SIGNORINI e MARIA MADALENA ROCHA SIGNORINI
2017, 2018 e 2019 Não há

2022170515 02.19089.001 JOSE MANOEL PEREIRA 2022 Não há

2022130740 04.03737.029 CLECIA CANILE DO VALLE POLYCARPO
2022 Não há

2022298639 06.02087/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298635 06.02086/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298631 06.02085/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298726 06.02185/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298719 06.02165/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298717 06.02164/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298712 06.02177/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298710 06.02102/000
MILTON ORFEU RABESQUINE, CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA e THEREZA DE JESUS MONTEIRO PINTO 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298621 06.03157/000 SEBASTIANA LUZIA LIDUENHA
2020, 2021 e 2022 Não há

2022298800 06.02168/000
ELIZABET APARECIDA DE SOUZA LACERDA e MILTON 

HELENO LACERDA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022333692 05.52173/000
NEIDE DE SOUZA CARDOSO e ESPÓLIO DE JOÃO CARDO-

SO 2022 Não há

2022338494 05.58020/000 MARTINELI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 2022 Não há

2022334982 05.53233/000 LUANA REGINA DE SOUZA 2022 Não há

2022298657 06.02101/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298653 06.02100/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298650 06.02092/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298811 06.02116/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022298643 06.02088/000
MILTON ORFEU RABESQUINE e CÍCERO APARECIDO DE 

MOURA 2020, 2021 e 2022 Não há

2022217218 01.03468.004

JOSE LUIS DE ANDRADE TAVARES, ROSMARI APARECIDA 
JORDAO RUIZ TAVARES, Espólio de LUIZ HENRIQUE DE 

ANDRADE TAVARES, ANA SILVIA ANDRADE BANATTI, SONIA 
MARIA DOS REIS TAVARES, FRANCISCO ANTONIO ANDRA-

DE TAVARES e EDUARDO BENATTI

2017, 2018, 2019, 2020 
e 2021

Não há

2022336705
02.04394.000

ESPÓLIO DE AMERICA ANTONIA DE SOUZA
2017, 2018 e 2019

Não há

2022336720 02.01358.000
RICARDO CESAR MUNHOZ 2017, 2018, 2019, 2020 

e 2021 Não há

2022336739 08.00254.000
ESPÓLIO DE JOAO CARLOS SENSATO 2017 e 2018

Não há

São José do Rio Preto, 10 de novembro de 2022.
Aguinaldo Valverde

Auditor Fiscal Tributário Municipal 
Alcides dos Santos Reis

Auditor Fiscal Tributário Municipal 

Gustavo de Abreu Ribeiro
Auditor Fiscal Tributário Municipal 
Atendimento Digital

Proclamas 

DITAIS 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 pretendentes:
ALEXANDRE KASUKAWA MARTINS e NAYARA CRISTINA DOS 
SANTOS, sendo ELE filho de ANTONIO MARTINS SOBRINHO e 
de KAZUKO KASUKAWA MARTINS e ELA filha de ADÃO ARANHA 
DOS SANTOS e de ANICE APARECIDA DA SILVA SANTOS;
MOISÉS FERREIRA DE OLIVEIRA NETO e FRANCIELLE SOUZA 
SANTOS, sendo ELE filho de WILTON RESENDE DE OLIVEIRA e 
de FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA DE OLIVEIRA e ELA filha 
de CLAUDIO CARVALHO DOS SANTOS e de MARLENE SOUZA 
SANTOS;
DAVID YAGO DEMORI DA SILVA e ROSANGELA APARECIDA 
FRANCO, sendo ELE filho de CRISTIANO APARECIDO PEREIRA 
DA SILVA e de LUCINEIA DEMORI e ELA filha de ROBERTO DE JE-
SUS FRANCO e de MADALENA APARECIDA CARNIELI FRANCO;
LAVITO PERSON MOTTA BACARISSA e PAULA DE BARROS 
BANDARRA, sendo ELE filho de NEWTON LUIZ GOMES BACA-
RISSA e de MÁRCIA HELENA GONÇALVES MOTTA BACARISSA 
e ELA filha de ENIO PEDONE BANDARRA e de SANDRA AMANDO 
DE BARROS BANDARRA; brasileiros, residentes neste 3º subdistri-
to. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 12/11/2022
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 pretendentes:
BRUNO MARCOS CARDOSO e JESSICA DA SILVA CARDOZO, 
sendo ELE filho de UMBERTO MARCOS CARDOSO e de CRISTIA-
NA DE CASTRO CARDOSO e ELA filha de REUBER DE SOUZA 
CARDOZO e de IZILDA ROSA DA SILVA;
VÍTOR HUGO BESSA DA SILVA e GABRIELA TIBÚRCIO MENE-
ZES SILVESTRINI, sendo ELE filho de JOSÉ CARLOS RAMOS 
DA SILVA e de CARMENCITA GOMES BESSA e ELA filha de 
JOSÉ CLÁUDIO MENEZES e de MARIA APARECIDA TIBÚRCIO; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 14/11/2022

 

 

CONVOCAÇÃO P/ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Data: 22 DE NOVEMBRO DE 2022 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL CORTINA D'AMPEZZO, situada na 
Estrada Municipal para Vila Azul (SJRP 150) em SJRPreto/SP, aqui representada pela sua 
diretoria em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 13º, item 13.2 
“a” do Estatuto Social, convoca os senhores associados para uma Assembleia Geral Ordinária, 
a realizar-se no 22 de Novembro de 2022, no Salão de Convívio do Residencial Cortina 
D'Ampezzo, localizado nas dependências do próprio residencial, em primeira convocação as 
19:00 horas, mediante a presença mínima de 50% + 1 dos associados, ou, as 19:30 horas, na 
mesma data e local, com qualquer número de associados presentes, para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 
 
1) Analisar e votar a reformulação do Regulamento interno. 
2) Analisar e votar manual de normas Construtivas. 
3) Analisar e votar previsão orçamentaria em exercício. 
 
Para credenciamento na assembleia será necessária apresentação de documento com foto. 
Cônjuge ou proprietários comuns de unidade que não constem como proprietário no cadastro 
da associação, deverão apresentar ainda cópia de documento que comprove tal situação.  
 
O associado poderá ser representado na assembleia por procurador, mediante apresentação 
da respectiva procuração, que ficará arquivada na associação (Art. 13º, item 13.2 “g” do 
estatuto). 
 
Somente terá direito a voto o associado em dia com suas obrigações associativas (artigo 13º, 
item 13.2 “f” do Estatuto), e cadastrado junto a administração. Mantenha seu cadastro 
atualizado.  
 
Caso o associado inadimplente pague os boletos até 72 horas antes da realização da 
assembleia, deverá enviar o comprovante para o e-mail condominio@grupopatini.com.br, com 
confirmação de recebimento, para ter direito a voto. 
 
A minuta do regulamento interno e manual de normas construtivas está disponível no 
aplicativo ou pode ser solicitada a administradora. Para maior agilidade na sua análise 
em assembleia, sugestões de mudanças devem ser encaminhadas para o e-mail 
condominio@grupopatini.com.br, até o dia 18/11/2022. 
 
Somente serão analisados na assembleia os assuntos que constem na pauta e as decisões 
tomadas obrigam todos os associados. Compareça a assembleia. Faça valer seu direito. 
 
São Jose do Rio Preto/SP, 14 de Novembro de 2022. 
 
 
 
 
 



SOCIAL
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VAI DE MÁSCARA
O alerta não tem nada a ver com a formação do jornalista, mas do 
Grupo UNIMED que reforça o uso da máscara e distanciamento 
social por conta da volta da Variante Delta (sem tosse, nem febre, 
mas articulações doloridas, dor de cabeça e pescoço, fraqueza ge-
ral, perda de apetite e pneumonia afetando diretamente os pul-
mões, em períodos de tempo mais curtos). Muitos pacientes não 
têm febre nem dor, mas relatam pneumonia torácica leve nas ra-
diografias. Manter distância, usar máscara facial e lavar as mãos 
com frequência são essenciais e vai encher o saco mais uma vez.

CABEÇA FEITA
O casal Adriano Nunes e Elaine Madalhano chegou nesta se-
mana à Califórnia, onde, após uma temporada intensa de tra-
balho em campanhas eleitorais, terá uma agenda repleta de ati-
vidades. Começando pela participação no BayBrazil, realizado 
na super conceituada universidade Stanford. O evento reúne 
grandes investidores, empresários e líderes do setor privado 
para discutir temas como ciência, tecnologia, inovação e o pa-
pel do Brasil na economia global. 

IRRESPONSABILIDADE
Com a nova alta de casos de covid-19 nos últimos dias, veio à tona 
um dado estarrecedor: pelo menos 9 milhões de moradores do 
Estado de São Paulo estão com a terceira dose (ou dose de refor-
ço) em atraso. Isso corresponde a mais de um quinto da popula-
ção paulista a partir dos 12 anos de idade, para quem o reforço é 
recomendado. Completando 7 milhões de pessoas na faixa dos 40 
anos ou mais ainda não tomaram a quarta dose no Estado. 

FILOSOFIA DE BUTECO 
Conversa de bêbado num barzinho de esquina nas proximida-
des do terminal urbano, sobre o futuro vice-presidente recém 
eleito no último pleito: “O Geraldo pode mudar de partido, mas 
ele tem jeito de tucano, cara de tucano e nariz de tucano”.

CONTAGEM REGRESSIVA
Ainda faltam 46 dias para 2022 terminar, mas o dicionário de 
língua inglesa Collins já escolheu a sua Palavra do Ano: “per-
macrisis”. Válida, sem dúvida, para todo o planeta, “perma-
crise” (ou crise permanente) define a situação atual. Ou não?

NINGUÉM É DE FERRO
Na costa oeste americana, a dupla que comanda a Comunic vi-
sitará também algumas das maiores empresas de tecnologia do 
mundo, no Vale do Silício, região que concentra marcas globais 
como Google, Apple, Facebook, Tesla e Microsoft. E, como não 
é de ferro e a vida não é feita só de trabalho, o casal encaixou na 
viagem uma esticada até as vinícolas do Napa Valley e, depois, 
Las Vegas, no deserto de Nevada, para recompor as energias.

SEMANA DAS BOAS
Pra quem gosta de feriado esticado, quem “matou” a segundona e 
acorda hoje sem ter que trabalhar, nem vai sentir a semana pas-
sar. Pra quem não sabe e nem quer saber, por incrível que pareça, 
o dia de hoje tem alguma coisa que já vivemos no passado, na dé-
cada de 1870. A Proclamação da República é resultado de um pro-
cesso político onde a insatisfação com a monarquia ganhou força 
ao final da Guerra do Paraguai, tanto nos meios militares quantos 
nos civis. Essa insatisfação só foi crescendo, e o surgimento de 
partidos republicanos contribuiu para isso. O grande grupo insa-
tisfeito, porém, era o Exército brasileiro. É melhor nem comentar.

SEM GOTEIRA 
Nicanor Batista, superintendente do SEMAE de Rio Preto, respon-
sável pelos cuidados da nossa água, acaba de receber o prêmio ‘Ca-
sos de Sucesso e Inovação & Tecnologia’ do Instituto Trata Brasil, 
na Fundação Getúlio Vargas ao lado do prefeito Edinho Araújo. 
Mais um troféu de superação pela implantação de uma autarquia 
que nasceu para cuidar do nosso maior desafio: evitar desperdício 
de água e tratar o esgoto com seriedade e reconhecimento. 

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusi-
vidade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
É preciso estar atento e 

forte, não temos tempo de 
temer a morte. Sorria beba 

muitá água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Mirthes Borges, Márcia Basílio, Cássia Pereira, Adriana 
Ferraz e Neide Guareschi em badalado casamento no Villa 
Conte Buffet. Foto de Luizinho Bueno

Fabio Candido Borges e Maria Claudia Penchiari, José Ro-
berto Pacheco e Rosana Fernandes dos Santos em clima do 
maravilhoso evento ChoppFest 2022 – Rotary Club SJRP 
Palácio das Águas.

Patricia Andrik, 
jornalista, apre-
sentadora, mes-
tre de cerimônia 

e assessora de 
comunicação do 
LIDE Noroeste 

Paulista em noite 
de premiação no 

Villa Conte Buffet
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

THE VOICE. O Festival Canta BB, projeto musical que acon-
tece em algumas cidades brasileiras, chega a Rio Preto no dia 
2 de dezembro com a égide do Banco do Brasil e tendo como 
palco o Teixeirão, estádio do América. Na grade de shows: Luan 
Santana, Jorge & Mateus, Simone Mendes (Simone & Simaria) 
e Leo & Gui. Os ingressos estão sendo vendidos oficialmente 
no Riopreto Shopping Center e pelo portal EVENTIM.

FIQUE POR DENTRO. O Clube Monte Líbano recebe 
entre os dias 21 e 27 de novembro o Torneio Brasileiro de Tê-
nis. A competição reúne tenistas vindos de várias cidades do 
país, aproximadamente 200 tenistas, que se enfrentam em 
12 categorias.

A CHEGADA DE PAPAI NOEL, no Plaza Avenida 
Shopping, irá surpreender e encantar a todos nesta terça-fei-
ra, dia 15, feriado. Evento terá início às 17h30, na Praça de Ali-
mentação, e contará com diversas atrações gratuitas, como 
uma cantata com mais de 100 vozes.

FIQUE POR DENTRO. com o sensacional cantor Ale-
xandre Pires, volta novamente a Rio Preto, agora no palco do 
Centro Regional de Eventos, no dia 7 de dezembro. Convites 
mesa e arquibancada pelo (17) 99742-8838.

BAILE DO NÊGO VÉIO, e sócios da Aldeia Sonora, 
Fausto Machado e Marcus Lyra, marcaram para o dia 3 de 
dezembro, no Hotel Michelangelo de Rio Preto, o badalado 
evento “INTER FACU VERÃO”, em clima open bar.

 Boda de Prata
Os advogados Caia e Iscilla Aidar Piton, da sociedade de 
Olímpia, estão convidando a coluna para festejar suas Bo-
das de Prata, no dia 17 de dezembro, a partir das 20 horas, 
na Capela Nossa Senhora Aparecida. Depois, os doutores 
Caia e Iscilla Aidar Piton recepcionam com uma festa em 
grande estilo amigos queridos. Merci pelo convite.

 Fica a Dica
No próximo dia 18 de novembro, no Clube de Campo do 
Monte Líbano, acontecerá o show de Thiaguinho Turnê 
Infinito”, a partir das 21 horas, com área vip mesas 100% 
open bar. Convites: Proskills (rua Generosa Bastos 3518 
– Redentora), Oscar Calçados (calçadão centro), Grife das 
Unhas (Shopping Cidade Norte) e Riopretana Vistorias (em 
frente a represa municipal).

 Agraciado com medalha
O advogado monarquista rio-pretense, Jorge Bitar, acaba 
de ser agraciado com a medalha comemorativa do Bicente-
nário da Independência do Brasil. A medalha apresenta em 
alto relevo a imagem do Proclamador da Independência, D. 
Pedro I e seu sucessor dinástico, D. Bertrand, que é Cidadão 
Honorário Rio-pretense.

 Feijoada AC
Moises Camargo, da diretoria do Automóvel Clube, junta-
mente com o diretor social Colemar, avisa que no próximo 
dia 19 de novembro, a partir das 12h30, acontecerá a ‘Feijo-
ada AC’ com ilha de caipirinha, ao som do cantor Ed Carlos.  
Mais detalhes: 3214-7211.

 Réveillon no Villa Conte
Os irmãos Fabinho e Gustavo Faria assinam o especial cardá-
pio para o RÉVEILLON 2023, no Villa Conte Buffet, dos só-
cios Fausto Machado Milani e Marcus Lyra (da Aldeia Sono-
ra). Com uma linda decoração na virada do ano no Villa Conte, 
promete ser muito animada com uma maravilhosa grade de 
shows agitando os convidados. Os convites já estão à venda.

 Uma linda festa
Com o tema ‘Princesa da Disney’, no último dia 30 de outu-
bro, foi a festa de 4 aninhos da Maria Julia, filha do médico 
Dr. Leandro de Freitas Colturato e da médica Dra. Andressa 
Ribeiro, no salão de festas do Clube Médico, que ganhou 
uma linda decoração em tons pastéis. A aniversariante es-
tava de traje de princesa e seu pai, Dr. Leandro, foi príncipe. 
A criançada se divertiu muito com as brincadeiras da Polly, 
que montou um verdadeiro parque no salão da festa, com 
personagens que encantaram as crianças e amigos convida-
dos com suas apresentações. Parabéns e muitas felicidades, 
Maria Julia Ribeiro Colturato.

 Fique sabendo...
Secret Garden aterrissa em Rio Preto, a partir do próxi-
mo dia 18 de novembro e até 17 de dezembro, com muitos 
shows, entre eles, Israel & Rodolffo, George Henrique e Ro-
drigo, Mauricio Micelli, Matheuzinho, Valter Jr e Vinícius, 
Gah Bernardes, de Mila Menin, Bed, Yan Martinelli, Gusta-
vo Alckmin, e muito mais atrações. Na organização: Meeting 
Fun - Victor Miranda, Fabrício Assunção e Arthur Ribeiro.

henriforne@gmail.com

Rose Thomé e 
Elizete Garetti 

arrasam no visual 
para o casamento 

chique. Foto de 
Luizinho Bueno


