
Tribuna
UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO

Mídia Kit 2022



Tribuna
UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO

- 27 anos em Ribeirão Preto e região
- Mais de 40 mil leitores diários
- Mais de 290 mil exemplares em 

circulação por mês
- Mais de 140 pontos de distribuição 

(bancas/outros).

UMA HISTÓRIA DE COMPROMISSO COM A INFORMAÇÃO
Com uma história sólida e bem construída, o Jornal Tribuna completa 27 anos levando 

informação de qualidade aos leitores de cada uma das 10 cidades nas quais circula.
A publicação conquistou a admiração e o respeito de seus leitores por fazer sempre 

um jornalismo verdadeiramente plural e, acima de tudo, imparcial.
O jornal Tribuna, conta ainda com parque gráfico próprio, com rotativa de grande 

capacidade operacional e de alto padrão de impressão.
A distribuição diária aos seus milhares de assinantes e mais de uma centena de 

pontos de vendas é realizada por equipe própria.www.tribunaribeirao.com.br
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Cobertura: Nove municípios mais o Distrito de Bonfim Paulista.
População: Aproximadamente 946.000 pessoas.*Número estimado Censo de 2021
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O JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO TEM CONTEÚDO DIVERSIFICADO,
COBRINDO PRATICAMENTE TODAS AS EDITORIAS DO JORNALISMO DIÁRIO.
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CONDIÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DE TEXTOS NESSA SEÇÃO:
A seção “Opinião”, do jornal Tribuna Ribeirão se propõe a ser um espaço para a pluralidade 
de opiniões e está disponível para todas as correntes de pensamento, seja cultural, político, 
filosófico ou religioso. A direção de jornalismo do jornal não faz edições, nem promove 

qualquer tipo de censura sobre os textos aqui publicados, com exceção se contiver termos 
chulos ou ofensivos a outras correntes de pensamento. Os referidos textos são de livre 
criação e, portanto, de total responsabilidade de seus autores. Para a publicação, cabe à 
direção do jornal, apenas a avaliação sobre disponibilidade de espaço e/ou relevância do 

tema e abrangência junto ao público leitor. Os textos direcionados a essa seção devem ser 
encaminhados para o e-mail falecom@tribunaribeirao.com.br, com cerca de 3000 a 3500 
toques (contando espaços), juntamente com nome completo, profissão/formação/cargo  
(se for o caso de entidades, órgãos públicos, etc.), foto e e-mail para contato.

���������

Tribuna
UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO

Jornal Tribuna de Ribeirão Preto
Uma publicação da Farol Consultoria Empresarial Ltda
Endereço: Rua São Sebastião, 1380 - Centro
CEP : 14015-040
Fone/Fax: (16) 3632-2200
E-mail: falecom@tribunaribeirao.com.br
Diretor Administrativo: Francisco Jorge Rosa Filho
Diretor de Jornalismo: Eduardo Ferrari Batista de Santana - MTB: 22.195
Editor: Hilton Hartmann - MTB: 28.543

Circulação: Ribeirão Preto, Bonfim Paulista, Brodowski, Cravinhos, Dumont, 
Jardinópolis, Pradópolis, Santa Cruz da Esperança, Serrana, Serra Azul.
Redes sociais:
www.facebook.com/jornaltribunaribeirao
www.instagram.com/tribunaribeirao
WhatsApp (16) 98161-8743
www.tribunaribeirao.com.br
Periodicidade: Diária (Terça a Domingo)

Assinatura: Reclamações de entrega:
Anual: R$ 538,00 Dias úteis: Até às 10 horas

no (16) 3632-2200
Sáb./Dom. e Feriados: 

Até às 10 horas, passar o endereço 
no WhatsApp (16) 9.8161-8743

Semestral: R$ 308,00

CPFL: R$ 49,00/mês

A opinião do Jornal está expressada em editorial. O Tribuna não se  
responsabiliza pelos artigos assinados

Mais veículos emplacados
As vendas de veículos, motos e cami-

nhões novos registraram alta de 10,57% 
em 2021 na comparação com os emplaca-
mentos efetuados em 2020, segundo ba-
lanço divulgado pela Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores 
(Fenabrave).

Foram comercializadas, ao longo do 
ano passado, 3,49 milhões de unidades, 
enquanto em 2020 foram 3,16 milhões.

Em dezembro, as vendas registraram 
queda de 7% em relação ao mesmo mês 
de 2020, com a comercialização de 337,6 
mil unidades.

Os automóveis, no entanto, tiveram 
queda nas vendas do ano passado. Em 
2021, foram comercializadas 1,55 milhão de 
unidades, uma redução de 3,6% em compa-
ração com o resultado do ano anterior. No 
último mês de dezembro foram emplacados 
156,1 mil automóveis, uma retração de 
19,7% em relação ao mesmo mês de 2020.

Segundo a entidade, a queda nas 
vendas de automóveis ocorreu devido às 
dificuldades de produção das indústrias 
que enfrentam globalmente a falta de 
diversos componentes. 

Os caminhões tiveram um crescimen-
to de 42,8% nas vendas em 2021, com a 
comercialização de 127,3 mil unidades. 
Em dezembro, foram comercializadas 
11,2 mil unidades, uma alta de 24,3% em 
comparação com o mesmo mês de 2020.

As motos registraram um aumento de 
26,4% nas vendas em 2021, com o empla-
camento de 1,15 milhão de veículos de 
duas rodas. A comercialização de motos 
em dezembro cresceu 13,7% em relação 
ao mesmo mês do ano anterior, com a 
venda de 112,4 mil unidades.

Para 2022, a Fenabrave prevê um 
crescimento de 5,2% do setor. Para o seg-
mento de automóveis, a expectativa é de 
expansão de 2,9%.

Com certeza você conhece a Netflix e o sucesso que essa companhia 
esbanja no mundo inteiro, correto? Em sete anos, a empresa expandiu seu 
negócio para 197 países. Apesar de parecer um curto período, a plata-
forma mereceu o sucesso adquirido graças a sua estratégia de marketing 
global, que inclusive pode ser utilizado para escalar seu negócio e torná-lo 
global também.

Linha do Tempo da Netflix:
• 1997 – Nasce a Netflix na Califórnia como um sistema de vendas por 

correspondências, era possível encomendar filmes e games via internet e 
um motoboy entregava e buscava na sua casa. O pagamento era feito por 
título locado.

• 1998 – Amazon tenta comprar a Netflix e empresa recusa. Atualmente a 
Amazon é a grande concorrente da Netflix com o Amazon Prime Vídeo.

• 1999 – É implementada uma taxa fixa para o consumidor assistir 
quantos filmes desejar.

• 2000 – Netflix propõe ser comprada pela Blockbuster por USD 50 
milhões e a Blockbuster recusa. Blockbuster vem a falir logo em seguida.

• 2003 – 1 milhão de assinantes americanos.
• 2007 – 1 bilhão de DVDs alugados.
• 2010 – Estreia internacional no 1º país: Canadá.
• 2011 – Se separa dos DVDs e foca apenas no streaming online.
• 05/09/2011 – Entra no Brasil.
Atualmente a Netflix tem mais assinantes do que todas as plataformas de 

vídeo juntas, mesmo a Amazon possuindo grande parte do território asiático. 
Mas a que se deve esse sucesso?  Pensar globalmente e agir localmente.

Em sete anos, a Netflix expandiu seu negócio para 197 países. Apesar de 
parecer um curto período, a plataforma mereceu o sucesso adquirido graças 
a sua estratégia de marketing global somado à visão global do seu fundador e 
CEO da Netflix, Reed Hasting, que foi capaz de tornar um produto capaz de 
atingir pessoas de diferentes partes do mundo e de diferentes perfis e também 
países que possuem diferentes leis, culturas, políticas e tecnologias.

Estratégia de globalização
 A globalização é o processo de aproximação entre diversas sociedades 

e nações, pode ser no âmbito social, econômico, cultural e político sendo 
que esse é um tema que a Netflix entende bem. O sucesso no mundo se 
deu graças ao respeito pelas diferenças socioeconômicas e socioculturais 
de cada país e estratégias implementadas ao longo do tempo.

A Netflix não quis dominar o mundo de um dia para o outro, ela agiu 
geograficamente, iniciando pelo Canadá, país mais próximo do Estados 
Unidos, com costumes semelhantes e mesmo idioma, fazendo diminuir o 
choque cultural que poderia acontecer caso a empresa decidisse entrar em 
um país asiático, por exemplo.

Além disso, a empresa realiza fortes pesquisas de mercado antes de 
ingressar em um novo país, é muito cuidadosa com as ofertas de con-
teúdo que são analisadas de região por região e se limitam às restrições 
regulatórias de acordo com o país.

Por exemplo: A Netflix lutou por alguns anos para conseguir se esta-
belecer na China, comprometendo-se diversas vezes em respeitar as leis e 
os regulamentos chineses, porém sem sucesso: o país preza por empresas 
orientais e despreza determinados conteúdos da plataforma, que ainda 
não é permitida na China. Para a Netflix não deixar de lucrar nesse nicho 
milionário, o conteúdo original é negociado para companhias de mídias 
locais e distribuídos por elas.

Comunicação
A plataforma também é muito cuidadosa com a comunicação com o con-

sumidor, afinal o que é interessante para uma cultura, pode acabar afastando a 
outra. Exemplo: Xuxa apareceu em um comercial para promover a série “Stranger 
Things”, Inês Brasil promoveu a série “Orange Is The New Black” e teve até a 
música “Cilada” do grupo de pagode Molejo para promover a série “You”.

Provavelmente se esses comerciais fossem transmitidos em outros 
países as pessoas ficariam sem entender nada... Por esse motivo a Netflix 
entrega para cada nação algo personalizado, para que cada usuário sinta 
que a plataforma corresponde com seus costumes e tradições.

Inovação
É outra característica marcante da Netflix. A plataforma nunca 

fica para trás e sempre entrega experiências novas aos seus usuários, o 
exemplo disso é o filme da série “Black Mirror”, em que o usuário pode 
interagir com cenas do filme em diversos momentos. A plataforma está 
sempre preocupada com avanços tecnológicos para aumentar a segurança 
e engajar ainda mais os usuários.

A última notícia do streaming é o serviço de jogos por assinatura 
que inicialmente foi testado em países como Polônia, Itália e Espanha: a 
Netflix Games em breve estará disponível em todo o mundo.

O profissional de marketing, assim como a Netflix, deve ter o dom da 
comunicação, saber debater com as mais diferentes nações de forma única e 
exclusiva, respeitar culturas, tradições e costumes, deve pensar globalmente 
e agir localmente de modo que consiga atingir o benefício mútuo entre os pa-
íses envolvidos em cada negociação. Deve manter-se atualizado e inovando 
nas áreas de sua atuação com o objetivo de conquistar os envolvidos em 
cada operação. E, por fim, deve saber enfrentar as barreiras legais, tecno-
lógicas, sociais e políticas sempre com aceitação e gentileza.

Kauana Benthien
Formada em Negócios Internacio-
nais e pós-graduanda em Big Data 
& Market Intelligence. É consulto-
ra de marketing para empresas de 
Comércio Exterior na ComexLand
www.comexland.com

A evolução da Netflix é uma  
aula de marketing

O Peru, país sul-americano, é limitado ao norte pelo Equador e pela Colômbia, 
a leste pelo Brasil e pela Bolívia, ao sul pelo Chile e a oeste pelo oceano Pacífico. 
De geografia variada, apresenta desde planícies áridas na costa do Pacífico a picos 
nevados nos Andes e uma porção da floresta amazônica, os quais lhe proporcio-
nam diversos recursos naturais. Seu solo abrigou a civilização de Caral, uma das 
mais antigas do mundo, e o Império Inca, considerado o maior Estado da América 
pré-colombiana. Elevado a 
vice-reinado pelo Império 
Espanhol, no século XVI, 
teve sua independência 
formalmente proclamada 
em 1821. Dessa época até 
hoje, o país conheceu turbu-
lência política, crise fiscal, 
estabilidade e crescimento 
econômico. Também já esteve em recessão, em política oligárquica, em sucessivos 
governos democráticos, em golpes de estado, em ditadura militar, em reformas 
nacionalistas, em conflito armado com grupos terroristas do Sendero Luminoso 
e MRTA, além de crises inflacionárias e economia neoliberal. Atualmente é uma 
república presidencialista democrática, dividida em 25 regiões.

Cada uma de suas 25 regiões (Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Aya-
cucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San 
Martín, Tacna, Tumbes e Ucayali) e província de Lima tem um governo próprio, 
eleito e composto por um presidente e um conselho com mandato de quatro 
anos. Esses governos planejam o desenvolvimento regional, executam projetos 
de investimento público, promovem atividades econômicas e realizam a gestão 
das propriedades públicas. A província de Lima é administrada por um conselho 
da cidade, cujo objetivo é devolver o poder aos governos regionais e municipais, 
entre outros, visando melhorar a participação política popular. No país, as ONGs 
são influentes politicamente e têm importante papel na descentralização local. A 
população peruana é estimada em 31 milhões, de origem multiétnica, com elevado 
grau de mestiçagem, incluindo ameríndios, europeus, africanos e asiáticos. 
Considerado uma nação em desenvolvimento, com um nível de pobreza de 34%, 
o Peru tem, como idioma oficial, o castelhano, que convive em harmonia com um 
número significativo de peruanos que falam quíchua e outras línguas nativas. A 

culinária peruana combina as cozinhas indígena e espanhola, 
com fortes influências africanas, árabes, italianas, chinesas 
e japonesas. São pratos comuns os anticuchos, ceviches e pa-
chamancas. A mistura dessas tradições culturais produziu, no 
país, ampla diversidade de expressões nas artes, na culinária, 
na literatura e na música. Como principais atividades econô-
micas apresenta a agricultura, a pesca, a exploração mineral e 
a manufatura de produtos têxteis.

No Peru, a educação é obrigatória e gratuita em escolas 
públicas para os níveis iniciais, primário e secundário. 

Também é gratuito em universidades públicas para alunos com desempenho 
acadêmico satisfatório e que superam os exames de admissão (vestibular). A 
cultura peruana apresenta influências das tradições indígenas, espanholas e dos 
diversos grupos étnicos africanos, asiáticos e europeus que se apresentam em sua 
história. A arte peruana remonta à cerâmica elaborada, aos produtos têxteis e às 
jóias e esculturas de culturas pré-incas. Os incas, mantendo esses ofícios, a ele 
acrescentaram realizações arquitetônicas, incluindo a construção da cidade de 
Machu Picchu. O estilo barroco, dominante na arte colonial, embora modificado 
por tradições nativas, focou temas religiosos, dos quais são exemplo as inúmeras 
igrejas da época e as pinturas da Escola de Cuzco. Após a independência, as artes 
estagnaram no país, o que se modificou com o surgimento do Indigenismo, no 
início do século XX. Desde os anos 1950, a arte peruana mostra-se eclética, mol-
dada por correntes artísticas estrangeiras e locais. A música peruana tem raízes 
andinas, espanholas e africanas, com expressões musicais variando muito em 
cada região; a quena e a tinya são dois instrumentos comuns. Com os espanhóis a 
guitarra e a harpa foram introduzidas no país, o que levou ao desenvolvimento de 
instrumentos mestiços, como o charango dos africanos, o Peru recebeu os ritmos 
e o cajón, um instrumento de percussão, que enriqueceram as danças folclóricas 
locais, como a marinera, o tondero, a zamacueca e o huaino.

A literatura peruana está enraizada nas tradições orais das civilizações pré-
-colombianas. Os espanhóis introduziram a escrita no século XVI; a expressão 
literária colonial incluía crônicas e literatura religiosa. Após a independência, o 
costumbrismo e o romantismo se tornaram os gêneros literários mais comuns no 
país, como exemplificado nas obras do escritor Ricardo Palma. O movimento do 
indigenismo do início do século XX foi liderado por escritores como Ciro Alegría 
e José María Arguedas. Por sua vez, César Vallejo escreveu versos modernistas, 
politicamente engajados. A literatura 
peruana moderna é reconhecida 
graças a autores como Mario Vargas 
Llosa, ganhador do Prêmio Nobel de 
Literatura e um dos principais mem-
bros do chamado “boom latino-ame-
ricano”. Gómez Suárez de Figueroa, 
mais conhecido como “príncipe dos 
escritores do Novo Mundo”, Manuel 
Ricardo Palma Soriano, conhecido pelo apelido de “El Bibliotecario Mendigo”, é o 
autor mais conhecido da fase romântica. Junto a eles, Alfredo Bryce Echenique, Ju-
lio Ramón Ribeyro, José Carlos Mariátegui e Manuel Scorza são autores peruanos 
que também merecem, entre outros, serem conhecidos.

José Aparecido Da Silva
Professor Titular Sênior da USP-RP
jadsilva@usp.br

Os Desafios de Estudar a Percepção 
de Tempo (11): Envelhecimento

Certamente, independente de sua faixa etária, você já se perguntou se 
o tempo realmente parece passar mais rapidamente para as pessoas mais 
idosas. Esta é uma questão muito importante porque constitui uma intuição 
fundamental que, em algum momento de nossa vida, emerge ao longo da 
nossa trajetória, especialmente se temos uma vida intelectual e cognitiva-
mente saudável. A resposta depende de qual é a ideia da passagem de tempo 
que estamos nos referindo. Se perguntarmos a uma pessoa idosa se, em 
algum momento ao longo do dia, ela sente o tempo passar mais rapidamen-
te, certamente sua resposta será sim; mas a resposta também poderá ser não 
caso ela nada tenha a considerar quando a pergunta lhe é feita. Segundo 
Simon Grondin, no livro “The perception of time: your questions answered” 
(2020), há muitas diferenças entre as passagens imediatas do tempo e as 
impressões deixadas pelas experiências do passado, mais ou menos distante, 
relativas ao fluxo da extensão temporal, isto é meses ou anos. Em outras 
palavras, é possível receber, para uma 
questão, duas respostas opostas: o tempo 
passa lentamente hoje (o tempo parece 
longo) mas a vida passa rapidamente (o 
tempo passa rapidamente).

Assim considerando, é razoável supor 
que o fenômeno de o tempo parecer ir 
mais rapidamente quando envelhecemos 
seja verdadeiro haja vista que a impressão 
de aceleração temporal é real. Ou seja, 
é correta a impressão de que o tempo 
parece passar mais rapidamente quando envelhecemos. Mas, por que isso 
ocorre? Há algumas interpretações sobre o fato. Talvez, a mais clássica possa 
ser descrita como a teoria da razão. Segundo ela, cada segmento do tempo – 
dia, mês ou ano – representa uma pequena porção de nossa vida quando nós 
envelhecemos. Por exemplo, um ano, em dez anos de vida, representa 10% 
da vida de alguém. Mas, na idade de 50 anos, um ano representa apenas 2% 
da vida desse mesmo alguém. Esta mudança na razão, ao longo dos anos, 
pode estar no coração da impressão de que o tempo parece passar mais 
rapidamente quando envelhecemos. Dito de outro modo, não é o próprio 
período que conta, mas, sim, este período em contraste ao resto de nossa 
vida. Parafraseando um estudioso da temática, “a duração subjetiva de um 

intervalo de tempo real 
varia inversamente com a 
raiz quadrada do tempo 
real total (idade)”. Uma 
pequena proporção do 
tempo poderia, então, ser 
interpretada como uma 
passagem mais rápida do 
tempo.

Outra explicação, acerca da impressão da aceleração temporal, é o nú-
mero de eventos memoráveis que ocorrem em diferentes momentos da vida. 
Mais especificamente, este número diminui ao logo dos anos. Durante a in-
fância, muitos novos eventos ocorrem quase que diariamente, enriquecendo 
o repertório na memória. Quando envelhecemos, mais e mais eventos são 
armazenados, tornando-se cada vez menos provável que sejamos expostos a 
novidades. Também, há uma proporção muito maior de coisas que são feitas 
em nosso cotidiano. Ademais, conhecemos que o tempo é percebido como 
mais curto quando ele é preenchido com mais atividades rotineiras. A hi-
pótese subjacente a esta explicação, baseada na memória, é que a impressão 
temporal depende do número de eventos que podem ser relembrados para 
um dado período de tempo, e que a possibilidade de relembrar depende da 
importância e significância dos eventos ocorrendo.

Outra hipótese explicativa faz uso de outra função cognitiva que se 
modifica com a idade, a saber: a atenção. Esta, incidentalmente, determina 
a duração percebida sob condições de julgamentos prospectivos sobre o 
tempo: o tempo é perce-
bido como muito maior 
quando nós alocamos 
mais atenção ao tempo. 
Nós também sabemos 
que o envelhecimento é 
acompanhado por um de-
clínio nas fontes atentivas. 
Portanto, nessa perspecti-
va, com o envelhecimento, 
um dado intervalo de 
tempo é percebido como 
mais curto devido à falta 
de recursos atentivos. Finalmente, talvez não seja a acumulação do tempo 
passado que se mostre crítica, mas, sim, a consciência da diminuição da 
expectativa de vida de uma pessoa.

Rosemary Conceição 
dos Santos
Professora Universitária
cienciausp@usp.br

Você conhece o Peru e  
sua Literatura?
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Há quem defende a Lei e diz que ela busca equilíbrio e possibilidades das cooperativas em garantir oportunidades de atuação no mercado.  
De outro lado, quem é contra afirma que a proposta é ruim para os negócios e provoca reserva de mercado

Fábio Luz é contra  
o projeto como ele  
foi aprovado
O médico Fábio Luz é membro 
da Cooperativa Medcred com 
sede em Ribeirão Preto. Funda-
da por médicos, ela admite tam-
bém a participação de funcioná-
rios públicos em geral e é filiada 
ao Sistema de Cooperativas de 
Crédito do Brasil (Sicoob).
É uma empresa privada, mo-
dalidade cooperativa, no setor 
financeiro não bancário, tipo 
cooperativa de crédito, sem 
finalidade lucrativa e autorizada 
a funcionar pelo Banco Central 
desde 1999.

Tribuna Ribeirão - Por que o 
projeto aprovado pela Câmara 
dos Deputados e enviado para 
o senado prejudica as coopera-
tivas?
Fábio Luz - Ele interfere em 
prerrogativas próprias a ini-
ciativa privada e a liberdade 
econômica: torna intransponível 
a barreira de livre associação, 
em seu artigo “Art. 14-A. A 
cooperativa singular de crédito 
somente pode desfiliar-se de 
cooperativa central de crédito, 
por iniciativa própria ou da 
cooperativa central de crédito, 
quando estiver enquadrada nos 
limites operacionais estabele-
cidos pela legislação em vigor. 
Parágrafo único. A desfiliação, 
pela cooperativa singular de 
crédito, por sua iniciativa, da 
cooperativa central de crédito 
a que esteja filiada, depende da 
concordância:  I – da maioria de 
seus associados, para tornar-se 
independente; ou II – da maioria 
dos associados votantes que 
represente, no mínimo, 1/3 (um 
terço) dos associados, para 
filiar-se a outra cooperativa 
central de crédito.”  Tal situação 
burla a livre associação previs-
ta pela constituição ao exigir 
quórum de dificílima condição. 
Obriga a que ninguém mais 
se desfilie e com isto também 
acaba com a livre concorrência 
entre centrais de crédito que ao 
prestarem melhores serviços 
atraiam as novas cooperati-
vas, enquanto que a nova lei 
obriga a cooperativa singular 
a se manter filiada à central de 
má qualidade na prestação de 
serviço. Isto é ruim para os ne-
gócios, ruim para o cooperado, 
ruim para a livre concorrência. 
É uma reserva de mercado, 
agora à beira da legalização. 

Tribuna Ribeirão - Este projeto 

foi discutido com as coopera-
tivas?
Fábio Luz - Não. A combatida 
situação nos leva a crer na 
falta de transparência ampla, 
sem a devida consulta pública, 
ainda, induz que fora decidido 
ao arrepio da Lei, e às pressas 
sem o devido processo legal, 
o que torna ilegal e passivo de 
nulidade, pois apresenta indícios 
de interesse do segmento. Vis-
lumbramos interesses escusos 
em sua mantença no sentido de 
ludibriar os interesses prote-
gidos por Lei e apresentados 
como de interesse do seg-
mento. Mas é uma burla, uma 
enganação. Interessa somente 
aquelas centrais de crédito e 
confederações, que cobram 
elevadas taxas de associação, 
chamadas de rateio. Se asse-
melha a um imposto. Mais um. 
Talvez exista alguma exceção. 

Tribuna Ribeirão - O que vocês 
têm feito para tentar convencer 
os políticos a não aprovarem 
o projeto da forma como foi 
concebido?
Fábio Luz - Temos buscado a 
imprensa, falado com alguns 
políticos, que se mostraram 
acessíveis, mas, que nada 
fizeram até o momento. O poder 
econômico é muito forte. E 
domina o cenário, ainda mais 
quando a OCB (Organização 
das Cooperativas do Brasil) fica 
apresentando o projeto como 
uma vitória, dourando a pílula; 
esta participação da OCB leva a 
pensar na necessidade dela dei-
xar de ser a única representante 
do cooperativismo, é preciso pôr 
fim ao monopólio de represen-
tação, para que haja pluralida-
de.  Este projeto tem o espírito 
autoritário do AI-5 revivido no 
meio da empresa cooperativista, 
como se fosse algo bom, em 
especial, penso no artigo 16-A. 
É uma luta de David contra os 
Golias, aqui no plural mesmo. 

Tribuna Ribeirão - Cite um 
exemplo prático de prejuízos 
para as cooperativas.
Fábio Luz - Se manter asso-
ciada a uma central ineficiente, 
pagando as despesas, sem 
conseguir sair porque o quórum 
da lei é inatingível na prática. 
Outro aspecto, se uma empresa 
cooperativa passar por difi-
culdade em algum momento, 
sofrerá intervenção da Central, 
destituição de sua diretoria, 
eleita pelos seus cooperados, 
e como se tem observado, 
determina  incorporação, ou 
seja, dá o patrimônio saudável 

a uma outra maior,  sem pagar 
nada,  e o prejuízo que poderia 
ser pago com o resultado futuro 
da cooperativa, é lançado contra 
a economia privada do coope-
rado. Sem mais nem menos. 
Sem previsão estatutária. Uma 
desapropriação sem consen-
timento, sem indenização. 
Uma indústria de confisco, de 
incorporação pode estar sendo 
legalizada, conforme artigo “Art. 
16-A da lei encaminhada, ou 
se preferir, penso, a este novo 
AI-5 econômico, no seu aspecto 
autoritário: a cooperativa central 
de crédito ou a confederação 
constituída por cooperativas 
centrais de crédito que assumir 
a administração poderá determi-
nar o afastamento de quaisquer 
diretores e de membros dos 
conselhos de administração e 
fiscal da cooperativa de crédito 
filiada atingida. § 2º A adoção 
das medidas de que trata o § 
1º deste artigo independem 
da aprovação em assembleia 
geral ou de previsão no estatuto 
social da cooperativa de crédito 
filiada atingida.”  

Tribuna Ribeirão – O que o se-
nhor poderia acrescentar sobre 
a Lei aprovada?
Fábio Luz - Esta lei se insere a 
nosso ver, no bojo do ataque 
à propriedade privada popular, 
modalidade cooperativa de 
crédito, no qual querem, os mais 
inteligentes, transformar em 
postos de atendimento das cen-
trais de crédito; estas cooperati-
vas singulares ficam com o ônus 
e risco para seus cooperados e 
os bônus, são distribuídos como 
rateio de despesas para em tese, 
as centrais, que inclusive pagam 
muito bem. Forçará incorpora-
ções, sem nada pagarem por 
isto aos futuros ex-proprietários 
espoliados e alijados do seu 
direito de propriedade, de livre 
associação e livre concorrência, 
para formar um conglomera-
do financeiro, à guisa de ser 
alternativa aos bancos, mas, que 
em essência estão se transfor-
mando em bancos disfarçados 
de cooperativas. Um tapa na 
cara de quem acreditou que 
era dono de algo no sistema 
financeiro, e que deveria ser 
sem finalidade lucrativa, volta-
do ao bem estar econômico de 
seus associados. O PL 27/20, 
não é uma vitória do cooperati-
vismo, mas, o princípio de seu 
fim, uma vergonha, um golpe à 
propriedade privada e ao direito 
de administrá-la e de se manter 
associado ou não. É uma menti-
ra em legalização no senado. 

A Câmara dos Deputados 
aprovou no dia 15 de dezem-
bro o Projeto de Lei Comple-
mentar 27 de 2020, que refor-
mula o Sistema Nacional de 
Crédito Cooperativo. O pro-
jeto, de autoria do deputado 
Arnaldo Jardim (Cidadania-
-SP) foi aprovado na forma 
do substitutivo do deputado 
Evair Vieira de Melo (PP-ES), 
que fez alguns ajustes de ter-

mos, permitindo a gestão de 
recursos oficiais ou de fun-
dos públicos ou privados 
por cooperativas de crédi-
to, contanto que sejam para 
concessão de garantias aos 
associados, em operações 
com a própria cooperativa 
gestora ou com terceiros.

A proposta altera a Lei 
Complementar 130 de 2009 
que disciplina o Sistema Na-

cional de Crédito Cooperativo, 
composto por cooperativas 
singulares de crédito, centrais 
de cooperativas e confedera-
ções de cooperativas centrais. 

O projeto inclui explicita-
mente na legislação as confe-
derações de serviço constitu-
ídas por cooperativas centrais 
de crédito, que se encarre-
gam, por exemplo, da organi-
zação e padronização de pro-

cedimentos, do planejamento 
estratégico, da coordenação 
da capacitação profissional e 
da gestão de pessoas e da re-
presentação sistêmica peran-
te o poder público e o Fundo 
Garantidor do Cooperativis-
mo de Crédito (FGCoop).

A proposta que será envia-
da para análise do Senado está 
causando polêmica. 

De um lado, está quem de-

fende o projeto, como o depu-
tado federal e autor do projeto, 
Arnaldo Jardim. Segundo ele, 
a lei busca um equilíbrio entre 
as necessidades que o Banco 
Central considera primordiais 
e as possibilidades de melhoria 
na gestão e governança das 
cooperativas para garantir 
cada vez mais oportunidades 
de atuação no mercado.

De outro, lideres de coo-

perativas como o médico de 
Ribeirão Preto, Fábio Luz, 
que afirma que a proposta é 
ruim para os negócios, ruim 
para o cooperado, ruim para 
a livre concorrência. “É uma 
reserva de mercado, agora à 
beira da legalização”. 

O Tribuna entrevistou 
ambos para que defendessem 
seus posicionamentos sobre 
o projeto.

PXHERE

Deputado afirma  
que projeto é  
aperfeiçoamento  
da legislação
O deputado federal Arnaldo 
Jardim disse que o Projeto de 
Lei Complementar 27 foi alvo de 
“um grande debate sobre o seu 
aperfeiçoamento”. Segundo o 
parlamentar, o setor do coope-
rativismo de crédito, por meio 
das principais centrais, “com 
a participação destacada da 
Organização das Cooperativas 
do Brasil (OCB)” foi ouvido, além 
de instituições financeiras. 

Tribuna Ribeirão - Cooperativas 
têm sem manifestado contra o 
projeto de lei e afirmam que ele 
as prejudicará. Essas reclama-
ções procedem?
Arnaldo Jardim - O Projeto 
de Lei apresentado por mim, 
que reorganiza o Marco Legal 
do Cooperativismo de Crédito 
tem que ser visto como um 
aperfeiçoamento da Lei Com-
plementar 130/09, da qual fui 
o relator, há 11 anos, e que foi 
o grande alicerce para cres-
cimento do cooperativismo de 
crédito no Brasil. 
É bom lembrar como surgiu 
esse projeto em tramitação. Ele 
surge quando comemoramos os 
10 anos da LC 130 e decidimos 
fazer um grande debate sobre o 
seu aperfeiçoamento. Nisto teve 
papel preponderante o próprio 
setor do cooperativismo de 
crédito, por meio das principais 
centrais, com a participação 
destacada da Organização das 
Cooperativas do Brasil (OCB). Os 
bancos cooperativos também 
participaram.
Ou seja, o setor de uma forma 
ampla dialogou conosco da 
Frente Parlamentar do Coopera-
tivismo que representa o apoio 
legislativo, a participação dos 
parlamentares junto ao coopera-
tivismo. Também tivemos um di-
álogo permanente com o Banco 
Central e a Agência Reguladora 
do SNCC.  Portanto, o projeto 
que foi apresentado, e que 
eu tive a responsabilidade de 
subscrevê-lo, já foi um produto 
coletivo, ou seja, teve um grande 
apoio do Cooperativismo de 
Crédito, praticamente unânime.
Por outro lado, sua votação na 
Câmara, onde foi aprovado por 
unanimidade, simboliza o que se 
construiu de consenso. Por isso, 
e eu espero que se reproduza 
também no Senado Federal.  
Quanto as possíveis manifes-

tações contra o projeto, pri-
meiramente, seria interessante 
sabermos, pontualmente, quais 
os temas que têm causado tal 
preocupação a essas cooperati-
vas para podermos nos manifes-
tar mais adequadamente. 
Ressalto que a proposta tem o 
intuito de aprimorar o arcabouço 
legal do cooperativismo de cré-
dito, trazendo novas ferramen-
tas para a gestão e negócios. 
Ela busca um equilíbrio entre 
as necessidades que o Banco 
Central considera primordiais e 
as possibilidades de melhoria 
na gestão e governança das 
cooperativas para garantir cada 
vez mais oportunidades de 
atuação no mercado. Também 
confere regras mais rigorosas 
de transparência sem, contudo, 
mudar a essência do seu modelo 
de negócio que é a proximidade 
com seu público. 
Além disso, a participação do 
cooperativismo de crédito deve 
subir dos atuais 9% para 20% 
nos próximos anos, democrati-
zando ainda mais o acesso ao 
crédito no país, principalmente 
de micro, pequenos negócios e 
produtores rurais. 

Tribuna Ribeirão - Este projeto 
foi discutido com as coopera-
tivas?
Arnaldo Jardim - Sim, como afir-
mei inicialmente, esse projeto 
foi amplamente discutido com o 
cooperativismo, de modo amplo 
e detalhado. Todos os sistemas 
cooperativos de crédito, além 
das cooperativas que não são 
vinculadas os sistemas organi-
zados em 2 ou 3 níveis (centrais 
e confederações), participaram 
da sua concepção e foram ou-
vidos nas alterações ocorridas 
durante o processo legislativo.
A construção do texto-base do 
projeto apresentado em março 
de 2020 levou quase 9 meses 
para ser negociado entre o setor 
cooperativista de crédito e o 
Banco Central do Brasil.

Tribuna Ribeirão - Quando o 
Senado deverá analisá-lo?
Arnaldo Jardim - Destaco que 
os senadores que integram a 
Frente Parlamentar do Coope-
rativismo, acompanharam esse 
debate durante as discussões 
feitas pela própria frente e pela 
OCB. Portanto, os senadores que 
têm vínculo com o cooperativis-
mo estão acompanhando esse 
processo permanentemente. 
Quanto à votação, não temos 
como responder essa pergunta. 
Mas o nosso desejo é que seja 
o mais brevemente possível. 

Inclusive, seria ideal que fosse 
feito na abertura dos trabalhos 
legislativos de 2022.

Tribuna Ribeirão - Cite um 
exemplo prático de benefício 
que o projeto trará para as 
cooperativas.
Arnaldo Jardim - O chamado 
empréstimo sindicalizado, 
previsto no art. 2º-B do Substi-
tutivo aprovado na Câmara dos 
Deputados. Com essa ferramen-
ta, duas ou mais cooperativas 
de um mesmo sistema poderão 
compor limite operacional para 
realizar uma operação de crédito 
com um cooperado. 
A nossa ideia com essa proposta 
é que aqueles cooperados que 
necessitam realizar operações de 
maiores valores, em sua grande 
maioria cooperados - pessoas 
jurídicas -, não precisem recorrer 
a outras agentes fora do sistema 
cooperativista de crédito.
Além disso, recuperando prin-
cípios que garantem transpa-
rência e que busquem a Inter- 
cooperação que é um princípio 
do cooperativismo como um 
orientador das iniciativas do 
cooperativismo de crédito, ou 
seja, integrando o crédito com 
os outros seguimentos do coo-
perativismo.

Tribuna Ribeirão – O que se 
pode acrescentar de benéfico 
sobre a Lei aprovada?
Resposta: O PLP 27/2020 é um 
novo marco para o cooperati-
vismo de crédito brasileiro. Com 
ele, o Sistema Nacional de Cré-
dito Cooperativo (SNCC) poderá 
ampliar, ainda mais, os espaços 
que já ocupa e aprimorará, 
sobremaneira, as ferramentas 
de governança do modelo. O que 
muito nos anima é que o coope-
rativismo de crédito tem sido um 
instrumento para quebrar um 
verdadeiro oligopólio do crédito 
no Brasil. As principais institui-
ções financeiras concentram 
de uma forma que não se vê em 
outros países do mundo. 
O cooperativismo de crédito 
cresceu significativamente e 
a nossa meta é que com esse 
aperfeiçoamento, a legislação 
do marco regulatório do coope-
rativismo de crédito possa ele-
var a participação do coopera-
tivismo, no prazo máximo de 10 
anos, para 20% de toda a oferta 
de crédito no país. Importante 
lembrar ainda que se trata de 
um crédito diferenciado, muito 
mais presente, que chega à 
comunidade, chega na ponta de 
uma forma muito mais flexível e, 
portanto, acessível.

Fábio Luz: [A Lei] Obriga a 
que ninguém mais se desfilie 
e com isto também acaba 
com a livre concorrência 
entre centrais de crédito 
que ao prestarem melhores 
serviços atraiam as novas 
cooperativas, enquanto que a 
nova lei obriga a cooperativa 
singular a se manter filiada 
à central de má qualidade na 
prestação de serviço. Isto é 
ruim para os negócios, ruim 
para o cooperado, ruim para 
a livre concorrência. É uma 
reserva de mercado, agora à 
beira da legalização.

“ Arnaldo Jardim: Ela [Lei] 
busca um equilíbrio 
entre as necessidades 
que o Banco Central 
considera primordiais e as 
possibilidades de melhoria 
na gestão e governança 
das cooperativas para 
garantir cada vez mais 
oportunidades de atuação 
no mercado. Também 
confere regras mais 
rigorosas de transparência 
sem, contudo, mudar a 
essência do seu modelo de 
negócio que é a proximidade 
com seu público. 

“

Polêmica no novo projeto do 
sistema de crédito cooperativo
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Ao contrário do que vem sendo errone-
amente divulgado, CONTINUAM SENDO 
OBRIGATÓRIAS AS PUBLICAÇÕES DE 
BALANÇOS PATRIMONIAIS E DEMAIS 
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS, por 
força da vigente Lei das S/A.

Em que pese o Congresso Nacional te-
nha aprovado o Marco Legal das Startups 
(PLP 146/2019), com modificações que to-
cam as publicações de balanços patrimo-
niais, atas e avisos de convocação, os ar-
tigos 289 e art. 294, da Lei das S/A (Lei n. 
6.404/76), continuam em vigor.

O Marco Legal das Startups (LC 
182/2021) mantém a obrigatoriedade das 
Sociedades Anônimas de realizar as publi-
cações em jornais, já que a dispensa pre-
vista no projeto vale apenas para as com-
panhias de capital fechado com RECEITA 
BRUTA abaixo de 78 milhões, indepen-
dentemente do número de acionistas.

Também poderão ser dispensadas das 
publicações ordenadas pela Lei 6.404/76 
as Sociedades Anônimas de Menor Porte, 
novo tipo empresarial criado pela Norma; 
todavia o enquadramento como Sociedade 
Anônima de Pequeno Porte vai depender de 
regulamentação futura pela Comissão de 
Valores Mobiliários (art. 294-A e B, da Lei 
6.404/76). Diga-se de passagem, a CVM 
poderá apenas regulamentar e não criar 
regras ou dispensas não previstas em lei, 
já que esta entidade não tem competência 
para legislar sobre direito empresarial.

Já as demais companhias de capital 
aberto, continuam obrigadas a realizar to-

das as publicações ordenadas na Lei n. 
6.404/76 normalmente.

Vale lembrar que, a partir deste mês, en-
tra em vigor a Lei n. 13.818/2019, que alte-
rou o art. 289, da Lei das S/A’s. Assim, as 
publicações empresariais obrigatórias, por 
parte das Sociedades Anônimas (“S/A´s”), 
serão realizadas tanto: em jornal de grande 
circulação editado na localidade em que es-
teja situada a sede da companhia, de forma 
resumida, quanto, com divulgação simultâ-
nea da íntegra dos documentos, na página 
do mesmo jornal na internet.

Importante esclarecer que a própria lei 
em comento preconiza acerca do conteúdo 
mínimo a ser publicado na forma resumi-
da no que tange, especificamente, às de-
monstrações financeiras (art. 289, II, da 
Lei 6.404/76).

Portanto deverão ser arquivados nas 
juntas comerciais dois atos, o demonstrativo 
resumido e, também, na íntegra.

Assim, mesmo diante da entrada em vigor 
da LC n. 182/2021 e da Lei n. 13.818/19 (ja-
neiro de 2022), continuarão obrigatórias as 
publicações dos balanços, atas e avisos de 
convocações das Sociedades Anônimas 
em jornais diários de grande circulação.

Por fim, vale informar que pesa contra 
a Lei n. 13.818/2019 uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade com pedido de li-
minar (ADI n. 7011), em trâmite no Supre-
mo Tribunal Federal (STF) e, a depender 
da decisão da Ministra Carmem Lúcia, a 
citada norma sequer entrará em vigor ou 
irá vigorar por pouco tempo.
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Plano de parto, uma  
segurança para a gestante
 
O plano de parto é uma ferramenta importante para a segurança de 
que as escolhas da gestante serão respeitadas e que auxilia para 
um procedimento mais seguro. Na definição da Agência Nacional de 
Saúde (ANS), é uma forma de comunicação entre o casal e os profis-
sionais de saúde, incluindo obstetrizes e médicos, que irão assistir a 
gestante durante o trabalho de parto e parto. 
O plano deve seguir os conceitos da bioética baseados em autono-
mia, beneficência, não maleficência e justiça e deve levar em conta o 
trabalho de parto e o parto que a gestante gostaria de ter e situações 
durante o procedimento que a mãe gostaria de evitar. 
Entre as condições apresentadas pela ANS, que devem conter no pla-
no de parto, está: acompanhante de parto; posições para o trabalho 
de parto e nascimento; alívio da dor – farmacológicos e não farma-
cológicos, banhos e utilização de piscina; música, monitoramento do 
coração do feto; posição para o nascimento; nascimento assistido; 
quarto período (placenta); alimentação da mãe e do bebê e situações 
inesperadas – mãe e feto/RN. 
“Parto humanizado não é um tipo de parto e sim uma maneira de 
assistência ao parto, respeitando o processo natural do parto e as 
escolhas da mulher”, destaca a fisioterapeuta Cláudia Loureiro. 
Já o parto natural é aquele sem intervenção obstétrica – analgesia, 
cortes, entre outros -, em que a criança vem ao mundo de forma 
natural.  Esse tipo de parto geralmente ocorre fora do ambiente 
hospitalar. “O parto pode ser normal, natural ou cesáreo, no entanto, 
o mais importante é que ele seja respeitoso com a mãe e o bebê”, 
finaliza Cláudia.

Enquanto a violência obs-
tétrica ganha espaço na mídia 
nacional após a recente reper-
cussão do caso da influenciado-
ra digital Shantal Verdelho, que 
denunciou a postura do obste-
tra Renato Kalil durante o nas-
cimento do filho dela, profis-
sionais especializadas em parto 
lutam pela humanização para 
mãe e bebê na hora da parição, 
baseada principalmente no 
empoderamento por meio da 
informação. Segundo Cláudia 
Loureiro, fisioterapeuta espe-
cializada em saúde da mulher, 
doula e master coaching, que 
atua em Ribeirão Preto, muitas 
mulheres sofrem violência obs-
tétrica e nem se dão conta disso, 
durante o procedimento. 

A doula é uma pessoa que 
passou por um treinamento de 
parto e que fornece apoio físico, 
emocional e informações para 
a mulher e sua família antes, 
durante e depois da parição, 
fornecendo apoio nos aspectos 
não médicos e complementan-
do os papeis da equipe médica.

Cláudia esclarece que cabe 
à mulher a decisão sobre o que 
ela quer que seja feito com seu 
corpo, se vai haver interven-
ção, se o parto será natural ou 
cesáreo; aos profissionais da 
área obstétrica cabe o forneci-
mento de toda a informação 
necessária e a ingerência deve 
ocorrer se houver risco para a 
mãe e/ou bebê, constado, mas 
ainda assim, tudo deve ocorrer 
de forma humanizada, ou seja, 
respeitosa, garantindo dignida-
de física, emocional e social à 
mãe e ao bebê. 

“O caso da Shantal eviden-
cia o que passam muitas mu-
lheres todos os dias; o que 
passa muito longe do que cha-
mamos de parto humanizado, 
que pode ser natural, normal 
com ou sem intervenção ou 
cesáreo, mas o importante é 
que seja humanizado”, explica. 

Cláudia chegou à compre-
ensão desta área da sua profis-
são na condição de gestante, 
que não se enquadrava na situ-
ação apresentada pelo obstetra 
durante o pré-natal de sua filha. 

Quando engravidou, a hoje 
fisioterapeuta especializada em 
saúde da mulher, doula e master 
coaching não exercia essas fun-
ções profissionais.  As dificul-
dades diante de um pré-natal 
cheio de dúvidas e sem apoio 
adequado, a levaram a querer 
ajudar outras mulheres a não 
atravessarem o mesmo deser-
to que ela durante o pré-natal, 
parto e pós-parto.

“Eu vivi muita inseguran-
ça, motivada pela falta de in-
formação adequada e, só levei 
a condição de um parto hu-
manizado e respeitoso adian-
te, porque encontrei uma mé-
dica que compreendia minhas 
necessidades”, conta. 

As especializações que vie-
ram depois do parto de sua 
filha, transformaram a fisiote-
rapeuta. Ela se especializou em 

Doula

Gestantes recorrem ao empoderamento  
para evitar violência obstétrica
Amparadas por profissionais especializadas, mulheres conseguem passar por partos mais seguros e respeitosos; objetivo é a humanização para mãe e bebê na hora da parição

Cláudia Loureiro, 
especialista, 
acompanhou mais de 
mil partos em seis anos

sária para proporcionar uma 
chegada segura e confortável 
para seus bebês e, desta for-
ma, prevenir diversas doen-
ças físicas e emocionais nas 
futuras gerações. 

“Parto e segurança devem 
ser olhados tanto para a gestan-
te quanto para o bebê, crianças 
que são recebidas no mundo 
de forma respeitosa, na hora 
escolhida por elas para nascer, 
tendem a apresentar uma vida 
mais saudável", explica. 

Ela ressalta que, para isso, 
em primeiro lugar é preciso um 
pré-natal de qualidade, a fim de 
evitar comorbidades. Durante 
o processo do parto é preciso 
que a equipe esteja atenta aos 
sinais que o corpo da mulher 
apresenta, do monitoramento 
constante dos batimentos do 
bebê. Além da equipe que deve 
levar segurança para a mulher 
durante todo o processo. 

“Em uma dupla de mãe e 
bebê devidamente cuidados e 
monitorados, o risco do parto 
normal é extremamente baixo, 
em relação à cesárea que é uma 
cirurgia de grande porte”, finaliza.

nascimentos seguros e respei-
tosos, que resultou no acompa-
nhamento de mais de mil bebês 
em 6 anos de trabalho. 

O trabalho de Cláudia co-
meça com a gestante desde as 
primeiras 16 semanas, com fi-
sioterapia para preparar o cor-
po e músculos pélvicos. Há o 
processo de coaching para or-
ganizar o emocional e eliminar 
crenças limitantes para a nova 
fase de vida. Além do acompa-
nhamento no parto e pós-parto 
(fisioterapia e doula). 

De acordo com a fisiote-
rapeuta, a junção dessas três 
áreas proporciona um empo-
deramento à mulher para que 
seu parto seja o mais próximo 
possível do ideal sonhado. 
Cláudia explica que todas as 
etapas são diferentes e com-
plementares e a mais impor-
tante é aquela que vai trazer 
segurança para a gestante.

Queria poder ser a 
protagonista do  
nascimento da minha  
filha, diz psicóloga

A busca por um parto res-
peitoso levou a psicóloga Flá-
via Junqueira Netto a recorrer 
ao trabalho disponibilizado 
pela fisioterapeuta. Ela con-
ta que durante a gestação foi 
buscar informação a respeito 
do parto e pós-parto. 

“Conversei com alguns 
profissionais da área, li alguns 
relatos e me assustava a possi-
bilidade de sofrer a violência 
obstétrica e de o meu plano 
de parto não ser respeitado no 
ambiente hospitalar, porque 
eu queria poder ser a protago-
nista do nascimento da minha 
filha”, conta.  

O parto de Flávia ocorreu 
no meio da pandemia de co-
vid-19, o que despertou ainda 
mais a importância de se afastar 
do ambiente hospitalar. 

“No meio da minha ges-
tação, nos deparamos com a 
pandemia, aquele cenário me 
trouxe a certeza de que realizar 
meu parto domiciliar nos traria 
mais segurança”, lembra.  

Cláudia adaptou os atendi-
mentos para on-line e a gestante 
manteve os exercícios em casa. 
Ela lembra que o trabalho de par-
to durou em média 5 horas, do 
início das contrações até o nas-
cimento da criança. 

“Maitê nasceu 
de 40 semanas e 3 
dias, com 52cm e 
3.350 kg, não tive-
mos nenhuma in-
tercorrência, meu 
períneo íntegro, e 
a recuperação do 

pós-parto foi muito tranquila”, 
ressalta Flávia.

A psicóloga faz questão de 
aconselhar outras gestantes so-
bre o empoderamento e prota-
gonismo no trabalho de parto. 
“Informem-se, busquem refe-
rência com amigas e conheci-
das sobre a equipe de parto que 
pretende fazer seu acompanha-
mento, inicie sua preparação 
assim que possível, visite os 
possíveis hospitais onde talvez 
você possa ser transferida”, diz.

Ela ainda indica que o ca-
sal dê prioridade ao que cha-
ma de ‘lei do silêncio’, quan-
do os envolvidos, o casal e 
profissionais que os atendem, 
tomam conhecimento do pla-
nejamento do parto. 

“Parto não é competição - 
só cabe aos envolvidos, se pos-
sível só o casal. Comunicar a 
quem não faz parte do seu pla-
no de parto irá gerar expecta-
tivas e opiniões avessas ao que 
você realmente precisa nesse 
momento”, completa.

Os atendimentos pré-natal 
são feitos em um ambiente pre-
parado especialmente para que 
a gestante se sinta aconchega-
da, num local sem cara formal 
de consultório, com lounge, 
balanço para conversa informal 
sobre parto, um miniginásio 
para atividades físicas, espaço 
para avaliação e local de atendi-
mento de coaching.

“O espaço é preparado com 
decoração exclusiva, perfume 
próprio para a gestante se sentir 
abraçada quando entra”, ilustra. 
Já os partos podem ser reali-
zados no local escolhido pela 
gestante, geralmente a casa da 
família ou maternidade.

Cláudia conta que nem to-
dos esses partos foram por vias 
naturais e muitos precisaram de 
intervenção cirúrgica. “Às vezes 
ocorre complicações e em outras 
poucas vezes, a mulher simples-
mente opta pelo parto cirúrgico, 
mas nunca é por falta de infor-
mação adequada ou por medo 
do parto normal, já que uma 
das bases do tripé do nosso tra-
balho é eliminar crenças limi-
tantes e fornecer informação de 
qualidade às gestantes”, orienta. 

A meta da fisioterapeuta 
é que toda mulher tenha seu 
direito de parir amparada 
com toda informação neces-

DIVULGAÇÃO

A psicóloga 
Flávia optou 
pelo parto 
domiciliar 
humanizado 
e deu à luz a 
bela Maitê

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

RÉVEILLON
A operação “Ano-Novo” realizada pela Polícia 
Militar Rodoviária intensificou ações de policia-
mento nas rodovias paulistas nos últimos dias 
de 2021 e início de 2022. Página A6

ALFREDO RISK
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Boas histórias

Em Cravinhos, Chapadinha, time do Maranhão, pode 
cravar vaga histórica na próxima fase da Copa SP
Projeto social comandado pelo técnico Eugênio Júnior venceu o Criciúma e empatou com o Comercial; equipe está a um empate da classificação

RAUL RAMOS/JORNAL TRIBUNA
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Chapadinha ganhou apoio do torcedor da cidade de Cravinhos

Todos os anos a Copa São 
Paulo tem muitas histórias 
para contar. Em 2022, no ano 
de retorno da competição, 
que não aconteceu ano pas-
sado por conta da pandemia, 
a grande história que vai se 
desenhando é a do modesto 
Chapadinha, do Maranhão, 
que está na sede de Cravi-
nhos - Região Metropolitana 
de Ribeirão Preto.

Virada de ano dentro do 
ônibus, três dias de estrada 
e mais de 2.600 quilômetros 
percorridos. Só por isso a tra-
jetória do time maranhense já 
ficaria marcada. Mas eles que-
rem mais, querem ficar crava-
dos na história da competição. 

Ryan, meio-campista, deu 
detalhes da viagem, que ocor-
reu durante o Réveillon. Para 
ele, o esforço foi por ele e os 
companheiros. “Passar três 
dias de viagem, dormindo 
mal, é complicado, mas te-
mos que encarar isso como 
superação”, afirmou Ryan. 

A missão está sendo cum-
prida, vitória diante do cabe-
ça de chave Criciúma, empate 
com o Comercial e classifica-
ção encaminhada para a pró-
xima fase da competição. Os 
dois gols do Chapadinha na 
Copinha foram marcados de 
pênalti, anotados pelo capi-
tão da equipe Richardson. 

Técnico da equipe, Eugê-

nio Júnior falou sobre a traje-
tória do time. Ele comemorou 
a oportunidade de participar 
da Copinha e destacou a vitó-
ria diante do Criciúma. 

“Só de estar na Copa São 
Paulo já é uma alegria para 
nós, ainda mais conseguindo 
ganhar de uma equipe gran-
de como a do Criciúma. A fe-
licidade é imensa, ainda mais 
com essa possibilidade real 
que a gente tem de se classifi-
car”, contou o treinador. 

O trabalho de Eugênio vai 
além das quatro linhas. Filho 
de um ex-presidente do Moto 
Club, time tradicional do Ma-
ranhão, o treinador sempre 
teve o futebol na veia. Em 
2010, tentando melhorar o 
trabalho de formação no esta-
do, Eugênio fundou o projeto 
Comercial Esporte Clube. 

O Chapadinha, clube pro-
fissional do Maranhão, está 
com suas atividades parali-
sadas e não participa atual-
mente de competições. O Co-
mercial, time fundando por 
Eugênio, tem um trabalho 
forte de categorias de base. 

O útil foi unido ao agra-
dável e as equipes fecharam 
uma parceria. Os garotos do 
Comercial Esporte Clube 
vieram para a Copa São Pau-
lo representando o nome do 
Chapadinha, por conta dos 
registros profissionais que 

Richardson, capitão do time, fez os dois gols do Chapadinha na Copinha

faltavam ao time criado por 
Eugênio. 

“Nós começamos com um 
projeto social, querendo dar 
oportunidade para a garota-
da. Quando eu vi que a gente 
entendia do assunto, come-
çamos a nos profissionalizar 
mais, começamos a ganhar 
competições dentro e fora do 
estado e o projeto foi crescen-
do. Viemos para a Copinha 
em 2019, não pontuamos, 
e sentimos que evoluímos e 
viemos para 2022. Agora te-

mos chances claras de classi-
ficação”, disse Eugênio. 

Após vencer o Criciú-
ma por 1 a 0 e empatar com 
o Leão do Norte em 1 a 1, o 
Chapadinha está a um ponto 
de marcar seu nome na his-
tória. O clube maranhense 
também pode se classificar 
mesmo em caso de derrota, 
já que o Comercial precisa 
vencer o Criciúma e ainda 
tirar um saldo de três gols 
negativos em relação ao Cha-
padinha. 

“Se a gente conseguir se 
classificar será um sentimen-
to ímpar, a gente trabalhou 
muito para isso, desde 2019, 
quando a gente participou, 
teve a experiência, e agora 
voltamos com mais bagagem. 
A expectativa pela classifi-
cação é muito grande. Tudo 
o que a gente passou é um 
aprendizado. Estamos apro-
veitando muito essa oportu-
nidade”, relembrou o coman-
dante do Chapadinha. 

“A gente dá o treino, dá 

um suporte pra eles duran-
te o treino, mas a gente não 
sabe se quando eles chegarem 
em casa vão ter o que comer, 
como vão comer, então essas 
coisas nos dão força para che-
gar aqui e entregar o nosso 
melhor”, concluiu. 

A missão do Chapadinha 
continua neste domingo. O 
clube fecha sua participação 
na primeira fase da Copa SP 
diante do Nova Iguaçu, líder 
do grupo e já classificado 
para a próxima fase.

Esporte
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Balões Pic-Pic
Hoje, os capricornianos, Sílvio Brandani Bertagnoli, 
Carina Roselino Biagi, Ana Lídia Pinto Coronato, Luiz 
Henrique Bosco, Nilza Zannon, Valderez Aparecida 
Coelho Falaschi, Ricardo Machado Gonçalves, 
Washington Roberto da Silva Figueira, Marta Ferreira 
Santos e Rute Maria Foresti, comemoram idade nova.
*
Amanhã, Henrique Azevedo, Camila Biagi Balau, 
Wilson Antônio de Bortoli, Isaura Nunes Campos, 
Andréa Canini Balieiro, Rose Consule, Kleber Capela 
Novas, Padre Francisco Moussa, Liandra Lopes, 
Guilherme Spirandelli, Marilena Verardi Peres, 
Audrey Oliveira, Guilherme Michelin, Maria 
Luiza Mezenna e Luiz Magrini, viram folhinha.

Reflexão

Marilu e Luiz BrichGilberto e Eliana de Almeida Clemente

Lorenzo Mazzer ClementeLaura Vitorello

Catharina Mazzer ClementeCaetano Carvalho

Lucca Salles AbudFamília anfitriã

Theo Del Rosso BrichLindo e paparicado: Victor Hugo Quevedo Brandani

FOTOS: AMIR CALIL DIB

Janeiro:
 Hoje, às 11 horas, Missa Campal no Clube de Re-

gatas. E, muita fé!

 Dia 15, às 21 horas, no Salão Nobre da Recra, 
FlashBack Total, com os DJs Luciano Olyver, Bob 
e Tchelo, com o melhor dos anos 70, 80 e 90. Mais 
informações com André Jordão (99197-2909).

 Dia 22, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no 
Espaço Golf, Bodas de Ouro de Miguel e Maria 
Cristina Darahem.

 Dia 29, às 21 horas, Márcia e Gabriela Polillo, co-
memoram aniversário em mega festa animada 
por DJ e Banda. E, muita gente bonita!

 Dia 30, das 12h30 às 16 horas, na Recra Campo, 
Costela de Chão acompanhada de arroz, feijão, 
frango, batata frita, salada e vinagrete.

Fevereiro
 Dia 5, às 22 horas, no Restaurante da Fazendi-

nha, Edson e Hudson com o show ‘Amor + Bo-
teco’, tendo como rádio oficial 106 Sertaneja e 
Cerveja Império. Mais informações com Alceu 
Rondinoni (99188-0020).

 Dia 12, encontro da família Calil, oriunda da Mu-
zaine (Siria) e de Altinopólis.

 Dia 18, às 21 horas, no Restaurante da Fazen-
dinha, Violeiros de Verdade, com Gino & Geno, e 
Diego & Ramon. Mais uma realização da Genésio 
Eventos e Viva La Vida. Mais informações com 
Alceu Rondinoni (99188-0020).

 Dia 19, às 23 horas, no salão da Recra, Pré Car-
naval das Máscaras, homenageando os 200 anos 
de Independência do Brasil.

 Dias 19 e 20, Mércia Gallo e Dudú Veneziani, car-
regam turma das mais animadas para a Capital. 
No roteiro, assistirão à peça Chicago e o progra-
ma Silvio Santos.

 Dia 23, às 20 horas, Carnaval do Rotary Ribeirão, 
organizado por Carmem e Anselmo Buosi, José 
Roberto Malfará e Sirene Gregoldo.

 Dia 26, às 23 horas, no salão da Recra, baile de 
Carnaval com a Escola de Samba Mangueiras.

 Dias 27 e 28, Carnaval no Clube de Campo da Recra.

Março
 Dia 12, na Arena Eurobike, o Arena Folia traz 

grandes nomes como Bell Marques, Durval Le-
lys, João Bosco & Vinícius, Zé Vaqueiro, Make U 
Sweat e Tarcísio do Acordeon.

Em Maio
 26 a 29, no complexo CENACON na cidade de Po-

ços de Caldas, o Governador Adauto e Coordena-
dora Jaqueline, juntamente com a Equipe Ouro, 
comandam a 53ª Conferência Distrital 4540 do 
Ano Ouro.

AGENDA DO AMIR

ANIVERSARIANTES

Primeiro Ano
Co-assessorado pelos pais Tatiana e Victor Hugo Brandani e pela irmãzinha Valentina Quevedo Brandani, Victor Hugo, apagou sua primeira 
velinha em almoço repleto de detalhes no Espaço Branville.

“Uma ostra que não foi ferida não produz pérolas.”
Pérolas são produtos da dor; resultados da entrada de uma 

substância estranha ou indesejável no interior da ostra, como 
um parasita ou grão de areia.

Na parte interna da concha é encontrada uma substância 
lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia a penetra, 
as células do nácar começam a trabalhar e cobrem o grão de 
areia com camadas e mais camadas, para proteger o corpo 
indefeso da ostra.

Como resultado, uma linda pérola vai se formando. Uma 
ostra que não foi ferida, de modo algum produz pérolas, pois 
a pérola é uma ferida cicatrizada.

A Ostra e a Pérola (I parte)

amir@tribunaribeirao.com.br

Bom dia!
“Quem quer vencer 

um obstáculo deve 

armar-se da força do 

leão e da prudência da 

serpente”. (Píndaro)
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Nany People

Nany nasceu em Machado, Minas Gerais, foi criada 
em Poços de Caldas, no mesmo estado, sendo filha 
de mãe caucasiana e pai negro, o que, segundo ela, 
foi motivo de discórdia entre seus avós maternos. 
Nascida do sexo masculino, na infância sofria bullying 
no colégio e agressões físicas do pai pelo jeito femini-
no que já demonstrava. Em uma das brigas, sua mãe 
virou a mesa em cima do pai para defendê-la e lhe 
disse: “As pessoas fazem com a gente o que a gente 
deixa, até quando a gente deixa”. 
Cursou o colegial com ênfase técnico, formando-se 
em Química. Em 1985 mudou-se para São Paulo para 
cursar teatro no Teatro Escola Macunaíma, tendo 
trabalhado como camareira e bilheteira de cinema 
para se manter até conseguir estabelecer-se como 
hostsess em boates da capital. Além disso, também 
formou-se em artes cênicas pela Unicamp. 
Durante esta época passou pela transição para drag 
queen - e posteriormente transexual - e, em 1992, 
escolheu o nome de Nany People, inspirada pela atriz 
e apresentadora Nâni Venâncio, de quem era fã.
Em 1995 chegou a fazer o tratamento para realizar a 
cirurgia de redesignação sexual, porém desistiu. 
Durante as décadas de 1990 e 2000 se tornou uma 
das mais famosas hostsess das boates de São Paulo, 
além de uma das drag queens mais requisitadas para 
apresentações.
Carreira 
Entre 1997 e 1998 foi repórter do Comando da Ma-
drugada, apresentado por Goulart de Andrade na Rede 
Manchete, ficando até o programa chegar ao fim. Em 
1999 migrou para a Band ser repórter de Amaury Jr. 
no programa Flash. Entre 1997 e 2003 foi repórter da 
revista G Magazine em shows e eventos voltados ao 
público LGBT. Em 1998, atuou na peça “Um Homem 
é um Homem”, com direção de Alexandre Stockler 
no Teatro Faap, em São Paulo e mais 16 cidades do 
interior do Estado. Em 2000 Goulart decidiu reviver 
seu programa na TV Gazeta e convidou Nany para 
retornar como repórter. Na rádio, entre 2000 e 2001 foi repórter dos 
programas Pânico, talk show humorístico de Emílio Surita, e Zíper, 
apresentado pelo médico Jairo Bouer sobre saúde sexual, ambos na 
Jovem Pan.
Em 2001 deixou a Band ao ser convidada por Hebe Camargo para ser 
repórter do programa Hebe, no SBT, onde ficou por seis anos.
Entre 2002 e 2005 foi repórter no programa Sexo Oral, também de Jairo 
Bouer na 89 FM A Rádio Rock, voltado à temática de saúde sexual.
Visando fixar-se na carreira de humorista, migrou para o elenco de 
A Praça É Nossa, onde ficou entre 2007 e 2009. Em 2007 produziu 
e estreou o stand up Nany People Salvou Meu Casamento e, no ano 
seguinte, Uma Aula de Amor e Muito Humor, com o qual viajou por 

DIVULGAÇÃO

‘Tsunany’ pela primeira vez no Municipal
Apresentação está marcada para o Teatro Municipal de Ribeirão Preto, no dia 4 de fevereiro, às 21h

Cirurgia plástica sem li-
mites, exercícios físicos em 
excesso e mal-estar causa-
dos pelo uso indiscrimina-
do de celulares e aplicativos 
são alguns dos “malsucedi-
dos hábitos” da vida mo-
derna abordados de forma 
bem-humorada por Nany 

People no espetáculo “Tsu-
nany”, solo stand-up da 
atriz. A apresentação está 
marcada para o Teatro Mu-
nicipal de Ribeirão Preto, 
no dia 4 de fevereiro, às 21h.

No show, a humorista traz 
o comportamento de uma re-
latora social que ri de hábitos 

da sociedade moderna e as 
consequências que causam 
nas relações sociais, afetivas e 
sexuais, convidando o espec-
tador a se tornar um observa-
dor de si mesmo por meio da 
variedade de assuntos.

“Tsunany é tudo aquilo 
que você vê, se identifica, se 

crítica e não se crucifica... se 
diverte”, diz Nany.

Os ingressos podem ser 
adquiridos pelo site www.
bilheteriaexpress.com.br. 
O valor antecipado é R$ 50 
(inteira, mais R$ 7,50 de 
taxa) e R$30 (meia, mais R$ 
4,50 de taxa).

No show, a humorista traz o comportamento de uma relatora 
social que ri de hábitos da sociedade moderna

Comediante escolheu o nome de Nany People, inspirada pela atriz e 
apresentadora Nâni Venâncio, de quem era fã

Nany People

dois anos. Em 2010, Nany participou da terceira temporada do reality 
show A Fazenda que é exibido pela Rede Record, no qual foi a quinta 
eliminada da competição. 
Em 2011 reestreia o ImproRiso e se torna jurada do programa Cante 
se Puder, no SBT. Em 2017 se tornou repórter do programa Xuxa 
Meneghel na RecordTV. 
Em 2018, Nany integrou o elenco da telenovela O Sétimo Guardião, 
da Rede Globo, interpretando a química transexual Marcos Paulo.
Em 2019, Nany participou da terceira temporada do talent show Pop-
star então exibido pela Rede Globo, no qual acabou ficando em 9º 
lugar na competição. Atualmente Nany People é jurada do Programa 
do Ratinho no quadro Dez ou Mil que acontece às segundas-feiras.

FESTIVAL DO AMOR
Comédia escrita e dirigida pelo famoso cineasta Woody Allen cujo 
humor, como sempre, agrada uns e desagrada outros. A trama acom-
panha o crítico de cinema Mort (Wallace Shawn) que, a contragosto, 
acompanha sua esposa Sue (Gina Gershon) em uma viagem para um 
Festival de Cinema de San Sebastián na Espanha. Sue também é as-
sessora de imprensa do jovem e famoso diretor de cinema, o francês 
Philippe (Louis Garrel), a grande atração do festival. Assim, enquan-
to sua esposa acompanha o diretor o tempo todo, Mort ocupa este 
tempo passeando pela cidade. Ao mesmo, em sua mente surgem 
várias imagens de como sua esposa o está traindo com o jovem e 
bonitão diretor. A cada cena imaginada, Mort sente um sintoma di-
ferente de alguma doença. Mas, ele mesmo também se interessa por 
uma jovem espanhola. Tudo isso acaba por afetar o relacionamento 
de Mort e Sue. Bem, tudo até ele encontrar a solução de todos os 
seus problemas de insegurança, amor e saúde ao encontrar a Dra. Jo 
Rojas (Elena Anaya). Bem no estilo Woody Allen, além das tensões 
amorosas, o filme também acompanha o universo do cinema. Apesar 
do protagonista ser uma pessoa nada agradável e paranoico, em seu 
todo é um filme que agrada. Mais uma vez se nota a presença  do pró-
prio Woody Allen no personagem. Ele também faz uma homenagem 
aos grandes nomes do cinema mundial com destaque para o cinema 
europeu. Praticamente se repetindo, na tentativa de conquistar no-
vos fãs, ele toma novos rumos e cenários, esquecendo de Nova York. 
Outro destaque do filme fica por conta das filmagens feitas na belís-
sima San Sebastián, mostrando cenários maravilhosos que levam o 
espectador a sonhar com uma viagem por aqueles lugares. Detalhe, 
um filme para os fãs de Woody Allen.

Vídeo
Anna Maria Chiavenato

Confira fotos de mais modelos no nosso site:
www.tribunaribeirao.com.br

RAFAELA ARAÚJO

Profissão – Influenciadora 
e modelo 
Manequim - 38  
Hobby - Viajar / Treinar 
/ Ficar com as pessoas 
queridas 

Livro - Seja foda
Filme - A última música 
Uma Frase - Seja gentil e 
corajoso
Prato - Macarronada

CRC - CIA. MODELOS
(16) 9.9188-7650

DIVULGAÇÃOFOTOS: HAROLDO FREIRE (@H.FREIRE.PHOTOGRAPHER)

Cultura

Cinema
CINEMARK NOVO SHOPPING | 16 3617 3263

Programação de 06/01 a 12/01/2022
SALA FILME FORMA CENSURA HORÁRIOS

1 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 3D XD 12 anos 14:30(A) / 17:45(A) / 21:00(A)
2 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa LEG 12 anos 21:50(D)

2 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 11:50(C) / 15:10(C) / 18:25(C) / 21:40(C) 
/11:50(D) / 15:10(D) / 18:25(D)

3 Matrix: Resurrections DUB 14 anos 22:30(A)
3 Sing 2 DUB Livre 12:30(A) / 17:30(A) / 20:00(A)
3 Sing 2 DUB 3D Livre 15:00(A)

4 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 3D 12 anos 12:20(B) / 15:50(B) / 19:05(B) / 22:20(B) 
/ 12:20(F) / 15:50(F) / 19:30(F) / 22:50(F)

5 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 15:30(A) / 18:45(A) / 22:00(A)
5 Sing 2 DUB Livre 13:00(A)
6 Matrix: Resurrections DUB 14 anos 21:30(A) 
6 Sing 2 DUB Livre 11:30(A) / 14:00(A) / 16:30(A) / 19:00(A)
7 Turma da Mônica: Lições ORI Livre 11:00(F)
7 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 14:00(A) / 17:15(A) / 20:30(A)
8 King’s Man: A Origem LEG 14 anos 21:10(G)

8 King’s Man: A Origem dub 14 anos 12:20(C) / 15:20(C) / 18:15(C) / 21:10(C) 
/ 12:20(G) / 15:20(G) / 18:15(G)

9 Turma da Mônica: Lições ORI Livre 12:00(A) / 14:15(A) / 16:45(A) / 19:05(A)
9 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 21:20(A)

(A) Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua, (B) Qui Dom Seg Ter Qua, (C) Qui Sáb Seg Qua, (D) Sex Dom Ter, (E) Sex Sáb, 
(F) Sáb Dom e (G) Sex Dom

UCI RIBEIRÃO SHOPPING | 16 2138 8890
Programação de 06/01 a 12/01/2022
SALA FILME FORMA CENSURA HORÁRIOS

1 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa LEG 12 anos 20:45
1 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa DUB 12 anos 14:45 / 17:45
2 Matrix: Ressurections(*) LEG 14 anos 19:10
2 Matrix: Ressurections(*) DUB 14 anos 13:00
2 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa(*) 3D LEG 12 anos 22:10
2 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa(*) 3D DUB 12 anos 16:05
3 King’s Man: A Origem LEG 14 anos 19:30
3 King’s Man: A Origem DUB 14 anos 13:50 / 16:40 / 22:20
4 Turma Da Mônica: Lições NAC Livre 14:20 / 16:30 / 18:40 / 20:50
5 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa LEG 12 anos 18:20 / 21:30
5 Turma Da Mônica: Lições NAC Livre 13:40 / 15:55
6 Sing 2 DUB Livre 13:10 / 18:45
6 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa DUB 12 anos 15:40 / 21:10
7 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa LEG 12 anos 14:00
7 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa DUB 12 anos 17:05 / 20:10
8 Matrix: Ressurections LEG 14 anos 20:30
8 Matrix: Ressurections DUB 14 anos 14:10 / 17:20
9 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa DUB 12 anos 13:30 / 16:35
9 O Festival do Amor LEG 12 anos 19:40 / 21:50

10 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa 3D LEG 12 anos 16:20 / 22:25
10 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa 3D DUB 12 anos 13:15 / 19:25
11 Sing 2 DUB Livre 14:30 / 17:10 / 19:35 / 22:00

(*)IMAX

CINÉPOLIS SHOPPING SANTA ÚRSULA | 16 3632 0568
Programação de 06/01 a 12/01/2022
SALA FILME FORMA CENSURA HORÁRIOS

1 O Festival Do Amor LEG 14 anos 14:30 / 16:45 / 18:45 / 21:15
2 Turma Da Mônica - Lições NAC Livre 14:00 / 16:00 / 18:30 / 20:45
3 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa DUB 14 anos 14:45 / 17:45 / 21:00 
4 Turma Da Mônica - Lições NAC Livre 14:20(A)
4 Kingsman - A Origem DUB 14 anos 13:45(B) / 16:30 / 19:20
4 Kingsman - A Origem LEG 14 anos 22:10
5 Sing 2 DUB Livre 13:50 / 16:15 / 19:00
5 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa DUB 14 anos 21:45
6 Sala Fechada - - -
7 Matrix Ressurections DUB 14 anos 20:00
7 Sing 2 DUB Livre 15:00 / 17:30
8 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 14:15 / 17:15
8 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa LEG 12 anos 20:30

(A) Somente Sábado e Domingo, (B) Exceto Sábado e Domingo, (C) Somente Sexta e Sábado, (D) Exceto Sexta e 
Sábado, (E) Somente Quarta-feira, (F) Exceto Quarta-feira, (G) Somente Quarta para Quinta-feira, (H) Somente 

Domingo, (I) Exceto Domingo, (J) Exceto Terça-feira e (K) Cinematerna Somente Terça-feira

CINÉPOLIS SHOPPING IGUATEMI | 16 3913 3675
Programação de 06/01 a 12/01/2022
SALA FILME FORMA CENSURA HORÁRIOS

1 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa(*) 3D LEG 12 anos 15:00 / 18:15 / 21:30
2 Sing 2 3D DUB Livre 14:00 / 16:20
2 O Festival Do Amor LEG 14 anos 18:50 / 21:00
3 Turma Da Mônica - Lições 2D NAC Livre 13:50(A)
3 Kingsman - A Origem LEG 14 anos 16:00 / 18:45 / 21:45
4 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 17:15 / 20:30
4 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa 3D DUB 12 anos 14:15
5 Sing 2 DUB Livre 14:40 / 17:00 / 19:30
5 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa LEG 12 anos 22:00
6 Matrix Ressurections LEG 14 anos 21:15
6 Turma Da Mônica - Lições NAC Livre 14:30 / 16:40 / 19:00

(*)MACRO XE; (A) Somente Sábado e Domingo, (B) Exceto Sábado e Domingo, (C) Somente Sexta e Sábado, 
(D) Exceto Sexta e Sábado, (E) Somente Quarta-feira, (F) Exceto Quarta-feira, (G) Somente Quarta para Quinta-
-feira, (H) Somente Domingo, (I) Exceto Domingo, (J) Exceto Terça-feira, (K) Cinematerna Somente Terça-feira, 
(L) Somente quinta, sexta,sabado e domingo, (N) Somente de sexta a quarta, (O) Somente quinta e (P) Excerto 

Sábado, domingo e quarta
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Férias 2022

Praias brasileiras incríveis para curtir
Separe um par de óculos escuros, pegue o protetor solar - ou o bronzeador -, que tal curtir uma praia

FOTOS: ISTOCK

VERAO~Ferias
de

'

Reserve já!Reserve já!

08000 13 1009
www.hotelcolinaverde.com.br

SÃO PEDRO - SP

Com o Brasil ainda em alta, 
por conta das incertezas da 
pandemia no resto do mundo, 
as praias nacionais deverão ser 
o grande destaque do turismo 
em 2022. Por todo o país, in-
contáveis destinos com areias 
branquinhas e águas pra lá de 
cristalinas certamente estarão 
na pauta de todo e qualquer 
turista que deseje curtir alguns 
dias de sol, sombra e calor du-
rante as férias. Mas com tantas 
opções, que destino escolher? 
Confira algumas sugestões:

Praia de Pipa (Rio Grande 
do Norte)

Pertinho de Natal, a estonte-
ante Praia de Pipa, no município 
de Tibau do Sul, se destaca por 
oferecer tranquilidade e badala-
ção na mesma proporção, agra-
dando assim os mais variados 
perfis de viajantes. O local dis-

põe de diversas opções de ativi-
dades, que vão desde passeios de 
barco e buggy, a mergulho com 
golfinhos. A Baía dos Golfinhos, 
aliás, é um ótimo ponto de ob-
servação da espécie. Vale a visita.

Porto de Galinhas 
(Pernambuco)

Famosa pela diversidade 
de belezas naturais, esta be-
líssima praia pernambucana, 
localizada a apenas 50 quilô-
metros de Recife, no municí-
pio de Ipojuca, encanta tan-
to pela tonalidade da água, 
quanto pelo rico ecossistema 
marinho, onde a fauna e flora 
exibem-se em meio aos para-
disíacos recifes de corais.  

Praia do Cachadaço 
(Trindade – RJ)

No Eixo Rio-SP, a Praia 
do Cachadaço, na bela e goo-

Praia de Pipa (Rio Grande do Norte)

Porto de Galinhas (Pernambuco) Praia do Cachadaço (Trindade – RJ)

d-vibes Trindade, no Rio de 
Janeiro, é uma excelente opção 
para quem precisa recarregar 
as energias. Além de uma am-
pla e espetacular praia, o local 
também abriga a convidativa 
Piscina Natural do Cachada-
ço, onde é possível repousar 
nas imensas rochas adjacentes 
após um refrescante mergu-
lho. A tonalidade da água é 

quase cristalina e, com sorte, é 
possível vislumbrar alguns pei-
xinhos nadando por ali. Para 
chegar até a atração, no entan-
to, é necessário percorrer uma 
trilha de aproximadamente 
30 minutos ou fretar um bar-
quinho. A escolha é sua e de 
mais ninguém. Trindade está 
a aproximadamente 280 km de 
São Paulo e 270 km da capital 

fluminense. Boa opção para 
um bate volta de carro.

Ilha do Amor (Alter do 
Chão – PA)

Na contramão do tradi-
cional conceito de praia que 
estamos habituados, a peque-
na Ilha do Amor, em Alter do 
Chão, no Pará, abriga uma das 
mais belas e gostosas praias de 

rio do Brasil. Banhada pelo 
Rio Tapajós, a atração ganha 
corpo entre agosto e dezem-
bro, época de seca na região, 
ao exibir um convidativo 
banco de areia para turista 
nenhum botar defeito. A to-
nalidade azul da água impres-
siona. O apelido de “caribe 
amazônico” não é nenhum 
exagero. É mais do que válido.

Faça já sua

reserva!

(64) 99945-1970

3455-9393

Caldas Novas - GO

Hotéis   

Diversão em familia?

No diRoma tem!

estamos te esperando...

Turismo
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CLASSIFICADOS
TRIBUNA

3632-2200 
EMPREGOS

CONSULTOR DE 
VENDAS

Firma automotiva 
contrata para início 
imediato, consul-
tor de vendas com 
domínio em pla-
taformas digitais 
e experiência com 
vendas de veículos. 
Interessados enviar 
currículo para: bol-
sacurriculo@gmail.
com

AUXILIAR 
FINANCEIRO

Empresa Auto Pe-
ças contrata. Com 
experiência para 
início imediato. In-
teressados, enviar 
currículo para o 
e-mail: financeiro.
adm@ranchaoa-
cessorios.com.br

TROCADOR DE 
ÓLEO

Precisa-se para pos-
to de gasolina. Ótimo 
salário e comissões. 
Exige-se experiência 
mínima de 2 anos 
comprovada. Fa-
vor enviar currículo 
para mauro22orm@
gmail.com
OPORTUNIDADES 

EMPREGO
Empresa no seg-
mento de manu-
tenção industrial 
com sede Ribei-
rão Preto e Ame-
ricana - SP. Com 
atendimento todo 
território nacional 
contrata início Ime-
diato: *Vendedor / 
Orcamentista Inter-
no - Fem. / Masc.; 
*Auxiliar De Vendas 
- Fem. / Masc.; *Re-
cepcionista (Femi-
nino); *Tec. Refrige-
ração - Masc.; *Tec. 
Eletricista Coman-
dos - Masc.; *Tec. 
Eletricista - Masc.; 
*Lateiro / Funileiro 
- Masc.; *Ajudante 
Serviços Gerais - 
Fem./Masc.
Perfil Profissional: 
Conhecimentos bá-
sicos área atuação. 
Informática. Boa 
caligrafia. Boa dic-
ção ao lidar cliente 
(Vendedores). Dis-
ponibilidade via-
gens (Técnicos). 
EMPRESA OFERE-
CE: Salário compa-
tível função. Comis-
sionamento vendas 
(vendedores). Óti-
mo ambiente de 
trabalho. Plano car-
reira/crescimento. 
Convênio médico. 
Vale alimentação. 
Uniforme. Interes-
sados encaminhar 
C.V para: emer-
son@fluidsystems.
com.br

MOTORISTAS 
CATEGORIA "C" E 

"D"
Transportadora Gas-
par Dutra contrata. 02 
vagas. Salário: Piso da 
categoria + benefícios. 
Tratar: Rua Ministro Sá 
Carneiro, 310 (Ref. To-
maz Alberto, em frente 
à entrada para o aero-
porto).

CARREGADORES 
BRAÇAIS

Transportadora Gas-
par Dutra contrata. 02 
vagas. Salário: Piso da 
categoria + benefícios. 
Tratar: Rua Ministro Sá 
Carneiro, 310 (Ref. To-
maz Alberto, em frente 
à entrada para o aero-
porto).

VENDEDOR (A) 
EXTERNO

Empresa Contrata 
para início imediato. 
Credenciador externo. 
Necessário que tenha 
carteira de habilitação 
‘’AB’’. Interessados 
enviar currículo para 
e-mail: curriculo@co-
merciariorp.org

VENDEDOR
(5 VAGAS)

Grupo Moby Dick 
– Estética Automo-
tiva, rede de lava 
rápido, abrindo lo-
jas novas nos Sho-
pping de Ribeirão 
Preto, CONTRATA. 
Responsabilidades: 
Oferecer/vender 
serviços variados 
na área de trata-
mento automotivo. 
Requisitos: Experi-
ência com vendas e 
atendimento ao pú-
blico. Ter disponi-
bilidade de horário, 
para trabalhar aos 
finais de semana. 
Salário: 1261,39 + 
COMISSÃO. Benefí-
cios: CESTA BÁSICA 
+ VALE TRANSPOR-
TE. Interessados 
nas vagas podem 
enviar currículo por 
e-mail: gabriela@
grupomobydick .
com.br ou pelo 
WhatsApp (11) 
94019-9426.

SÍTIO CONTRATA
Pessoa para ser-
viços gerais com 
idade acima de 30 
anos, com referên-
cia, experiência e 
que tire leite ma-
nualmente. Tratar 
(16) 99748-8382.

VAGA PARA 
MECÂNICO

Estamos contratan-
do mecânico com 
experiência para 
Centro Automotivo, 
com início imediato. 
Salário a combinar. 
Favor entrar enviar 
currículo para: fi-
nanceiroservice@
hitcar.com.br ou 
entregar em mãos 
na Av. Presidente 
Vargas, 750.

POLIDOR 
AUTOMOTIVO

(6 VAGAS)
Grupo Moby Dick 
– Estética Automo-
tiva, rede de lava 
rápido, abrindo lo-
jas novas nos Sho-
pping de Ribeirão 
Preto, CONTRATA. 
Responsabilidades: 
Realizar serviço de 
polimento auto-
motivo, manusear 
produtos e operar 
equipamentos. Re-
quisitos: Desejá-
vel experiência na 
área. Ter disponi-
bilidade de horário, 
para trabalhar aos 
finais de semana. 
Salário: 1482,86. 
Benefícios: CES-
TA BÁSICA + VALE 
TRANSPORTE + 
PRÊMIO. Interes-
sados nas vagas 
podem enviar cur-
rículo por e-mail: 
gabriela@grupo-
mobydick.com.br 
ou pelo WhatsApp 
(11) 94019-9426.
SERVIÇOS GERAIS
Estamos preci-
sando de diaris-
ta (homem) para 
trabalhar no circo 
Máximus. Para 
serviços gerais. 
Paga-se por dia. 
Informações (16) 
98104-5019.

ASSISTENTE DE 
DEPARTAMENTO 

PESSOAL
Empresa contra-
ta em regime CLT. 
Com experiência 
comprovada em 
carteira. Funções: 
Prestar suporte no 
preparo e cálculo da 
folha de pagamen-
to, rescisões, férias 
e recolhimento de 
contribuições. Re-
alizar a manuten-
ção do cadastro de 
funcionários, con-
trolar benefícios e 
acompanhar fluxo 
de ponto eletrôni-
co. Encaminhar o 
currículo para: dp@
grifnet.com.br e fe-
lipe@grifnet.com.br

OPERADOR 
DE LAVAGEM 
AUTOMOTIVA
(12 VAGAS)

Grupo Moby Dick 
– Estética Automo-
tiva, rede de lava 
rápido, abrindo lo-
jas novas nos Sho-
pping de Ribeirão 
Preto, CONTRATA. 
Responsabilidades: 
Ser comprometido 
e responsável. Re-
quisitos: Ter experi-
ência com limpeza 
automotiva. Ter 
disponibilidade de 
horário, para traba-
lhar aos finais de 
semana. Salário: 
1234,94. Benefí-
cios: CESTA BÁSI-
CA + VALE TRANS-
PORTE + PRÊMIO. 
Interessados nas 
vagas podem enviar 
currículo por e-mail: 
gabriela@grupo-
mobydick.com.br ou 
pelo WhatsApp (11) 
94019-9426.
TELEMARKETING

Ensino médio com-
pleto; Ser maior de 
18 anos; Experiência 
em telemarketing; Ter 
boa dicção; Disponi-
bilidade de horários; 
Ter proatividade; Pa-
cote Office básico; 
Desenvoltura para fa-
lar com pessoas. En-
trar em contato com 
(16) 99354-3677 ou 
enviar currículo para: 
ribeiraopreto-cen-
tro@odontocom-
pany.com

VENDEDOR (A) 
EXTERNO

Ensino médio com-
pleto; Ser maior de 
18 anos; Experiên-
cia em vendas; Ter 
uma boa dicção; 
D i s p o n i b i l i d a d e 
de horários; Ter 
proatividade; Pa-
cote office básico; 
Desenvolvimento 
para falar com as 
pessoas. Entrar 
em contato com 
(16) 99354-3677 
ou enviar currículo 
para: ribeiraopre-
to-centro@odonto-
company.com

ASSISTENTE DA 
QUALIDADE

Com experiência 
comprovada em 
carteira no seg-
mento Monitorar a 
qualidade da pro-
dução na empresa, 
verificar os proce-
dimentos  opera-
cionais de higiene 
e boas práticas de 
fabricação, elaborar 
os laudos de aná-
lise fornecidos aos 
clientes. - Empresa 
contrata em regime 
CLT encaminhar o 
currículo para feli-
pe@grifnet.com.br

ANALISTA DA 
QUALIDADE

Com experiência 
comprovada em 
carteira em seg-
mento Elaborar e 
implementar mo-
delos e ferramentas 
de controle de qua-
lidade com foco na 
adoção de políticas 
e técnicas de me-
lhoria continua. Re-
alizar mapeamento 
de processos, ins-
truções de traba-
lho.Acompanhar 
auditoria interna e 
externa.- Empresa 
contrata em regime 
CLT encaminhar o 
currículo para  feli-
pe@grifnet.com.br

ASSISTENTE E 
ANALISTA  DA 

QUALIDADE
Com experiência 
comprovada em car-
teira no segmento do 
Ramo Industria de 
Móveis  - Empresa 
contrata em regime 
CLT encaminhar o 
currículo para dp@
grifnet.com.br e feli-
pe@grifnet.com.br

ASSISTENTE DE 
LICITAÇÕES

Com experiência 
comprovada em car-
teira em segmento 
Acompanhar proces-
sos Licitatório, bus-
ca e analisar editais, 
cadastra e renovar 
empresa nos orgão 
publicos e privados, 
participar de pregões 
eletrônicos e presen-
ciais. -  Empresa con-
trata em regime CLT 
encaminhar o cur-
rículo para  felipe@
grifnet.com.br

ASSISTENTE DE 
LICITAÇÕES

Com experiência 
comprovada em 
carteira no Carre-
gamento, entrega 
e montagem de 
móveis - Empresa 
contrata em regime 
CLT encaminhar o 
currículo para dp@
grifnet.com.br e fe-
lipe@grifnet.com.br

VENDEDORA 
INTERNA

Empresa distribui-
dora de Produtos 
de Limpeza e Des-
cartáveis contrata. 
Exige-se experiên-
cia em atendimen-
to ao cliente de, no 
mínimo, 02 anos; 
Noções básicas em 
informática e redes 
sociais; Dinâmica, 
pró-ativa e trabalho 
em equipe. Benefí-
cios: Salário Fixo, 
Comissões, Ajuda 
de Custo e Pre-
miações de Meta. 
Interessados enviar 
currículo para o 
e-mail: comercial@
onixdistr ibuido-
rarp.com.br
VAGA EXCLUSIVA 

PARA PCD
J D COCENZO con-
trata para auxiliar de 
SSMA, ser proativo, 
boa comunicação e 
curso técnico será 
um diferencial. In-
teressados enviar 
currículo p/ rh@gru-
pococenzo.com.br

GARÇON
Habib's contrata: 
garçom. Interes-
sados comparecer 
com currículo em 
mãos em nossa 
unidade da Rua São 
José 1336

AJUDANTE DE 
COZINHA

Habib's contrata: 
ajudante de cozinha. 
Interessados com-
parecer com currí-
culo em mãos em 
nossa unidade da 
Rua São José 1336

AJUDANTE DE 
COZINHA

Ragazzo contrata: 
Ajudante de Cozi-
nha. Interessados, 
comparecer com 
currículo em mãos 
em nossa unida-
de localizada à Av 
Nove de Julho 1472

OPERADOR DE 
EMPILHADEIRA

A Planearte Móveis 
Planejados está 
contratando. Re-
quisitos: Experiên-
cia em operações 
acima de 3 tonela-
das / Certificado de 
curso atualizado. 
Enviar Currículo 
para o WhatsApp 
(16) 98256-1948 
ou pelo e-mail: rh@
planearte.com.br

ARTE FINALISTA
Estamos contratando 
profissionais para a 
vaga de arte finalista. 
Exige-se vivência for-
mal ou informal com 
Corel Draw, Ilustrator, 
Photoshop e pacote 
office e impressão 
digital. Benefícios: R$ 
1.690,00. Vale Trans-
porte e Participação 
nos Lucros. Favor 
cadastrar o currículo 
no site www.fabiana-
vieirarh.com

ESTÁGIO ENSINO 
MÉDIO

Estamos contra-
tando estagiário 
de ensino médio. 
Exige-se que te-
nha conhecimento 
no pacote office e 
residir em Ribeirão 
Preto-SP. Horá-
rio do estágio: De 
segunda a sexta-
-feira das 14:00 às 
18:00. Benefícios: 
Bolsa auxílio de R$ 
400,00. Vale trans-
porte e seguro de 
vida. Favor cadas-
trar o currículo no 
site www.fabiana-
vieirarh.com

TOSADORA
Estamos contra-
tando para banho e 
tosa com experiên-
cia e que resida em 
Ribeirão Preto. Tra-
tar no (16) 9.9774-
4004

VENDEDOR 
INTERNO

Estamos contra-
tando Vendedor 
Interno. Exige-
-se Ensino médio 
completo, conhe-
cimento em Word 
e Excel (básico) e 
facilidade em utili-
zar sistemas, saber 
fazer cálculos ma-
temáticos. Saber 
se comunicar bem 
e ter facilidade em 
utilizar e-mails, 
whatsapp e telefo-
ne. Diferencial: Ter 
trabalhado com 
venda de EPI'S, 
material de cons-
trução ou material 
elétrico. De segun-
da a sexta-feira. 
Benefícios: Salário 
de R$ 1.439,00, co-
missão, vale trans-
porte, alimentação. 
Favor cadastrar o 
currículo no site 
www.fabianaviei-
rarh.com

AUXILIAR /
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM
Vaga em Ribeirão 
Preto. Para auxiliar ou 
técnico de enferma-
gem em empresa de 
cuidadores da saúde. 
Plantão noturno (2x 
semana). R$ 140/
plantão. Entrar em 
contato: fernando-
manesco@live.com 
ou (19) 98177-9600 
(WhatsApp).

CAIXA/
VENDEDOR(A) 

SILCAR PNEUS 
– Revenda Conti-
nental, contrata: 
caixa/vendedor(a) 
c/ disp. total p/ 
viagens. Enviar CV 
p/ selecao@sil-
carpneus.com.br

ANALISTA 
ADMINISTRATIVO

Contrata-se ana-
lista administra-
tivo experiência 
comprovada de 02 
anos, rotinas ad-
ministrativas, RH, 
fiscal, financeiro. 
Curso superior. Sa-
lário fixo, VT, VR e 
convênio médico. 
E-mail nilton.ma-
eda@sharkmaqui-
nas.com.br

ESTAGIÁRIO DE 
ENGENHARIA

Contrata-se com 
conhecimento em 
autocad e pacote 
Office. Enviar cur-
rículo: rh.307230@
gmail.com - No 
e-mail colocar no 
assunto a palavra 
estagiário

MOTORISTAS 
CONTRATA-SE

Carteira de Habili-
tação Letras D/E. 
Salário: Piso da 
Categoria. Escolari-
dade; Ensino Médio. 
Disponibilidade para 
viagem. Enviar Cur-
riculum Vitae para: 
Rua Ministro Sá Car-
neiro Nº 310 (Próxi-
ma Ao Aeroporto)

ELETRICISTA OU 
AJUDANTE DE 
ELETRICISTA

Contrata-se Eletri-
cista ou Ajudante de 
Eletricista com prá-
tica em Construção 
Civil. Início imedia-
to. Contato: Adriano 
adriannoveloso@
gmail.com ou (16) 
99139-3545.

A UNAERP 
CONTRATA

Docente para o 
curso de Engenha-
ria de Computação. 
Maiores informa-
ções através do 
site da UNAERP, em 
Trabalhe Conosco 
https://unaerp.br/
trabalhe-conosco

DESENHISTA DE 
AUTOCAD

Contrata-se com ex-
periência mínima de 
2 anos, com CNH e 
disponibilidade para 
viagem. Enviar cur-
rículo: rh.307230@
gmail.com - No e-mail 
colocar no assunto a 
palavra desenhista

PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO

A UNAERP contra-
ta docentes para 
ministrar aulas no 
curso de Medicina.
Disciplinas: Semio-
técnica e Semio-
logia do Adulto. 
Mais informações 
por meio do site 
da UNAERP, em 
Trabalhe Conosco: 
https://unaerp.br/
trabalhe-conosco
CONTRATA-SE TEC. 
EM CONTABILIDADE
Para lançamentos 
de notas em sof-
tware, lançamen-
tos em planilhas , 
separação de notas 
fiscais. Hart cons-
truções metálicas 
16-3323-8383

CONSULTOR 
EXTERNO

Para trabalhar em 
Ribeirão Preto. 
Necessária expe-
riência em vendas, 
gostar de desafios 
e veículo próprio. 
Oferecemos: trei-
namento, carteira 
assinada e comis-
são. Enviar CV para 
rh@conexoadvan-
tages.com.br

MOTORISTA
Contrata-se para ma-
terial de construção. 
Necessário CNH com 
a categoria C. Inte-
ressados na vaga, 
enviar o currículo 
pelo whatsapp: (16) 
9.9407-7201, ou 
trazer no endereço: 
Avenida Renê Oliva 
Strang, 1415.

500 VAGAS DE 
EMPREGOS

Em Ribeirão Preto e 
região. Divulgação 
de cursos gratuitos. 
Dicas de empreende-
dorismo 100 vagas 
de Concursos Públi-
cos - 100 vagas de 
Estágio. Vagas para 
Jovem Aprendiz O 
maior portal de Pes-
soas – Emprego – 
Empreendedorismo 
Carreira – Negócios 
– Sucesso:https://
ismaelcolosi.com.br

ESTAGIÁRIO (A)
JD Cocenzo contra-
ta: Estagiário (a) para 
área administrativa, 
interessados enviar 
currículo para rh@
grupococenzo.com.br

CONSULTORES DE 
VENDAS (EXTERNO)
Temos 10 vagas. 
Para trabalhar em Ri-
beirão Preto e Região 
com meios de pa-
gamento/ produtos 
financeiros. Ofere-
cemos: salário fixo + 
ajuda de custo + pre-
miação. Interessados 
entrar em contato en-
viando currículo para 
o WhatsApp: (11) 
91048-1903.

AUXILIAR DE 
VENDAS

Requisitos: Ter um 
perfil comunicativo, 
conhecimentos em 
rotinas adminis-
trativas e em redes 
sociais. Experiên-
cia com vendas de 
bikes e acessórios 
será um diferencial. 
Local de trabalho 
e horário: Centro 
de Ribeirão Preto, 
horário comercial, 
de segunda-feira 
a sábado. Enviar 
currículo para: te-
verama@teverama.
com.br

AUXILIAR DE 
MONTADOR 
DE MÓVEIS 

PLANEJADOS
A Planearte Móveis 
Planejados está 
contratando. Prin-
cipais atribuições: 
Auxiliar os monta-
dores nas obras na 
montagem dos mó-
veis, ajudar na lim-
peza e organização 
das obras, ajudar 
na elaboração de 
lista de materiais 
necessários para a 
realização da mon-
tagem, auxiliar nas 
demandas diárias 
da fábrica. Requi-
sitos: Experiência 
e/ou vivência em 
marcenaria/móveis 
planejados. En-
viar currículo para 
o WhatsApp (16) 
98256-1948 ou 
pelo e-mail: rh@
planearte.com.br

RECEPCIONISTA
Será responsá-
vel por atender o 
público, tanto por 
telefone, e-mail ou 
pessoalmente. Re-
alizar agendamen-
tos, anotar recados 
e auxiliar os outros 
departamentos. Irá 
trabalhar em con-
tabilidade. Benefí-
cios: Vale alimen-
tação, convênio 
médico e odonto-
lógico. Formação 
Acadêmica. Ensino 
médio completo. 
Desejável superior 
cursando. Experi-
ência Conhecimen-
to em escritórios 
de contabilidade. 
Salário A combinar. 
contato@barros-
micheli.com.br

TOSADOR
Estamos contra-
tando tosador com 
experiência com-
provada. Exige re-
ferência. Salário 
fixo + comissão. 
Enviar currículo 
para: vetcury@
gmail.com

OPERADOR DE 
PRENSA DE 
BORRACHA

Brandy contrata. 
Com experiência 
comprovada. En-
viar currículo para: 
contabil@brandy.
com.br

SERRALHEIRO
Contrata-se Ser-
ralheiro com ex-
periência, possuir 
Carteira de habili-
tação "B". Experi-
ência com Portas 
de Enrolar será um 
diferencial. Entrar 
em contato: (16) 
9.9429-2626 / (16) 
3969-3699

ATENDENTE/
VENDEDOR

Estamos contra-
tando para Pet 
shop. Exige-se re-
ferência. Salário 
fixo + comissão. 
Enviar currículo 
para: vetcury@
gmail.com

PCD PARA ÁREA 
ADMINISTRATIVA

J D Cocenzo con-
trata. Interessados 
enviar currículo p/ 
rh@grupococenzo.
com.br

OFICINA DE MOTO 
CONTRATA

Mecânico c/ expe-
riência, auxiliar de 
mecânico c/ expe-
riência e um office 
boy para serviços 
gerais. Interessados 
entrar em contato 
no telefone 9.9150-
9708 ou no 3966-
4271 ou compare-
cer na rua Espírito 
Santo, 1568 – horá-
rio comercial.

CONSULTOR 
EXTERNO DE 

VENDAS
20 vagas - Com ex-
periência em comér-
cio porta a porta de 
meios de pagamen-
to. Ensino Médio 
Completo. Oferece-
mos: Salário Fixo + 
Comissão + Ajuda 
de Custo. Enviar 
currículo por e-mail: 
r e c r u t a m e n t o @
forzacapital.com.br 
ou WhatsApp: (11) 
91048-1903.

CAIXA
Contrata-se. Cur-
rículos enviar para 
curriculo@elitepa-
daria.com.br

AUXILIAR DE 
SERRALHERIA

Contrata-se Auxiliar 
de Serralheria. Re-
quisitos: Experiên-
cia básica com sol-
da, possuir Carteira 
de habilitação "B". 
Experiência com 
Portas de Enrolar 
será um diferencial. 
Entrar em contato: 
(16) 9.9429-2626 / 
(16) 3969-3699

DEPTO DE 
COMPRAS

Empresa contra-
ta, para depto de 
compras, pessoas 
que tenham conhe-
cimento no pacote 
office, comunicati-
va, disponibilidade 
de horário. Pes-
soas cursando ou 
com formação em 
administração de 
empresas ou con-
tabilidade são bem 
compatíveis com o 
cargo. Enviar e mail 
para map@rodipel.
com.br.

CONTRATA-SE 
CAMAREIRA

Estamos contra-
tando para Motel 
no bairro Salgado 
Filho 1, ao lado do 
muro do Aeroporto. 
Com ou sem expe-
riência, com dispo-
nibilidade de horá-
rio. Necessita-se 
de noções de infor-
mática. Currículos 
(16) 98869-8441 
ou na Rua Jacareí, 
335, Ribeirão Pre-
to-SP

AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO

30 Vagas. Estamos 
contratando Auxi-
liar de Produção. 
Desejável conhecer 
medidas básicas, 
máquinas manuais 
de baixa comple-
xidade como: fura-
deira, serra tico tico 
e ferramentas bási-
cas manuais, como: 
chave de fenda, 
martelo etc. Salário: 
R$ 1.491,00. Refei-
ção no Local e Vale 
Transporte. Favor 
entregar currículo 
na Rua Colômbia, 
1035 ou enviar no 
e-mail: rh@mo-
vplan.com.br

CONSULTOR DE 
VENDA

Contratar-se ‘Con-
sultor de Venda’ 
para Ribeirão Preto, 
com experiência em 
venda de meios de 
pagamento e produ-
tos financeiros. Ofe-
rece-se: salário fixo 
+ variável + ajuda de 
custo. Interessados 
entrar em contato 
pelo telefone (11) 
9.9725-5898.

AUXILIAR DE 
EXPEDIÇÃO

Loja varejista do 
ramo construção ci-
vil, contrata: Auxiliar 
de Expedição, sexo 
masculino, idade 
entre 18 e 30 anos. 
Salário R$ 1.505,00 
+ Vale Transporte (se 
utilizar). Interessa-
dos, enviar currículo 
para luciana_gonc@
outlook.com

SUPERVISOR DE 
VENDAS

Estamos contratan-
do SUPERVISOR DE 
VENDAS com ex-
periência em coor-
denação de equipe 
de Representantes 
Comerciais. Favor 
entregar currículo na 
Rua Caconde, 660 ou 
no e-mail: contabil@
brandy.com.br, com 
pretensão salarial.

CONSULTOR (A) 
EXTERNO

PAP serviços de te-
lefonia: Contratamos 
pessoas diferen-
ciadas, resilientes e 
com foco em resul-
tados. Vaga CLT, fixo, 
variável, vale refei-
ção, carro da empre-
sa. Experiência com 
Vendas será um di-
ferencial. Currículos 
para: selecao@gru-
pofmo.com.br

ADEQUADOR 
DE MÓVEIS 

PLANEJADOS
Planearte Móveis 
Planejados con-
trata. Domínio em 
leitura de projetos 
técnicos, medição 
e sistema Promob. 
Ter experiência na 
área de móveis pla-
nejados e vivência 
em ambiente de 
marcenaria. For-
mação em Enge-
nharia, Arquitetura, 
Design de Interiores 
será um diferencial. 
Enviar currículo 
para o WhatsApp 
98256-1948 ou 
para o e-mail: rh@
planearte.com.br

PRECISO DE 
FAXINEIRA

Ligar para (16) 
3625-7822. Falar 
com Léa.

PROJETISTA 
DE MÓVEIS 

PLANEJADOS
Planearte Móveis 
Planejados con-
trata. Principais 
atribuições: Elabo-
rar os projetos de 
móveis planejado; 
quando necessário, 
auxiliar o vendedor 
na apresentação 
do projeto reali-
zado. Requisitos: 
Ter experiência no 
mercado de móveis 
planejados e vivên-
cia em marcenaria; 
Saber trabalhar 
com decoração; 
Domínio no sistema 
Promob; Formação 
em Arquitetura ou 
Design de Interiores 
será um diferencial. 
Enviar currículo 
para o WhatsApp 
98256-1948 ou 
para o e-mail: rh@
planearte.com.br

VENDEDOR(A)
Estamos contra-
tando vendedor(a) 
com experiência em 
vendas de cursos 
voltados para saú-
de e estética. Enviar 
curriculum para: cur-
riculum.dermocos-
meticos@gmail.com

SUPERVISOR
A UNAERP contrata 
Supervisor para a 
área de Controla-
doria (sendo Depar-
tamento Contábil, 
Fiscal e Departa-
mento Pessoal).
Maiores informa-
ções através do 
site da UNAERP, em 
Trabalhe Conosco 
https://unaerp.br/
trabalhe-conosco

VENDEDORA DE 
COSMÉTICOS 
HOME OFFICE

Empresa de cosmé-
ticos com 30 anos 
de mercado, sele-
ciona vendedor(a) 
que seja *Pessoa 
Jurídica* (exceto 
MEI) para atuação 
em sistema home 
office. Atuará na 
prospecção de 
clientes, apresen-
tação dos produtos 
e finalizações das 
vendas. Desejável 
experiência com 
vendas, atendi-
mento ao cliente, 
proativo, focados 
em metas e que 
tenha interesse no 
segmento de cos-
méticos. Salário: 
comissão. Horário: 
a combinar. Inte-
ressados, encami-
nhar currículo no 
e-mail: atendimen-
to@5sepi.com.br. 
Colocar no assunto 
o nome da ‘Vaga’.
AUXILIAR FISCAL 

Contabilidade Ad-
mite com experi-
ências em Regis-
tros de Entradas e 
Saidas, Sped Fis-
cal, Apuração do 
Simples Nacional 
(PGDAS), SEDIF , 
Apuração de Guias 
estaduais e Fede-
rais, interessados, 
enviar Curriculos 
para o email con-
tato123.contabili-
dade@hotmail.com
REPRESENTANTE 

COMERCIAL
Empresa no ramo 
de Cartonagem, 
seleciona Repre-
sentante Comercial 
para atuar em Ri-
beirão Preto e re-
gião. Imprescindí-
vel conhecimento, 
vivência no ramo 
e possuir veículo 
próprio.
Currículo: comer-
cial@colicartona-
gem.com.br

PROFISSIONAIS 
COM EXPERIÊNCIA 

EM CARTEIRA
Empresa contrata 
profissionais com 
experiência em car-
teira para as vagas 
de: Soldador - Sol-
dador Montador 
- Operador De Fu-
radeira De Coluna 
- Torneiro Mecânico 
– Ferramenteiro - 
Auxiliar De Soldador 
- Auxiliar De Serra-
lheiro - Auxiliar De 
Produção. Favor 
enviar curriculum 
para Processo Sele-
tivo, para o e-mail: 
cial@cial.ind.br

VENDEDOR 
EXTERNO

Atuar com ven-
das externas para 
venda de produtos 
financeiros como: 
Máquina de cartão 
de crédito. Regime 
de contratação: 
CLT- Diferenciais: 
experiência comer-
cial, boa desenvol-
tura para atendi-
mento ao cliente. 
31 9.9300-0274
SERVIÇOS GERAIS 

PARA SÍTIO
Precisamos para 
morar e trabalhar 
na região de Cravi-
nhos, acima de 30 
anos com referên-
cias e experiencia 
com gado, que sai-
ba tirar leite. Tratar 
9.9748-8382

MARCENEIRO 
PARA 

INFRAESTRUTURA
A UNAERP contra-
ta Marceneiro para 
o setor de Infra-
estrutura. Maio-
res informações 
através do site da 
UNAERP, em Tra-
balhe Conosco: 
https://unaerp.br/
trabalhe-conosco

Classificados
comercial@tribunaribeirao.com.br

Tribuna
UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO OFFLINE



Super Banner (Topo do Site)
728x90 PX

Super Banner
728x90 PX

Vídeo na Home
(SOMENTE COM TAG)

728x90 PX

Mega Banner
970x250 PX

Banner Quadrado
300x300 PX

Tribuna
UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO ONLINE



FONTE: Google Analytics - Dez/21-Jan/22

Visitantes

Retorno do Visitante
Novo Visitante

Páginas por sessão:
Duração média da sessão:

Taxa de rejeição:
Porcentagem de novas seções:

3,05
00:01:09
0,92%
50,76%

50,8%
49,2%

Dispositivos
Mobile

Desktop
Tablet

71,6%
27,9%

0,5%

Faixa Etária
45-54
35-44
25-34
55-64
18-24

+65

20,37%

16,08%

20,12%

13,77%

18,73%

10,93%

Tribuna
UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO PERFIL DO LEITOR ONLINE



Sexo
Masculino
Feminino

56%
44%

Classe Social
Classe B
Classe C
Classe A

Classe D/E

47%
29%

19%
5%

Nível de Instrução
Médio/Superior

Pós Graduado
Fundamental

Outros

42%
37%

15%
6%

Perfil do Leitor - Faixa Etária
+50

40 a 49
25 a 39
Até 24

49%

5%

27%
19%

PERIODICIDADE - Diária (3ª a Domingo)
FORMATO - Standard

DADOS - Dez/21

Tribuna
UM JORNAL COM A CARA DE RIBEIRÃO PERFIL - PÚBLICO IMPRESSO



Tribuna SEXTA A SEGUNDA-FEIRA, 24 A 27 DE DEZEMBRO DE 2021 • ESPECIAL NATAL • C1

cmyk 

cmyk 

Então é Natal!
E Ano Novo também...

ARQUIVO PESSOAL

“Para ganhar um Ano Novo que mereça este nome, você, 
meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei 
que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É 
dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde 

sempre.”
Carlos Drummond de Andrade

O Instituto Ribeirão 2030 deseja que 2022 seja realmente um Ano Novo 
e, para isso, contribui efetivamente com o fomento à cidadania ativa, por 

meio de seus projetos, para transformar Ribeirão Preto em uma cidade 
cada vez mais criativa, educadora, humana, inteligente e sustentável.

Que o espírito natalino desperte em todos a vontade de pensar, agir e 
transformar a nossa vida e a da nossa cidade!

(*) Este anúncio não implicou em ônus de qualquer espécie para o Instituto.

Quer saber mais sobre o Instituto Ribeirão 2030 ou colaborar com as nossas ações?
Entre em contato conosco: (16) 99371-6824 – www.ribeirao2030.com.br

“Um Natal que me marcou muito 
aconteceu há muitas décadas, eu ainda era criança 

e morávamos na avenida Independência. Eu e minha irmã 
Valéria ainda acreditávamos em Papai Noel, e naquele Natal 

�camos olhando pro céu aguardando a chegada dele. Os sonhos e as 
lembranças da criança que existe em cada um de nós, jamais deixam de 
existir e mesmo depois de adulto carregamos as emoções que sentimos na 

vida. Gosto muito do �nal de ano, tenho muito boas lembranças dos natais, 
minha mãe fazia a ceia, meu pai sempre presente. Hoje eles não estão mais 

conosco, e a gente passa agora com os �lhos, irmã e cunhado. O Natal 
sempre me marcou muito, mas esse em especial: não esqueço que 

�quei do lado da Valéria esperando pra ver se o Papai Noel 
chegava. Ele veio, mas a gente acabou não vendo...”. 

DUARTE NOGUEIRA, prefeito municipal.

Seja sincero: quando de-
zembro chega é impossível 
fugir de John Lennon, Simo-
ne ou Ivan Lins nos desejan-
do Feliz Natal - e Ano Novo 
também!

Mas, por mais que as mú-
sicas sejam repetidas à exaus-
tão, esta época sempre traz 

boas recordações e oportuni-
dades para reunir a família, 
confraternizar, pedir perdão 
e perdoar... Enfim, recomeçar.

Nesta edição especial, 
como é tradição no Tribuna, 
ouvimos ribeirão-pretanos 
de nascimento ou por afini-
dade para relembrar suas co-

memorações inesquecíveis. 
Também contaremos um 
pouco sobre costumes de Na-
tal e Ano Novo em diferen-
tes culturas, por aqui e pelo 
mundo.

Aproveite! Ah... E então bom 
Natal. E um Ano Novo também 
(na voz do seu coração)!

Prefeito Nogueira, com os filhos Octavio, João e 
Antônio

Especial Natal
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Data maior de Lisa 
Alencastre, Sebastião 
de Aguiar Azevedo, 
Guilherme Galembeck, 
José Armando Ferreira, 
Juliana Caliento, Sandra 
Sacomani, Vinicius Silva 
Lopes, Rodrigo Legnari, 
Regis Penna, Débora 
Vasconcelos, Lúcia 
Oliveira e Julien Halack.
*
Na primeira segunda-
feira de dezembro, tem 
sessão pique-pique 
para: Cristina Pedreschi 
Caliento, Carlos Alberto 
Nonino, Charles Jean 
Fusco, Maria Alice 
Suave, Roque Silva, 
Cassia Maria Andrade 
Braghetto, Willian Forni 
Junior, Thais Miranda e 
Marcelo Campos Rossi.

Rogério Santos, gerente geral do ShoppingSantaÚrsula, convida a 
todos para conhecerem a decoração de Natal do centro de compras

Vale apena visitar

Maria Alice Rosa apagou ontem 4 velinhas no seu bolo de aniversário

A multimídia Vick Sant’Anna cobriu a volta dos desfiles presenciais 
da SPFW N52, que aconteceram na Capital

FOTOS: TÁBATA BARBOSA

FOTOS: DIVULGAÇÃO

 Hoje, comandada por Wilson Fernandes Pires Filho, 
o queridíssimo Dr. Wilsinho, Sertãozinho comemo-
ra seus 125 anos. Com uma população estimada 
de 128.432 habitantes (IBGE), sendo a 3ª maior ci-
dade da região nordeste do estado, o 61o município 
mais populoso de São Paulo e a 243ª maior cidade 
do país, Sertãozinho é encantadora. Parabéns!

 Das 8 às 18h, tem bazar no Salão da Paróquia Nos-
sa Senhora de Fátima.

 Co-assessorado pelos pais Tatiana e Victor Hugo, 
e a irmãzinha Valentina Quevedo Brandani, Victor 
Hugo apaga sua primeira velinha no almoço chi-
quetéssimo no Branville. Parabéns!

 Das 13h às 18h terá venda especial de Natal, de 
Vivi Cookie and Pastries, na Trecolli, no Jardim Ca-
nadá. São deliciosos! 

 Dia 7, a Le Sofiah promove uma tarde apresentando 
pratos para lá de gostosos.    

 Dias 7 e 8, às 19h, o La Cuccina Di Tullio Santini, 
será palco da exposição “Nossa Origem”, obras dos 
artistas Bernardo Medeiros, Cristina Ravagnani, 
Renato Soares e Marcia Santini, com curadoria de 
Oscar D’Ambrósio, e ambientação e iluminação de 
Terezinha Santini e DimLux.

 Dia 8, comemora-se o Dia do Colunista Social, com 
homenagens em várias cidades deste imenso Brasil. 

 Às 14h30 o Salão da Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, será palco do bingo em beneficio ao Semi-
nário dos Estigmatinos. 

 Às 20h Carmem e Anselmo Buosi comandam a Festiva 
de Natal do Rotary Ribeirão, na Sede da Fundação dos 
Rotarianos, com jantar assinado pelo Splendido Buffet. 

 Dia 9, às 19h30 a diretoria e parceiros da Casa da 
Memória Italiana brindam o sucesso e alegria de 
2021 com um jantar de massas e pastas. Lógico, 
regado a vinho tinto. 

 Dia 10, o Viola Show e o Casagrande Eventos tra-
zem o show Embaixador no Parque Permanente de 
Exposições. 

 Dias 10 e 11, tem Feira da Maravilha na Praça Car-
los Gomes. É para lá que eu vou...

 Dia 11, às 9h, a incansável Edna Carvalho comanda 
café da manhã de Natal, com apresentações dos 
alunos, na Creche Nave da Saudade.

 O Lar Santa Rita de Cássia promove o Festival do 
Nhoque e Rondelli, que serão entregues das 9h às 
11h30, na sede fincada no Jardim Irajá. 

 Das 10 às 12h, Ravioli de Ricota com manteiga e 
sálvia, será o prato ensinado por Gabriel Nogueira, 
um apaixonado pela culinária italiana e responsá-
vel pelo O Pastifício, no Museu Casa da Memória 
Italiana. Os interessados devem fazer inscrição 
pelo sympla. https://www.sympla.com.br/oficina-
-de-culinaria-italiana__1422221. 

 Ao meio dia, a Equipe do Bem em Ação Beneficente, 
se reúne para um almoço de homenagens pelo ani-
versário de Mestre Florêncio Lopes.

 Às 13h, Olga e Ezio Pieri comemoram 60 anos de 
casados com mega almoço, reunindo a família e os 
amigos mais íntimos.

 Dias 11 e 12, a partir das 15h, acontece o Bazar 
Beneficente da Igreja São Benedito, com trabalhos 
para lá de bonitos.

AGENDA DA SEMANA

ANIVER 
SARIANTES

No radar do Amir

DIVULGAÇÃO

Quadro Vida no Hospital (Parte III)

O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais 
incidente em homens. (primeiro é o de pele). A próstata é 
uma glândula localizada abaixo da bexiga, à frente do reto. 
Ela produz até 70% do sêmen, sendo indispensável para a 
fertilidade. No mundo, esse é o sexto tipo de câncer mais 
frequente e o segundo mais mortal entre os homens. Estima-
se que 1 a cada 6 homens irão sofrer com o problema. A cada 
7,6 minutos, um caso é diagnosticado e, a cada 40 minutos, 
há um óbito por câncer de próstata.

“Se eventualmente diagnosticado precocemente, o câncer 
de próstata deve ser tratado agressivamente, seja por extração 
cirúrgica, hoje realizada por robótica com poucas ou sem 
sequelas, ou radioterapia por várias modalidades. O exame 
anual é única maneira eficiente para diagnosticar o câncer 
de próstata precocemente”, explica Armando dos Santos 
Abrantes, urologista do Hospital São Lucas.

Novembro Azul traz um alerta para os 
altos índices do câncer de próstata

Devolução ao Pai
Com despedidas no Velório da Saudade, foi sepultada 

quinta-feira (2), Irene Fernandes de Souza. Deixa os filhos 
Dorival Luiz Balbino de Souza, Clara Regina de Souza 

Sorano e Lourdes Aparecida Balbino de Souza Graner; os 
netos Denise Balbino de Souza Lintz, Thaís Balbino de Souza, 
Oswaldo, Rafael, Maria Regina e Vicente Sorano; e 9 bisnetos. 
Nossos sentimentos!

Arroz com lentilhas
 Este colunista anda cantarolando pelas alamedas ribeirão-

pretanas. E, não é para menos. Foi convidado para 
assumir a Cadeira 19 - Patrono Antônio Diederichsen, da 
Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto. Merci!  

 Belíssimo trabalho elaborado pelos Fundo Social de 
Solidariedade, das cidades de Cravinhos, Orlândia e 
Sertãozinho. Parabéns! 

 No dia 22 de janeiro, Cristina e Miguel Darahem celebram 
50 anos de casados, com uma cinematográfica festa no 
Espaço Golf. 

O ShoppingSantaÚrsula preparou uma linda decoração 
de Natal, que vai deixar toda a família encantada. Com o 
tema “Natal Nevado”, uma grande árvore de Natal está na 
Praça Central, com 5 metros de altura, além de uma pista de 
patinação no gelo e decorações por todo o centro de compras. 
A área externa do shopping também recebeu decoração 
nas janelas de vidro, fachada e palmeiras. Ao todo foram 
utilizadas mais de 10 mil lampadas de LED nos enfeites. A 
pista de patinação, que conta com decoração especial, oferece 
equipe de instrutores treinados para auxiliar quem nunca se 
aventurou no esporte, com segurança e equipamentos como 
capacete, joelheira, cotoveleira e luvas.

Ainda no Piso Térreo há um totem para fotos digitais 
com um Papai Noel virtual. A foto é enviada, de graça, 
para o e-mail do visitante ou transferida por QRCode 
para o aparelho celular. Também foi instalado na Praça de 
Alimentação um grandioso cenário do Papai Noel, abraçando 
um trenó, no qual os clientes podem sentar e tirar fotos com 
o bom velhinho. Para a alegria da criançada, há no Piso 3 o 
brinquedo xícaras giratórias, todo enfeitado, de uso gratuito. 
Além de diversos outros elementos natalinos espalhados pelo 
mall para deixar o ShoppingSantaÚrsula ainda mais bonito. 

amir@tribunaribeirao.com.br

Bom dia!
“Que seu Natal 

seja brilhante de 

alegria, iluminado 

de amor, cheio 

de harmonia e 

completo de paz!”
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Ariel se despede do Botafogo 
Atacante é mais um nome a deixar o Botafogo

JOÃO VICTOR MENEZES/AGÊNCIA BOTAFOGO

LUCAS UEBEL/GRÊMIO

DIVULGAÇÃO/AVAÍ

A mãe do técnico Vagner 
Mancini, do Grêmio, faleceu 
nesta segunda-feira (6), em 
Ribeirão Preto. A causa da 
morte de Antonia Monroe 
Mancini ainda não foi divul-
gada. Ela havia sido interna-
da no sábado. 

O velório e o sepultamen-
to ocorrem nesta segunda-
-feira, no Memorial Campos 

Elísios, em Ribeirão Preto. O 
Grêmio divulgou uma nota 
de pesar em solidariedade a 
amigos e familiares.

O técnico do Grêmio via-
jou para a cidade do interior 
paulista no domingo, após o 
empate com o Corinthians, 
na Neo Química Arena, e 
não retornou com a delega-
ção para Porto Alegre.

Atualmente, Vagner Mancini é o 
técnico do Grêmio 

Mãe do técnico Vagner Mancini 
morre em Ribeirão Preto 
Antonia Monroe Mancini havia sido internada no último sábado

Depois do zagueiro Fabão 
e do lateral-direito Rodrigo 
Ferreira se despedirem do 
Pantera, agora foi a vez do 
atacante Ariel anunciar em 
suas redes sociais sua saída 
do Botafogo. 

O jogador de 25 anos dei-
xa o Tricolor após disputar 21 

partidas ao logo da tempora-
da. Ele disputou a Série C e 
Copa Paulista pelo clube. Fo-
ram 21 jogos, 16 como titular 
e apenas um gol marcado. O 
contrato com o Pantera foi 
encerrado no último dia 30 e 
não foi renovado. 

“Foi uma honra vestir essa 

camisa tão pesada e com-
partilhar vestiário bom, com 
grandes atletas e pessoas”, es-
creveu o jogador em seu Ins-
tagram. 

A barca do Botafogo 
pode ficar ainda maior, já 
que mais atletas estão sem 
contrato com o clube, mas 

ainda não tiveram suas si-
tuações oficializadas. Os 
goleiros Igor Bohn e Caio 
Bolonhin, os volantes Luan 
e Victor Bolt, e o lateral-es-
querdo Pará também não 
devem seguir no time que 
será comandado por Lean-
dro Zago. 

Chegadas
O Tricolor ainda não co-

municou oficialmente a che-
gada de nenhum jogador. 
Entretanto, alguns nomes 
já estão sendo especulados 
como reforços para 2022. 
Os goleiros Deivity e Rafael 
Pascoal, e os volantes Tárik 

e Guilherme Mantuan são 
nomes que devem chegar ao 
Botafogo nos próximos dias. 

A reapresentação do elenco 
panterino acontece no próxi-
mo dia 15 de dezembro. Nesta 
data, o Pantera deve confirmar 
seus primeiros nomes para a 
temporada de 2022. 

O Comercial fechou a con-
tratação do lateral-direito Ma-
teus Henrique, 20 anos, que 
pertence ao Avaí. O jogador já 
aparece no BID (Boletim infor-
mativo diário) da CBF como 
jogador do Leão do Norte. 

Apesar de ter idade para 
atuar na base, o jogador será 
aproveitado no time princi-
pal, que se prepara para a dis-
puta da Série A3. Ele já está 
integrado ao grupo e treina 
sob o comando do técnico 
Gustavo Marciano. 

Além dele, o clube tam-
bém reintegrou Luã Niger, 
que é da mesma posição. O 
jogador estava emprestado à 
Matonense, onde conquistou 
o acesso para a Série A3. 

Saídas 
Se tem gente chegando, 

também tem saindo. O Leão 
do Norte oficializou a rescisão 
com o atacante Victor Sapo. 
A informação já vinha sendo 
especulada a alguns dias e foi 
confirmada pelo clube. 

“O Sapo foi liberado, não 
houve acerto, então fizemos a 
rescisão e está tudo certinho”, 
afirmou o gerente de futebol 
alvinegro, Acleisson. 

Sapo deixa o Comercial 
para reforçar um rival da di-
visão. O jogador deve ser 

Comercial contrata lateral do Avaí 
Mateus Henrique, 20 anos, já aparece no BID como atleta do Leão do Norte

confirmado como reforço da 
Matonense. O clube não deu 
detalhes sobre a saída, mas es-
pecula-se que a pedida do jo-
gador para continuar foi fora 
da realidade do Leão do Norte. 

Outros nomes deixaram 
o clube pelo mesmo motivo. 
Willian, Caio Vieira e Danillo 
Ribeiro não tiveram acerto fi-
nanceiro com o Comercial. 

O Alvinegro da Joia se re-
apresentou na última sema-

na. Os jogadores estão tra-
balhando sob o comando do 
técnico Gustavo Marciano, 
que foi efetivado no cargo. 

Além dos reforços que 
devem ser confirmados nos 
próximos dias, o Bafo tam-
bém conta com o retorno de 
jogadores emprestados. Luís 
Eduardo e Guilherme Pitbull 
estão no Uberaba e devem ser 
reintegrados antes do come-
ço do Campeonato Paulista.

Mateus Henrique vai reforçar o Comercial na Série A3

Ariel marcou um único gol com a camisa do Botafogo

Esporte CLASSIFICADOS = 10 colunas
1 col = 2,7 cm
2 col = 5,7 cm
3 col = 8,7 cm
4 col = 11,7 cm
5 col = 14,7 cm
6 col = 17,7 cm
7 col = 20,7 cm
8 col = 23,7 cm
9 col = 26,7 cm

10 col = 29,7 cm

NOTICIÁRIO = 06 colunas 
(Padrão ANJ)
1 col = 4,6 cm
2 col = 9,6 cm

3 col = 14,6 cm
4 col = 19,6 cm
5 col = 24,6 cm
6 col = 29,7 cm

• PRIMEIRO CADERNO:
Capa / Opinião / Geral - Polícia / Nacional
• SEGUNDO CADERNO:
Esporte / Cultura / Política / 
Economia / Social
• TERCEIRO CADERNO:
Classificados
*Domingos – Turismo + Especial
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Férias 2022

Praias brasileiras incríveis para curtir
Separe um par de óculos escuros, pegue o protetor solar - ou o bronzeador -, que tal curtir uma praia

FOTOS: ISTOCK

VERAO~Ferias
de

'

Reserve já!Reserve já!

08000 13 1009
www.hotelcolinaverde.com.br

SÃO PEDRO - SP

Com o Brasil ainda em alta, 
por conta das incertezas da 
pandemia no resto do mundo, 
as praias nacionais deverão ser 
o grande destaque do turismo 
em 2022. Por todo o país, in-
contáveis destinos com areias 
branquinhas e águas pra lá de 
cristalinas certamente estarão 
na pauta de todo e qualquer 
turista que deseje curtir alguns 
dias de sol, sombra e calor du-
rante as férias. Mas com tantas 
opções, que destino escolher? 
Confira algumas sugestões:

Praia de Pipa (Rio Grande 
do Norte)

Pertinho de Natal, a estonte-
ante Praia de Pipa, no município 
de Tibau do Sul, se destaca por 
oferecer tranquilidade e badala-
ção na mesma proporção, agra-
dando assim os mais variados 
perfis de viajantes. O local dis-

põe de diversas opções de ativi-
dades, que vão desde passeios de 
barco e buggy, a mergulho com 
golfinhos. A Baía dos Golfinhos, 
aliás, é um ótimo ponto de ob-
servação da espécie. Vale a visita.

Porto de Galinhas 
(Pernambuco)

Famosa pela diversidade 
de belezas naturais, esta be-
líssima praia pernambucana, 
localizada a apenas 50 quilô-
metros de Recife, no municí-
pio de Ipojuca, encanta tan-
to pela tonalidade da água, 
quanto pelo rico ecossistema 
marinho, onde a fauna e flora 
exibem-se em meio aos para-
disíacos recifes de corais.  

Praia do Cachadaço 
(Trindade – RJ)

No Eixo Rio-SP, a Praia 
do Cachadaço, na bela e goo-

Praia de Pipa (Rio Grande do Norte)

Porto de Galinhas (Pernambuco) Praia do Cachadaço (Trindade – RJ)

d-vibes Trindade, no Rio de 
Janeiro, é uma excelente opção 
para quem precisa recarregar 
as energias. Além de uma am-
pla e espetacular praia, o local 
também abriga a convidativa 
Piscina Natural do Cachada-
ço, onde é possível repousar 
nas imensas rochas adjacentes 
após um refrescante mergu-
lho. A tonalidade da água é 

quase cristalina e, com sorte, é 
possível vislumbrar alguns pei-
xinhos nadando por ali. Para 
chegar até a atração, no entan-
to, é necessário percorrer uma 
trilha de aproximadamente 
30 minutos ou fretar um bar-
quinho. A escolha é sua e de 
mais ninguém. Trindade está 
a aproximadamente 280 km de 
São Paulo e 270 km da capital 

fluminense. Boa opção para 
um bate volta de carro.

Ilha do Amor (Alter do 
Chão – PA)

Na contramão do tradi-
cional conceito de praia que 
estamos habituados, a peque-
na Ilha do Amor, em Alter do 
Chão, no Pará, abriga uma das 
mais belas e gostosas praias de 

rio do Brasil. Banhada pelo 
Rio Tapajós, a atração ganha 
corpo entre agosto e dezem-
bro, época de seca na região, 
ao exibir um convidativo 
banco de areia para turista 
nenhum botar defeito. A to-
nalidade azul da água impres-
siona. O apelido de “caribe 
amazônico” não é nenhum 
exagero. É mais do que válido.

Faça já sua

reserva!

(64) 99945-1970

3455-9393

Caldas Novas - GO

Hotéis   

Diversão em familia?

No diRoma tem!

estamos te esperando...

Turismo
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Nany People

Nany nasceu em Machado, Minas Gerais, foi criada 
em Poços de Caldas, no mesmo estado, sendo filha 
de mãe caucasiana e pai negro, o que, segundo ela, 
foi motivo de discórdia entre seus avós maternos. 
Nascida do sexo masculino, na infância sofria bullying 
no colégio e agressões físicas do pai pelo jeito femini-
no que já demonstrava. Em uma das brigas, sua mãe 
virou a mesa em cima do pai para defendê-la e lhe 
disse: “As pessoas fazem com a gente o que a gente 
deixa, até quando a gente deixa”. 
Cursou o colegial com ênfase técnico, formando-se 
em Química. Em 1985 mudou-se para São Paulo para 
cursar teatro no Teatro Escola Macunaíma, tendo 
trabalhado como camareira e bilheteira de cinema 
para se manter até conseguir estabelecer-se como 
hostsess em boates da capital. Além disso, também 
formou-se em artes cênicas pela Unicamp. 
Durante esta época passou pela transição para drag 
queen - e posteriormente transexual - e, em 1992, 
escolheu o nome de Nany People, inspirada pela atriz 
e apresentadora Nâni Venâncio, de quem era fã.
Em 1995 chegou a fazer o tratamento para realizar a 
cirurgia de redesignação sexual, porém desistiu. 
Durante as décadas de 1990 e 2000 se tornou uma 
das mais famosas hostsess das boates de São Paulo, 
além de uma das drag queens mais requisitadas para 
apresentações.
Carreira 
Entre 1997 e 1998 foi repórter do Comando da Ma-
drugada, apresentado por Goulart de Andrade na Rede 
Manchete, ficando até o programa chegar ao fim. Em 
1999 migrou para a Band ser repórter de Amaury Jr. 
no programa Flash. Entre 1997 e 2003 foi repórter da 
revista G Magazine em shows e eventos voltados ao 
público LGBT. Em 1998, atuou na peça “Um Homem 
é um Homem”, com direção de Alexandre Stockler 
no Teatro Faap, em São Paulo e mais 16 cidades do 
interior do Estado. Em 2000 Goulart decidiu reviver 
seu programa na TV Gazeta e convidou Nany para 
retornar como repórter. Na rádio, entre 2000 e 2001 foi repórter dos 
programas Pânico, talk show humorístico de Emílio Surita, e Zíper, 
apresentado pelo médico Jairo Bouer sobre saúde sexual, ambos na 
Jovem Pan.
Em 2001 deixou a Band ao ser convidada por Hebe Camargo para ser 
repórter do programa Hebe, no SBT, onde ficou por seis anos.
Entre 2002 e 2005 foi repórter no programa Sexo Oral, também de Jairo 
Bouer na 89 FM A Rádio Rock, voltado à temática de saúde sexual.
Visando fixar-se na carreira de humorista, migrou para o elenco de 
A Praça É Nossa, onde ficou entre 2007 e 2009. Em 2007 produziu 
e estreou o stand up Nany People Salvou Meu Casamento e, no ano 
seguinte, Uma Aula de Amor e Muito Humor, com o qual viajou por 

DIVULGAÇÃO

‘Tsunany’ pela primeira vez no Municipal
Apresentação está marcada para o Teatro Municipal de Ribeirão Preto, no dia 4 de fevereiro, às 21h

Cirurgia plástica sem li-
mites, exercícios físicos em 
excesso e mal-estar causa-
dos pelo uso indiscrimina-
do de celulares e aplicativos 
são alguns dos “malsucedi-
dos hábitos” da vida mo-
derna abordados de forma 
bem-humorada por Nany 

People no espetáculo “Tsu-
nany”, solo stand-up da 
atriz. A apresentação está 
marcada para o Teatro Mu-
nicipal de Ribeirão Preto, 
no dia 4 de fevereiro, às 21h.

No show, a humorista traz 
o comportamento de uma re-
latora social que ri de hábitos 

da sociedade moderna e as 
consequências que causam 
nas relações sociais, afetivas e 
sexuais, convidando o espec-
tador a se tornar um observa-
dor de si mesmo por meio da 
variedade de assuntos.

“Tsunany é tudo aquilo 
que você vê, se identifica, se 

crítica e não se crucifica... se 
diverte”, diz Nany.

Os ingressos podem ser 
adquiridos pelo site www.
bilheteriaexpress.com.br. 
O valor antecipado é R$ 50 
(inteira, mais R$ 7,50 de 
taxa) e R$30 (meia, mais R$ 
4,50 de taxa).

No show, a humorista traz o comportamento de uma relatora 
social que ri de hábitos da sociedade moderna

Comediante escolheu o nome de Nany People, inspirada pela atriz e 
apresentadora Nâni Venâncio, de quem era fã

Nany People

dois anos. Em 2010, Nany participou da terceira temporada do reality 
show A Fazenda que é exibido pela Rede Record, no qual foi a quinta 
eliminada da competição. 
Em 2011 reestreia o ImproRiso e se torna jurada do programa Cante 
se Puder, no SBT. Em 2017 se tornou repórter do programa Xuxa 
Meneghel na RecordTV. 
Em 2018, Nany integrou o elenco da telenovela O Sétimo Guardião, 
da Rede Globo, interpretando a química transexual Marcos Paulo.
Em 2019, Nany participou da terceira temporada do talent show Pop-
star então exibido pela Rede Globo, no qual acabou ficando em 9º 
lugar na competição. Atualmente Nany People é jurada do Programa 
do Ratinho no quadro Dez ou Mil que acontece às segundas-feiras.

FESTIVAL DO AMOR
Comédia escrita e dirigida pelo famoso cineasta Woody Allen cujo 
humor, como sempre, agrada uns e desagrada outros. A trama acom-
panha o crítico de cinema Mort (Wallace Shawn) que, a contragosto, 
acompanha sua esposa Sue (Gina Gershon) em uma viagem para um 
Festival de Cinema de San Sebastián na Espanha. Sue também é as-
sessora de imprensa do jovem e famoso diretor de cinema, o francês 
Philippe (Louis Garrel), a grande atração do festival. Assim, enquan-
to sua esposa acompanha o diretor o tempo todo, Mort ocupa este 
tempo passeando pela cidade. Ao mesmo, em sua mente surgem 
várias imagens de como sua esposa o está traindo com o jovem e 
bonitão diretor. A cada cena imaginada, Mort sente um sintoma di-
ferente de alguma doença. Mas, ele mesmo também se interessa por 
uma jovem espanhola. Tudo isso acaba por afetar o relacionamento 
de Mort e Sue. Bem, tudo até ele encontrar a solução de todos os 
seus problemas de insegurança, amor e saúde ao encontrar a Dra. Jo 
Rojas (Elena Anaya). Bem no estilo Woody Allen, além das tensões 
amorosas, o filme também acompanha o universo do cinema. Apesar 
do protagonista ser uma pessoa nada agradável e paranoico, em seu 
todo é um filme que agrada. Mais uma vez se nota a presença  do pró-
prio Woody Allen no personagem. Ele também faz uma homenagem 
aos grandes nomes do cinema mundial com destaque para o cinema 
europeu. Praticamente se repetindo, na tentativa de conquistar no-
vos fãs, ele toma novos rumos e cenários, esquecendo de Nova York. 
Outro destaque do filme fica por conta das filmagens feitas na belís-
sima San Sebastián, mostrando cenários maravilhosos que levam o 
espectador a sonhar com uma viagem por aqueles lugares. Detalhe, 
um filme para os fãs de Woody Allen.

Vídeo
Anna Maria Chiavenato

Confira fotos de mais modelos no nosso site:
www.tribunaribeirao.com.br
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Prato - Macarronada
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Cultura

Cinema
CINEMARK NOVO SHOPPING | 16 3617 3263

Programação de 06/01 a 12/01/2022
SALA FILME FORMA CENSURA HORÁRIOS

1 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 3D XD 12 anos 14:30(A) / 17:45(A) / 21:00(A)
2 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa LEG 12 anos 21:50(D)

2 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 11:50(C) / 15:10(C) / 18:25(C) / 21:40(C) 
/11:50(D) / 15:10(D) / 18:25(D)

3 Matrix: Resurrections DUB 14 anos 22:30(A)
3 Sing 2 DUB Livre 12:30(A) / 17:30(A) / 20:00(A)
3 Sing 2 DUB 3D Livre 15:00(A)

4 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 3D 12 anos 12:20(B) / 15:50(B) / 19:05(B) / 22:20(B) 
/ 12:20(F) / 15:50(F) / 19:30(F) / 22:50(F)

5 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 15:30(A) / 18:45(A) / 22:00(A)
5 Sing 2 DUB Livre 13:00(A)
6 Matrix: Resurrections DUB 14 anos 21:30(A) 
6 Sing 2 DUB Livre 11:30(A) / 14:00(A) / 16:30(A) / 19:00(A)
7 Turma da Mônica: Lições ORI Livre 11:00(F)
7 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 14:00(A) / 17:15(A) / 20:30(A)
8 King’s Man: A Origem LEG 14 anos 21:10(G)

8 King’s Man: A Origem dub 14 anos 12:20(C) / 15:20(C) / 18:15(C) / 21:10(C) 
/ 12:20(G) / 15:20(G) / 18:15(G)

9 Turma da Mônica: Lições ORI Livre 12:00(A) / 14:15(A) / 16:45(A) / 19:05(A)
9 Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 21:20(A)

(A) Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua, (B) Qui Dom Seg Ter Qua, (C) Qui Sáb Seg Qua, (D) Sex Dom Ter, (E) Sex Sáb, 
(F) Sáb Dom e (G) Sex Dom

UCI RIBEIRÃO SHOPPING | 16 2138 8890
Programação de 06/01 a 12/01/2022
SALA FILME FORMA CENSURA HORÁRIOS

1 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa LEG 12 anos 20:45
1 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa DUB 12 anos 14:45 / 17:45
2 Matrix: Ressurections(*) LEG 14 anos 19:10
2 Matrix: Ressurections(*) DUB 14 anos 13:00
2 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa(*) 3D LEG 12 anos 22:10
2 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa(*) 3D DUB 12 anos 16:05
3 King’s Man: A Origem LEG 14 anos 19:30
3 King’s Man: A Origem DUB 14 anos 13:50 / 16:40 / 22:20
4 Turma Da Mônica: Lições NAC Livre 14:20 / 16:30 / 18:40 / 20:50
5 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa LEG 12 anos 18:20 / 21:30
5 Turma Da Mônica: Lições NAC Livre 13:40 / 15:55
6 Sing 2 DUB Livre 13:10 / 18:45
6 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa DUB 12 anos 15:40 / 21:10
7 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa LEG 12 anos 14:00
7 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa DUB 12 anos 17:05 / 20:10
8 Matrix: Ressurections LEG 14 anos 20:30
8 Matrix: Ressurections DUB 14 anos 14:10 / 17:20
9 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa DUB 12 anos 13:30 / 16:35
9 O Festival do Amor LEG 12 anos 19:40 / 21:50

10 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa 3D LEG 12 anos 16:20 / 22:25
10 Homem-Aranha: Sem Volta para Casa 3D DUB 12 anos 13:15 / 19:25
11 Sing 2 DUB Livre 14:30 / 17:10 / 19:35 / 22:00

(*)IMAX

CINÉPOLIS SHOPPING SANTA ÚRSULA | 16 3632 0568
Programação de 06/01 a 12/01/2022
SALA FILME FORMA CENSURA HORÁRIOS

1 O Festival Do Amor LEG 14 anos 14:30 / 16:45 / 18:45 / 21:15
2 Turma Da Mônica - Lições NAC Livre 14:00 / 16:00 / 18:30 / 20:45
3 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa DUB 14 anos 14:45 / 17:45 / 21:00 
4 Turma Da Mônica - Lições NAC Livre 14:20(A)
4 Kingsman - A Origem DUB 14 anos 13:45(B) / 16:30 / 19:20
4 Kingsman - A Origem LEG 14 anos 22:10
5 Sing 2 DUB Livre 13:50 / 16:15 / 19:00
5 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa DUB 14 anos 21:45
6 Sala Fechada - - -
7 Matrix Ressurections DUB 14 anos 20:00
7 Sing 2 DUB Livre 15:00 / 17:30
8 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 14:15 / 17:15
8 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa LEG 12 anos 20:30

(A) Somente Sábado e Domingo, (B) Exceto Sábado e Domingo, (C) Somente Sexta e Sábado, (D) Exceto Sexta e 
Sábado, (E) Somente Quarta-feira, (F) Exceto Quarta-feira, (G) Somente Quarta para Quinta-feira, (H) Somente 

Domingo, (I) Exceto Domingo, (J) Exceto Terça-feira e (K) Cinematerna Somente Terça-feira

CINÉPOLIS SHOPPING IGUATEMI | 16 3913 3675
Programação de 06/01 a 12/01/2022
SALA FILME FORMA CENSURA HORÁRIOS

1 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa(*) 3D LEG 12 anos 15:00 / 18:15 / 21:30
2 Sing 2 3D DUB Livre 14:00 / 16:20
2 O Festival Do Amor LEG 14 anos 18:50 / 21:00
3 Turma Da Mônica - Lições 2D NAC Livre 13:50(A)
3 Kingsman - A Origem LEG 14 anos 16:00 / 18:45 / 21:45
4 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa DUB 12 anos 17:15 / 20:30
4 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa 3D DUB 12 anos 14:15
5 Sing 2 DUB Livre 14:40 / 17:00 / 19:30
5 Homem-Aranha Sem Volta Para Casa LEG 12 anos 22:00
6 Matrix Ressurections LEG 14 anos 21:15
6 Turma Da Mônica - Lições NAC Livre 14:30 / 16:40 / 19:00

(*)MACRO XE; (A) Somente Sábado e Domingo, (B) Exceto Sábado e Domingo, (C) Somente Sexta e Sábado, 
(D) Exceto Sexta e Sábado, (E) Somente Quarta-feira, (F) Exceto Quarta-feira, (G) Somente Quarta para Quinta-
-feira, (H) Somente Domingo, (I) Exceto Domingo, (J) Exceto Terça-feira, (K) Cinematerna Somente Terça-feira, 
(L) Somente quinta, sexta,sabado e domingo, (N) Somente de sexta a quarta, (O) Somente quinta e (P) Excerto 

Sábado, domingo e quarta
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7 de Setembro

Novo longa é uma 
sequência do 
filma “Laços”

DIVULGAÇÃO

REPRODUÇÃO

REPRODUÇÃO

Serviço
“Turma da Mônica” - Lições
Cine Clube Cauim; Rua São 
Sebastião, 920 - Centro, 
Ribeirão Preto; Estreia: 13 
de janeiro; Sessões 14h30 
– 16h30 – 19h30; Taxa de 
Manutenção: R$ 16 (inteira) 
R$ 8 (meia); Segundas, 
terças e quartas: taxa única 
R$ 8 (todas as sessões)

Turma da Mônica no Cauim

O Cine Clube Cauim de 
Ribeirão Preto trará uma das 
grandes atrações para crianças 
e jovens nestas férias: “Turma 
da Mônica – Lições”. As sessões 
que começariam no dia 06 de 
janeiro foram remarcadas para 
início na próxima quinta-feira, 
dia 13, em três sessões.

Em “Turma da Mônica - 
Lições”, Mônica (Giulia Be-
nitte) é transferida para ou-
tra escola, desencadeando a 
separação do grupo formado 
por ela, Cebolinha (Kevin Ve-
chiatto), Magali (Laura Rau-
seo) e Cascão (Gabriel Mo-
reira). A decisão foi tomada 

pelos pais dos quatro amigos, 
que acham que eles estão pas-
sando tempo demais juntos e 
que isso pode prejudicá-los 
em suas responsalibidades. 
A partir dessa ruptura, eles 
são forçados a encontrarem 
novos amigos e enfrentarem 
seus próprios medos e inse-

guranças, e decidem tomar 
uma medida drástica: fugir. 
A turma terá então que en-
carar as consequências de 
suas decisões, amadurecer e 
descobrir o real valor e sen-
tido da palavra amizade. O 
longa é uma sequência do 
filme “Laços”.

Livro apresenta plano com 
11 passos para encontrar 
o equilíbrio entre corpo, 
mente e espírito

Livro “Transforme sua vida e inspire pessoas” é o primeiro de uma 
trilogia da autora

O processo da conquista 
de sonhos não se trata ape-
nas de pensamento positivo, 
superação de desafios e per-
sistência. Ele vai muito além! 
No livro “Transforme Sua 
Vida e Inspire Pessoas”, a es-
critora e advogada Jô Zanar-
dini busca suporte na ciência 
e religião para ensinar como 
concretizar objetivos por 
meio de 11 passos e doses di-
árias de transformação.

Impactada por grandes 
escritores, como o teólogo 
C. S. Lewis, a autora mescla 
nesta obra ensinamentos bí-
blicos, dados, estatísticas e 
histórias reais de mudanças. 
Entre elas, a própria vivência: 
de menina pobre do interior e 
sem perspectivas, Jô alcançou 
o sucesso pessoal e profissio-
nal. Ela chegou a ser aprova-
da em seis grandes concursos 
na área jurídica e se tornou 
uma investidora bem-suce-
dida do mercado imobiliário.

Impulsionar o leitor a uma 
transformação em diversos 
aspectos da vida é a missão de 
Zanardini com a obra - desde 
finanças, investimentos e ne-
gócios, até relações amorosas 
e saúde. As páginas do livro 
são recheadas de ferramen-
tas, como mapa mental da 
riqueza, planilha de controle 

de gastos e oração para alcan-
çar a prosperidade. 

“Quando nada parecer 
funcionar e continuar se sen-
tindo triste e desanimado, 
vou lhe dar uma dica infa-
lível: coloque uma música 
animada e comece a dançar, 
assista um filme de comédia 
e dê boas risadas. Essas atitu-
des irão aos poucos melhorar 
seus sentimentos e seu hu-
mor, fazendo com que você 
inicie um novo ciclo”, diz um 
trecho do livro.

“Transforme sua vida e 
inspire pessoas” é o primeiro 
volume de uma trilogia foca-
da em ensinamentos valiosos 
na busca do equilíbrio do 
corpo, mente e espírito, tes-
tados pela própria autora. A 
obra ajuda ainda a acabar de 
vez com a autossabotagem, 
ao desmistificar a ideia de 
que somente quem já é privi-
legiado pode realizar sonhos.

“Quero desconstruir esta 
imagem de que só porque 
uma pessoa é bem-sucedida, 
isso não quer dizer que ela 
não pode ter sua fé”, pontua. 
Além disto, a autora abor-
da problemas da atualidade, 
como o exibicionismo, viti-
mismo e imediatismo, e ex-
plica como lidar com estas 
questões.

Ao se falar da Indepen-
dência do Brasil, os primei-
ros nomes a serem associa-
dos são o de D. Pedro I, o 
príncipe português do fa-
moso brado às margens do 
Riacho Ipiranga e impera-
dor da nova nação; D. João 
VI, com sua fama de indo-
lente; Leopoldina, a impera-
triz de fina educação; ou a 
Marquesa de Santos, aman-
te do monarca. No entanto, 
em “Personagens da Inde-
pendência do Brasil – Os 
principais nomes da eman-
cipação política do país e da 
história de Sete de Setem-
bro”, publicado pela Editora 
106, o historiador Rodrigo 
Trespach apresenta uma 
abordagem diferente das 
que estamos acostumados 
a ver, e mostra que ainda há 
muito mais a ser publicado 
sobre a etapa mais impor-
tante da nação brasileira e 
seu complexo enredo.

Dos primeiros idealiza-
dores da Independência, no 
Brasil colônia, às testemu-
nhas do Grito do Ipiranga, 
o autor tece a trama desse 
evento fundador, valendo-se 
de uma cuidadosa pesquisa 
sobre as linhas biográficas de 
cinquenta pessoas que agi-
ram com coragem e determi-
nação, tais como Gonçalves 

Independência ou morte: os 
famosos e os desconhecidos
A pouco mais de um ano do Brasil completar o bicentenário de sua emancipação política, historiador lança obra reveladora em que resgata 
vultos além das personalidades conhecidas

“Personagens da Independência do Brasil – Os principais nomes 
da emancipação política do país e da história de Sete de Setembro”

epopeia da libertação da pá-
tria, incluindo Evaristo da 
Veiga, Pedro Américo e Ge-
orgina de Albuquerque.

Atento e perspicaz, Tres-
pach demonstra organização 
em textos acessíveis que são 
interligados, mas podem ser 
lidos de forma independen-
te. Com um poder de fôlego 
suficiente para entreter e en-
sinar o leitor, ‘Personagens da 
Independência do Brasil’ re-
vela que as articulações para 
nos livrarmos da antiga colô-
nia envolveram políticos pro-
gressistas, conservadores, reli-
giosos, lideranças femininas, 
jornalistas, nobres, membros 
de organizações clandestinas, 
ativistas, estrangeiros, fun-
cionários públicos e muitos 
outros.

A obra é um novo marco 
para conhecer a fundação de 
nossa nação a partir das traje-
tórias e motivações de quem 
participou direta ou indireta-
mente do processo de eman-
cipação. “Personagens da In-
dependência do Brasil – Os 
principais nomes da eman-
cipação política do país e da 
história de Sete de Setembro”, 
não é um livro convencional: 
é a revelação de quem eram, 
o que pensavam e diziam as 
pessoas que ousaram à altura 
de suas contribuições ao país.

Ledo, Gama Lobo, Chalaça, 
Frei Caneca, Maria Quitéria, 
Lorde Cochrane, Hipólito 

José da Costa, entre outros. 
Bem como os artistas que 
registraram, a seu tempo, a 

Por: Flávio Ricco
Colaboração: José Carlos Nery

HBO Max se 
prepara para 
gravar 
primeira 
telessérie 
nacional
A plataforma HBO 
Max, que reúne nos 
seus bastidores no-
mes experientes do 
mundo da teledramatur-
gia, como são os casos de 
Mônica Albuquerque e Silvio 
de Abreu, ambos ex-Globo, 
se prepara para gravar sua 
primeira telessérie.
A primeira história levará a assinatura de Raphael Montes e 
ganhará a direção-geral de Joana Jabace. Montes já começou 
a escrever os capítulos e promete uma trama com muito sus-
pense, emoção e surpresas, “com a força do melodrama, mas 
com ritmo de série”.
Entre outros trabalhos, ele possui no currículo “Romance Po-
licial: Espinosa”, “Bom Dia, Verônica”, “A Menina que Matou os 
Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”.
As gravações terão início no segundo semestre e é até natural 
que a busca por elenco comece imediatamente. A HBO Max 
planeja uma estrutura de produção contínua de telesséries - 
que são um híbrido entre a série e a novela.
Uma telessérie não é tão longa quanto uma novela, pois vai ter 
no máximo sessenta capítulos, mas usa elementos de folhe-
tim. Ao mesmo tempo, terá um aprofundamento das tramas 
típico das séries norte-americanas.

TV Tudo
Bola cheia
Além da competência como apresentador e repórter, outros 
fatores também pesaram para a escolha de Tadeu Schmidt 
como novo titular do “Big Brother Brasil”. De acordo com da-
dos apurados pela Globo, Schmidt é conhecido por 90% dos 
jovens entre 16 e 24 anos; por 93% de pessoas da classe C, e 
por 97% das pessoas das classes AB.

Aquecimento
“A Fazenda” chegou ao fim na Record, Rico Melquiades levou 
a bolada para casa e, agora, as atenções na casa se voltam 
para a próxima temporada do reality show “Power Couple”. 
Já tinha até uma certa torcida nas redes pela escalação de Bil 
Araújo e Marina Ferrari no programa. Mas ao que tudo indica 
ficou apenas nisso.

Em andamentos
Cauã Reymond, protagonista de “Um Lugar ao Sol”, aproveita 
as férias na Globo (a novela está inteiramente gravada) para 
dar sequência na produção de uma série sobre os bastidores 
do futebol. A produção deve vingar na Globoplay em 2023.

Documentário
Na década de 1980, três expedicionários empreenderam bus-
cas pelas lendárias cidades-irmãs Akakor e Akahim. Localiza-
das nas porções peruana e brasileira da Amazônia, respecti-
vamente, elas seriam povoadas por uma civilização ancestral, 
com milhares de anos de história e estariam protegidas pela 
floresta impenetrável. Os três desapareceram sem deixar ras-
tros.

Missão
Após quase 40 anos, o Discovery retoma a missão em uma 
nova expedição documentada na série “A Maldição de Akakor 
(The Curse of Akakor), com estreia dia 20, às 22h. A equipe é 
liderada pelo jornalista Paul Connolly e formada pela médica 
brasileira Karina Oliani, o geólogo Martin Pepper, o ex-agente 
do FBI Bobby Chacon, a especialista em sobrevivência Megan 
Hine e o especialista em tecnologia Brennon Edwards.

Bate-Rebate
• Denise Del Vecchio foi chamada para a série “Chuva 

negra”, de Rafael Primot, no Canal Brasil. O diretor Luciano 
Sabino comanda, dias 15 e 16, um workshop de interpre-
tação, em São Paulo.

• “Quem Salva Quem”, uma série documental sobre a 
adoção de pets, será produzida para o GNT.

• “Viver para Explorar” será uma das próximas novidades do 
Canal OFF... O programa vai acompanhar a jornada de dois 
biólogos por mais de 10.000 km pelo Brasil revelando a 
vida de ícones da fauna brasileira.

• Em partida pelas Eliminatórias da Copa, o Brasil enfrentará 
Equador no dia 27, às 18 horas (de Brasília), no Estádio 
Rodrigo Paz Delgado, em Quito... Já o duelo com o Para-
guai, em 1º de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, 
será às 21h30.

Então é isso. Mas terça tem mais. Tchau!

ESTEVAM AVELLAR

Silvio de Abreu, agora 
na HBO Max
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Tribuna Veículos
Para Comprar e Vender.

MEIA
MARATONA 

RIBEIRÃO PRETO-SP l BRASIL

TRIBUNA RIBEIRÃO
Realização da Meia Maratona Tribuna Ribeirão.

Revista focada no agronegócio da região Metropolitana
de Ribeirão Preto e, em especial, na cobertura pré e pós Agrishow.

Projeto em parceria com escolas municipais do Ensino Fundamental
(100% de presença nas escolas da região).

Pesquisa de lembrança de marca feita em parceria com a revista Recall
e Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (ACIRP).

www.tribunaribeirao.com.br/classificadostribuna
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