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Novo 
abre mão 
do Fundo 
Eleitoral

Jacaré tem reforços e volta aos treinos

Pág. A3CARGA VALIOSA PRF apreendeu cerca de R$ 30 mil em vinhos da Argentina na BR 153.   Pág. A4

MDB chancela 
candidatura 
do médico 

Paulo Thomé

Voto tem custo médio de R$ 10,50 
entre os últimos eleitos a prefeito

NA REGIÃO
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MIRASSOL

Área embaixo de viaduto 
tem licitação aberta

Guilherme BATISTA

A Emurb (Empresa Munici-
pal de Urbanismo) reabriu o 
processo licitatório, de concor-
rência pública para a “Permis-
são de Uso” de uma área de 
16.500m² na antiga “Pedra”  
embaixo do Complexo de Viadu-

Área da Pedra está com licitação aberta novamente

Divulgação Nas últimas eleições, em 
2016, o valor médio do voto 
recebido pelos prefeitos eleitos 
na região foi de R$ 10,50. O 
levantamento foi feito dentre 
os municípios abrangidos pelo 
DHoje no noroeste paulista. 
Ubarana foi a cidade que teve 
o voto mais caro na região, se-
gundo a divulgação de contas 
do Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE). O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo (MDB) teve a 
maior despesa dentre as cam-
panhas da região, gastando 
R$ 1.304.835,10 na eleição 
que lhe deu a vitória ainda em 
primeiro turno. Foram 113.377 
votos recebidos, totalizando 
uma média de R$ 11,51 gasto 
por voto.                     
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PSD fica 
com Edinho; 
Psol prepara 
chapa pura
As convençõe partidárias 

continuam e nesta segunda-
-feira o PSD do vice-prefeito 
Eleuses Paiva anunciou que 
vai continuar na base de apoio 
do prefeito Edinho Araújo, pré-
-candidato à reeleição.  Já o  
o Psol lançou comunicado avi-
sando que prepara chapa pura 
para as eleições, tendo o vere-
ador Marco Rillo na cabeça.  
                             Pág. A3

Serviço de 
castração 

começa hoje 
em bairros

A Diretoria do Bem-Estar 
Animal (Dibea) inicia a cas-
tração em massa de cães e 
gatos, em Rio Preto, nesta ter-
ça-feira (8). O primeiro local a 
receber a ação será o Céu das 
Artes, no bairro Nova Esperan-
ça, atendendo os moradores 
cadastrados do mesmo bairro 
e do Santo Antônio.    
                             Pág. A5

tos Jordão. As propostas serão 
recebidas por meio de envelo-
pes com a documentação até 
o dia 14 de outubro de 2020, 
às 16 horas.  A abertura das 
propostas será no dia seguinte, 
às 8h30.                  Pág. A4

Hemocentro 
faz raro 

procedimento

Funfarme 
anuncia 1001 

curados

Irritada com reabertura 
de bar, vizinha taca 
garrafa em cliente

GCM flagra invasão e 
desordem em centro
 de assistência social

A doação de granulócitos 
- células que auxiliam no com-
bate às infecções e na defesa 
imunológica, em pacientes que 
não respondem a outros trata-
mentos – voltou a ser realizado 
pelo Hemocentro de Rio Preto 
depois de oito anos.  Pág. A5
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O complexo Funfarme, que 
abrange o Hospital de Base e 
Hospital da Criança e Materni-
dade (HCM), chegou a 1.001 
pacientes recuperados do Co-
vid-19 nesta segunda-feira (7). O 
número representa um índice de 
recuperação de 64,3%.  Pág. A5
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Valor médio do voto na região é de R$ 10,50
O DHoje traz uma tabela com valor médio de todos os municípios abrangidos pela cobertura do jornal. Ao todo são 13 cidades. Os dados da 
reportagem são retirados de órgãos oficiais, como a declaração dos candidatos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral)

Nas últimas eleições, em 
2016, o valor médio do voto 
recebido pelos prefeitos eleitos 
na região foi de R$ 10,50. O 
levantamento foi feito dentre 
os municípios abrangidos pelo 
DHoje no noroeste paulista, 
entre eles Rio Preto.

Ubarana foi a cidade que 
teve o voto mais caro na re-
gião. Segundo a divulgação 
de contas do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE), o prefeito 
eleito João Costa Mendonça, 
mais conhecido com João da 
Farmácia (DEM), gastou R$ 
61.440,27 na campanha, 
recebendo 2.177 votos. Ou 
seja, na prática, cada voto teve 
custo médio de R$ 28,22. 

Em valores gastos, o pre-
feito de Rio Preto Edinho 
Araújo (MDB) teve a maior 
despesa dentre as campa-
nhas da região, gastando R$ 
1.304.835,10 na eleição que 
lhe deu a vitória ainda em pri-
meiro turno. Foram 113.377 
votos recebidos, totalizando 
uma média de R$ 11,51 gasto 
por voto.

“Geralmente o candidato 
com maiores condições finan-
ceiras consegue investir mais 
em sua campanha, ter mais 
mídia. Com o teto de gastos 
estabelecido pelo TSE, acredito 
que a disputa fica mais justa, já 
que o principio é colocar todos 
os candidatos em pé de igual-
dade”, afirmou o advogado e 
coordenador da comissão de 
direito eleitoral da OAB de Rio 
Preto, José Antônio Ercolin.

Na contramão, o prefeito 
de Mirassolândia João Carlos 
Fernandes, o Nenzão (DEM), 
gastou R$ 2.650,00 em sua 
campanha, o menor valor 
arrecadado entre as cidades 
analisadas. Ele recebeu 1.789 
votos, tendo cada um custado 

R$ 1,48, sendo a menor média 
registrada.

O DHoje traz uma tabela 
com valor médio de todos os 
municípios abrangidos pela 
cobertura do jornal. Ao todo 
são 13 cidades. Os dados da 
reportagem são retirados de 
órgãos oficiais, como a decla-
ração dos candidatos ao TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral).

Para Ercolin, as campanhas 
deverão ser difíceis em termos 
financeiros nas eleições deste 
ano. “Existem quatro opções 
de financiamento: aquela em 
que o candidato utiliza os pró-
prios recursos, que é limitada a 
10% do teto de gastos estabe-
lecido pelo TSE; as doações de 
pessoas físicas, que deverão 
ser as mais prejudicadas com 
a crise financeira causada pela 
pandemia; o Fundo Partidário e 
o Fundo Especial de Financia-
mento de Campanha. Acredito 
que as campanhas serão mais 
baratas nestas eleições”, co-
mentou.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Ubarana foi a cidade 
que teve o voto mais 
caro na região. Se-
gundo a divulgação de 
contas do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
o prefeito eleito João 
Costa Mendonça, mais 
conhecido com João 
da Farmácia (DEM), 
gastou R$ 61.440,27 
na campanha, rece-
bendo 2.177 votos. Ou 
seja, na prática, cada 
voto teve custo médio 
de R$ 28,22. 

EM 2016

Planilha1

Cidade Prefeito Eleito Recursos
recebidos Despesas Votos

recebidos
Média de gasto

por voto

Ubarana João Mendonça (Da Farmácia) R$ 61.440,27 R$ 61.440,27 2.177 R$ 28,22

Mendonça Antônio Caetano (Sabiá) R$ 52.600,00 R$ 50.059,91 2.086 R$ 24,00

Bady Bassitt Luiz Tobardini R$ 84.900,00 R$ 79.726,37 4.979 R$ 16,01

Guapiaçu Carlos César R$ 84.822,18 R$ 77.022,18 5.161 R$ 14,92

São José do Rio Preto Edinho Araújo R$ 1.304.908,60 R$ 1.304.835,10 113.377 R$ 11,51

Nova Granada Tânia Toledo R$ 75.450,00 R$ 69.900,00 9.059 R$ 7,72

Monte Aprazível Nelson Montoro R$ 51.580,00 R$ 39.900,00 5.391 R$ 7,40

Uchoa Professor Will R$ 26.157,18 R$ 24.157,18 3.378 R$ 7,15

Cedral Paulo Ricardo (Janjão) R$ 25.436,35 R$ 24.636,35 3.818 R$ 6,45

Tanabi Norair Cassiano R$ 44.535,00 R$ 43.135,00 6.803 R$ 6,34

Mirassol André Vieira R$ 53.043,50 R$ 27.700,00 9.072 R$ 3,05

Potirendaba Flávio Alves R$ 12.700,00 R$ 12.700,00 5.421 R$ 2,34

Mirassolândia João Carlos (Nenzão) R$ 2.650,00 R$ 2.650,00 1.789 R$ 1,48
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Ubarana teve o valor médio do voto mais caro entre os municípios de cobertura do jornal

Fabio VASCONSELOS

NO DOMINGO

Vem Pra Rua faz carreata e cobra defesa da Lava jato
O grupo Vem Pra Rua rea-

liza  carreatas em Defesa da 
Lava Jato neste domingo, dia 
6, em várias cidades do Bra-
sil. Em Rio Preto, manifesta-
ção reuniu aproximadamente 
60 carros no Centro Regional 
de Eventos, por volta das 10 
horas, antes de sair percor-
rendo ruas e avenidas do 
município.

De acordo com os orga-
nizadores, a mobilização tem 
como o objetivo se posicionar 
contra um possível desmonte 
da Operação Lava Jato, as-
segurando que o combate à 
corrupção continue no Brasil.

O grupo lembra que na 
próxima quinta-feira, dia 10, 
vence o prazo da Operação, 
e há uma ameaça de que ela 
não seja estendida pelo pro-
curador-geral da Republica, 
Augusto Aras.

Vários procuradores dei-
xaram na semana passada a 
força-tarefa, inclusive Deltan 
Dellagnol, que é apoiado pe-
los manifestantes.

Franklin CATAN

Concentração de veículos ocorreu no Centro Regional de Eventos

Fotos: Divulgação

Carreata percorreu as principais avenidas no domingo
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Emurb abre licitação para uso 
de área embaixo do viaduto

A Emurb (Empresa Mu-
nicipal de Urbanismo) rea-
briu o processo licitatório, 
de concorrência pública 
para a “Permissão de Uso” 
de uma área de 16.500m² 
na antiga “Pedra”  embaixo 
do Complexo de Viadutos 
Jordão.

As propostas serão re-
cebidas por meio de enve-
lopes com a documenta-
ção até o dia 14 de outubro 
de 2020, às 16 horas.  A 
abertura das propostas 
será no dia seguinte, às 
8h30. O Edital na íntegra, 
seus respectivos anexos e 
demais informações, estão 
à disposição dos interes-
sados na sede Emurb, na 
Avenida Philadelpho Mano-
el Gouveia Neto, nº 2150, 
Parque Setorial.

A Emurb manterá sobre 
a sua administração as 
áreas denominadas como 
lotes 1 e 2 e painéis de 
exposição do tipo “Backli-
ght”, denominados painel 

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

PRÉ-CANDIDATOS

PSD continua na base 
de apoio a Edinho 

Nesta segunda-feira (7) o 
PSD, partido do atual vice-pre-
feito Eleuses Paiva e dos vere-
adores Márcia Caldas e Jorge 
Menezes, realizou sua conven-
ção e definiu continuar junto 
com o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) caso o mesmo seja 
confirmado como candidato 
a prefeito no próximo sábado.
     Na convenção ficou defini-
da também a chapa completa 
de candidatos a vereador 
para a disputa deste ano.
Outras 10 convenções acon-
tecem nesta semana sendo 
três no dia 10: PTB, Solida-
riedade e Republicanos, este 
último deve oficializar o nome 
da coronel Helena como can-
didata a prefeito, no dia 11 é 
a vez do partido Avante, no dia 
12, PSB, PC do B e MDB farão 
suas convenções, sendo que 
o PC do B confirmará o nome 
de Carlos Alexandre e o MDB 

o do prefeito Edinho Araújo 
para concorrer a reeleição. O 
PSB do ex-prefeito Valdomiro 
Lopes ainda é um incógni-
ta do caminha que seguirá.
      No próximo domingo (13) - 
mais cinco nomes de candida-
tos a prefeito devem ser con-
firmados sendo pelo partido 
DC (Democracia Cristã) com 
o Rogério Vinícius, PMN com 
Antônio Marco e o PT e o PSDB 
devem oficializar seus nomes 
o PT com a vez vereadora Celi 
Regina e os tucanos com o 
vereador Renato Pupo. Na 
próxima segunda (14) será a 
vez do vereador Marco Rillo do 
Psol ter seu nome confirmado.
    Também são pré-candi-
datos: Paulo Bassan (PRTB), 
Marco Casale (PSL), Kawell 
Lott (Podemos), Paulo Neto 
(PSC). Carlos de Arnaldo do 
PDT e Filipe Marchesoni do 
Novo já tiveram os nomes 
confirmados nas suas con-
venções.

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

NO BARCO

Novo abre mão do 
Fundo Eleitoral

O partido Novo é o segun-
do a fazer sua convenção em 
Rio Preto e definiu o nome do 
empresário Filipe Marchesoni 
como candidato a prefeito e a 
delegada da Policia Civil Aglaê 
Antunes como sua vice.

A convenção aconteceu 
na manhã de domingo (6) e 
aconteceu de forma virtual. 
Eles definiram também sua 
chapa de candidatos a verea-
dor e irão sozinhos na disputa 
sem qualquer coligação com 

outras siglas.
Segundo Filipe Marche-

soni, o partido traz como 
marca não aceitar a utiliza-
ção do Fundo Eleitoral de 
Financiamento de Campanha.  
“Acreditamos que partidos e 
campanhas políticas devem 
ser financiados pelos cidadãos 
que compartilham de seus 
valores e ideais e não com o 
dinheiro público, que deve ser 
direcionado para áreas priori-
tárias para a população, como 
saúde e educação”, salientou 
o candidato.

Sérgio SAMPAIO

Oficializa
A executiva do MDB oficializou a candidatura do médico 

Paulo Thomé para disputar a Prefeitura de Mirassol, em 
convenção promovida no último sábado. A candidata a vice 
será a médica Maria Fernanda Trabulsi, também do MDB, 
(ambos na foto). Pesquisa interna de intenção de voto revelou 
que Thomé está bem cotado junto ao eleitorado. A chapa 
de candidatos a vereador também foi oficializada, com 15 
postulantes a uma vaga na Câmara. Sete candidatos vão 
disputar o cargo de prefeito nas eleições do dia 15 de no-
vembro. Aliás, número elevado para uma cidade que tem 42 
mil eleitores. Entre eles, está o atual prefeito André Vieira 
(PTB), que disputará a reeleição.

Sem união
O pré-candidato a prefei-

to Marco Rillo (PSOL) não 
conseguiu formar a frente 
de esquerda para disputar 
as eleições majoritárias. 
Rillo argumentava que que-
ria concorrer com estrutura 
para obter um bom desem-
penho no processo eleitoral. 
O vereador, portanto, não 
queria ser mais um na cor-
rida pela Prefeitura. Sem 
aliança, a opção foi lançar 
chapa pura, por isso a presi-
dente do partido, advogada 
Luciana Fontes, vai concor-
rer como candidata a vice. 
Fato: aglutinar a esquerda é 
mais difícil que unir árabes 
e judeus.

Efeito etílico
Circulando pela cidade o que mais se vê é gente em bares 

com a máscara no queixo conversando com os companheiros 
sem medo de contrair o coronavírus. Sob efeito etílico, o su-
jeito vai se aproximando para um bate-papo ao pé da orelha 
e o risco de contaminação cresce de forma estratosférica. Os 
comerciantes, que foram afetados financeiramente neste pe-
ríodo de pandemia, deveriam fiscalizar com rigor seus próprios 
fregueses. Afinal, a fase amarela não está garantida e se o 
índice de contaminação por covid-19 sair do controle, regredir 
para a fase vermelha pode ser rápido. Para alertar os incautos, 
a sugestão é que todo comerciante deveria fixar diariamente 
cartaz com informação sobre o número de infectados e de 
óbitos registrados em Rio Preto.

Mosca azul
Faltam nove dias para os 

partidos promoverem suas 
convenções. No dia 16, lá 
pela meia-noite, quando 
expira o prazo da lei para a 
definição dos candidatos, é 
que o eleitor rio-pretense vai 
saber os nomes definitivos 
na briga pela Prefeitura. 
Por enquanto, o número 
de pré-candidatos continua 
elevado. A maioria, mes-
mo sabendo que não tem 
chance, sinaliza que não vai 
recuar. O objetivo é marcar 
território e cravar o nome 
na memória do eleitor para 
futuras disputas. Só pode 
ser o efeito da picada da 
mosca azul…  

Destino
O destino político de Fá-

bio Marcondes será decidido 
na convenção do PL, na 
próxima sexta-feira (11). O 
vereador ainda não decidiu 
se vai disputar a reeleição 
ou se encabeça chapa do 
partido na disputa pelo car-
go de prefeito. Apesar disso, 
dá para arriscar um palpite: 
Marcondes, como presiden-
te do partido, deverá defen-
der na convenção aliança 
para apoiar a candidatura à 
reeleição do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). A chapa de 
pré-candidatos a vereador 
também será oficializada. 
Por causa do vírus, a con-
venção será virtual.

Bonzinho
A reforma administrativa 

do governo federal prevê 
mudanças no serviço públi-
co nos três Poderes de todos 
os estados e municípios e 
no Ministério Público, só 
para futuros servidores. 
Membros de Poder, como 
juízes, promotores e políti-
cos, e militares ficarão de 
fora. Se os servidores têm 
regalias hoje, como bons 
salários e outros benefícios 
inexistentes na iniciativa 
privada, a culpa foi da classe 
política que aprovou leis que 
proporcionam as vantagens. 
Como político é ‘bonzinho’, 
será que a reforma terá vida 
longa? 

Purificação
A escola política do Rio 

é de péssima qualidade 
devido à extrema corrupção. 
O governador Wilson Witzel 
(PSC), nem bem entrou na 
política, foi afastado por ter 
a mão grande. Paulista de 
Jundiaí, o ex-juiz federal co-
meçou sua carreira política 
naquele estado. Sem fazer 
comparação, o presiden-
te Jair Bolsonaro, também 
paulista, tem sua base po-
lítica no Rio. Seus filhos 
também! O bispo Marcelo 
Crivella (Republicanos) tem 
até guardiões. A política do 
Rio precisa passar por uma 
purificação e só depende do 
eleitorado.

Guarda…  
O serviço de atendimen-

to ao público da Câmara 
dos Deputados mudou para 
0800 0 619 619, o número 
passou a ter 11 dígitos. O 
cidadão pode apresentar 
reclamações, denúncias, 
sugestões, elogios, mani-
festações e solicitações de 
informação relacionadas 
à competência legislativa, 
fiscalizatória e institucional. 
A maioria das respostas é 
fornecida durante o aten-
dimento. Como a ligação é 
gratuita, pode ligar à vontade 
para cobrar trabalho e exigir 
honestidade dos parlamen-
tares. Afinal, o povo não 
pode baixar a guarda…

PEDRA

Guilherme BATISTA

Área fica embaixo do completo de viadutos na região central

1 e painel 2, devidamente 
demarcados no local.

Nestes espaços, que 
continuaram de domino 
do município, poderão ser 
realizadas: exposição, com-

pra e venda de automóveis, 
caminhonetas, motocicle-
tas, motonetas e demais 
veículos automotores novos 
e usados, bem como para 
executar as atividades de 

publicidade e propaganda.
Em julho deste ano 

houve um outro processo 
licitatório de  “Permissão 
de Uso”, mas não teve 
interessados.

Eleusis Paiva,a tual vice-prefeito

PARTIDO

Filipe Marchesoni e Aglaê Antunes

Psol prepara chapa pura para eleição
O Psol definiu a nome da 

advogada Luciana Fontes para 
ser vice na chapa que será en-
cabeçada pelo vereador Marco 
Rillo a prefeito de Rio Preto.

Luciana Fontes atualmente 
é presidente da sigla em Rio 
Preto.

Convenção – a confirma-
ção dos dois nomes e da chapa 
de candidatos a vereador deve 
ser feita na convenção do parti-
do agendada para o dia 14 de 
setembro.

Sérgio SAMPAIO

Marco Rillo anuncia 
presidente do PSol 
como sua vice

Divulgação

Psol prepara chapa pura para eleição
Divulgação
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PRF apreende R$ 30 mil em vinhos 
contrabandeados da Argentina

Um farmacêutico e um 
taxista foram flagrados com 
130 garrafas de vinho e 15 
garrafões de 5 litros de azeite, 
avaliados em R$ 30 mil, na ro-
dovia Transbrasiliana BR-153, 
em Jaci (SP), na manhã desta 
segunda-feira, dia 7.

A prisão aconteceu durante 
fiscalização na Operação Inde-
pendência que começou desde 
sexta-feira e tem como objetivo 
coibir ações de bandidos e mo-
nitorar as rodovias brasileiras.

De acordo com o registro 
policial, a carga estava dentro 
um porta-malas de um taxi 
com placas de São José do 
Rio Preto (SP) e, segundo os 
criminosos, tudo foi comprado 
na Argentina.

“Durante a fiscalização, 
foi abordado o veículo Toyota 
Etios, com o taxista de 25 anos 
e o passageiro, um farmacêuti-
co de 37 anos. Eles disseram 
que vinham de Foz do Iguaçu 
(PR), onde teriam comprado os 
vinhos e azeites importados, e 
iriam trazer para São José do 
Rio Preto (SP). Disseram que 
era para consumo próprio, mas 
tudo vai ser investigado agora”, 
diz o agente Flávio Catarucci, 
responsável pela comunicação 
da PRF.

No porta-malas do taxi 
havia 130 garrafas de vinhos 
de várias marcas importadas 
como Ben Marco, El Enimigo, 
Luigi Bosca, Bressia, Mosquita 
Muerta, Cocodrilo, Felino, Mil 
demonios, Angeliza Zapata, 
Sapo de Otro Pozo, Cordero 

con Piel de Lobo e D. V. Cate-
na, entre outros, além de 15 
garrafões de azeite de 5 litros.

“Vale ressaltar que algumas 
dessas marcas chegam a ser 
vendidas no Brasil em torno 
de R$300,00 cada”, diz a 
nota da PRF. Todo o material 
foi apreendido e levado para 
a sede da Polícia Federal em 
Rio Preto, enquanto os homens 
ficaram detidos e responderão 
por Descaminho, crime que 
consiste no transporte ilegal e 
sem o devido recolhimento de 
impostos de mercadoria.

Operação 
nas estradas

Segundo Flávio Catarucci, 
o movimento nas estradas 
coordenadas pela Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), em nossa 
região, está tranquilo na volta 
do Feriado da Independência.

“A PRF orienta aos moto-
ristas que estão voltando para 
casa que redobrem a atenção, 
respeitando os limites de velo-
cidade, evitando ultrapassa-
gens proibidas e jamais dirigir 
após ingerir bebida alcoólica”, 
fala Catarucci.

Durante a Operação, a po-
lícia promove monitoramento 
em veículos e ônibus com o 
objetivo de impedir acidentes 
graves por irresponsabilidade 
e também a criminalidade. 
Os policiais são colocados em 
pontos estratégicos para o pa-
trulhamento intensivo, garan-
tindo assim a fluidez no trânsito 
e o conforto dos passageiros e 
motoristas na volta para casa.

Franklin CATAN
redacao@dhoje.com.br
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Garrafas estavam em porta malas de taxis de Rio Preto, parado perto de Jaci
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Vizinha irritada com reabertura 
de bar joga garrafa em cliente

Uma jovem de 22 anos 
foi atingida por uma garrafa 
e precisou levar seis pontos 
no supercílio, em reabertura 
de bar, na Vila Imperial, em 
São José do Rio Preto (SP). 

A acusada seria a vizinha do 
local que, segundo teste-
munhas, por diversas vezes 
causa constrangimento aos 
clientes.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima esta-
va na calçada em frente ao 

bar quando a vizinha jogou 
uma garrafa de vidro em seus 
pés, em seguida arremessou 
outra que atingiu o rosto da 
jovem.

Testemunhas disseram 
aos policiais que não é a pri-
meira vez que a acusada age 

dessa forma com clientes 
que sentam em sua calçada. 
A vítima foi encaminhada ao 
Hospital Santa Helena onde 
teve o ferimento saturado.

O caso foi encaminhado 
ao Plantão Policial e regis-
trado como lesão corporal.

Franklin CATAN

GUARDA FLAGRANTE

Dois são presos com arma de 
brinquedo após tentativa de roubo

O caso está 
sendo

investigado
pela Delegacia

de Investigações 
Gerais

A Guarda Civil Municipal 
(GCM) prendeu um jovem 
de 19 anos e um homem 
de 27 anos com um simu-
lacro de arma de fogo, na 
avenida Philadelpho Gou-
veia Neto, em São José do 
Rio Preto (SP), na noite de 
sábado, dia 5.

De acordo com o bo-
letim e ocorrência, uma 
equipe da guarda estava 
patrulhando pela via, por 
volta das 23h50, quando 
um motociclista parou e 
avisou que dois homens 
teriam apontado uma arma 

de fogo para ele.
Acompanhados da víti-

ma, os guardas começaram 
fazer patrulhamento pela 
avenida quando avistaram 
os dois suspeitos e o ho-
mem confirmou que eram 

eles. Ao serem abordados, 
os mesmos negaram a 
ação, porém a arma foi 
encontrada enrolada em 
uma camiseta embaixo de 
um carro.

Os suspeitos foram 
questionados novamente 
e afirmaram que estavam 
com o simulacro porque 
queriam praticar alguns 
roubos para comprar droga, 
ainda disseram que preci-
savam de pelo menos R$ 
50,00.

Os dois foram encami-
nhados ao Plantão Policial, 
onde ficaram detidos. A 
arma ficou apreendida.

Franklin CATAN

GCM prende um por furto e 
desordem em centro social

Quando os 
guardas 

chegaram ao 
local, eles se 

depararam com 
uma das salas 
toda revirada

Um homem de 40 anos 
foi preso por tentar furtar o 
Centro de Assistência Pis-
cossocial (CAPS), em São 
José do Rio Preto (SP), na 
tarde de sábado (5). O local 
estava todo revirado quan-
do a Guarda Civil Municipal 
(GCM) chegou e encontrou o 
suspeito escondido embaixo 
de uma mesa.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a os anjos da 

guarda acionaram a GCM 
para uma ocorrência dentro 
da instituição. Quando os 

guardas chegaram ao local, 
eles se depararam com uma 
das salas toda revirada, e 
dois computadores no chão. 
Em outra sala, o homem foi 
encontrado com um celular 
do CAPS em suas mãos, além 
de R$ 65,00.

Ao ser questionado, ele 
informou que estava ali re-
almente para fazer o furto. 
O ladrão foi encaminhado 
ao Plantão Policial, onde foi 
determinada a prisão em 
flagrante.

Franklin CATAN

Simulacro ficou apreendido na delegacia

Divulgação

Local estava todo revirado quando agentes chegaram
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APÓS 8 ANOS

Funfarme anuncia marca 
de 1.001 curados de Covid

O complexo Funfarme, que 
abrange o Hospital de Base 
e Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM), chegou a 
marca de 1.001 pacientes 
recuperados do Covid-19 nesta 
segunda-feira (7). O número 
representa um índice de re-
cuperação de 64,3%, levando 
em conta todos os casos 
internados desde o início da 
pandemia.

“É muito importante atingir 
essa marca. Estamos felizes 
por conseguir salvar todas essa 
vidas. Todo esse período foi de 
grande aprendizado, tanto na 

parte administrativa quanto na 
área médica e ganhamos muita 
experiência nesse período”, co-
mentou a diretora administrativa 
do Hospital de Base, Amália 
Tieco.

Para ela, o grande o desafio 
agora é conseguir atender todas 
as pessoas. “Tivemos um pro-
blema grave com medicamentos 
e leitos nesse período. Tivemos 
uma expansão e um acerto com 
as empresas farmacêuticas, o 
que deixou a situação um pouco 
mais tranquila. No entanto, se 
a demanda aumentar muito, 
poderemos ter uma situação 
menos favorável”, afirmou a 
diretora.

Vinícius LIMA

Serviço de castração começa 
hoje pelo bairro Nova Esperança

A Diretoria do Bem-Estar 
Animal (Dibea) inicia a castra-
ção em massa de cães e gatos, 
em Rio Preto, nesta terça-feira 
(8). O primeiro local a receber 
a ação será o Céu das Artes, 
no bairro Nova Esperança, 
atendendo os moradores ca-
dastrados do mesmo bairro e 
do Santo Antônio. No próximo 
dia 13 também está prevista 
a realização da castração no 
mesmo local.

A previsão é de que sejam 
realizadas 240 procedimentos 
por dia. Os donos dos animais 
estão sendo comunicados so-
bre o agendamento de cada 
castração por telefone.

A Dibea recebeu 2.883 
cadastros de interessados em 
castrar seus cães e gatos na 
ação. Do total de cadastros, 
1.784 foram feitos presen-

cialmente e 1.099 de forma 
on-line. A castração em massa 
prevê que quatro mil animais 
sejam castrados. A Dibea ainda 
não finalizou a contagem do 
total de animais cadastrados, 

gatos de famílias que vivem nas 
áreas dos seguintes bairros: 
Nova Esperança, Residencial Rio 
Preto I, Vetorazzo, Santo Anto-
nio, Pinheirinho (Solo Sagrado) e 
Centro Esportivo Eldorado. A pre-
visão é de que sejam castrados 
cerca de 200 animais por dia.

A ação faz parte do plano de 
proteção e bem-estar animal 
proposta pela Administração 
Municipal no plano de metas, 
assim como no desenvolvimen-
to das diretrizes propostas pela 
Diretoria de Bem-Estar Animal, 
no Plano Plurianual da Saúde 
(2018-2021). O investimento 
para a castração em massa é 
de R$ 638 mil.

Coordenada pela Dibea, as 
castrações serão feitas pela 
Clínica Veterinária Ricardo, que 
venceu o processo licitatório 
realizado em novembro de 2019 
e é referência na atuação com 
castramóvel.

Tatiana PIRES

já que cada cadastro pode ter 
mais de um animal. Caso o total 
não seja atingido, a Diretoria 
vai abrir novamente o cadastro 
on-line.

Serão castrados cães e 

CÃES E GATOS
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Hemocentro de Rio Preto
 faz procedimento raro

A doação de granulóci-
tos - células que auxiliam 
no combate às infecções e 
na defesa imunológica, em 
pacientes que não respon-
dem a outros tratamentos 
– voltou a ser realizado pelo 
Hemocentro de Rio Preto 
depois de oito anos. O pro-
cedimento é tão raro que a 
última vez foi feito em 2012. 

“Os granulócitos são uti-
lizados normalmente em 
pacientes com infecções 
graves. Não é um tipo de 
procedimento muito comum, 
pois essas células são uti-
lizadas em apenas casos 
de necessidade extrema”, 
afirmou João Vitor Piccolo, 
chefe de transplante de 
medula óssea do Hospital 
de Base.

Um dos doadores foi o 
policial militar Heitor Liebana 
Verjas, de 30 anos. Ele foi 
contatado pelo Hemocentro, 
entre o rol de voluntários 
que já possuem cadastro 
como doadores de sangue 
e passou por uma série de 
exames para detectar a 
compatibilidade com o perfil 
do receptor.

Heitor é doador de san-
gue habitual, desde os 18 
anos, e também é cadas-
trado no banco de dados 
de medula óssea. Para ele, 
poder ajudar a salvar a vida 
de quem ainda não estão 
com o sistema imunológico 
restabelecido é o que motiva 

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Heitor, que é doador 
de sangue, fez parte 
do procedimento 

a doação. 
“O que mais me comoveu 

e fiquei compadecido é que 
o paciente é de outro estado, 
fez o transplante há 50 dias e 
está lutando para viver. Esse 
componente, o granulócitos, 
é combatente em nosso orga-
nismo, ajuda na autodefesa. 
Os familiares são de longe e 
seria difícil para que eles vies-
sem fazer a doação. Então, 
eu fico feliz em ajudar”.

A doação

O procedimento de doa-
ção de granulócitos é sim-
ples, embora tenha duração 
de cerca de 3h30. A coleta é 
realizada por aférese, requer 
a punção de uma veia no bra-
ço e, de maneira similar à do-
ação de plaquetas, utiliza um 
circuito descartável e estéril 
acoplado a um equipamento 
de aférese.

A supervisora de enferma-
gem do Hemocentro, Mariana 
Coltro, explica que após ser 
avaliado como apto para a 
doação, o voluntário retorna 
ao banco de sangue na vés-
pera da doação para receber 
medicações necessárias para 
estimular a produção granu-
lócitos 

“Mobilizamos os doadores 
em cima de perfil que está 
precisando da doação. Os re-
quisitos são basicamente os 
mesmos de uma doação de 
plaqueta e de medula óssea, 
testamos a compatibilidade 
com paciente, tipagem san-
guínea e fator RH. O doador 

recebe a medicação para 
estimular a produção de gra-
nulócitos, que favorece fator 
de crescimento celular, de 8 
a 12 horas antes da doação, 
facilitando a captação pelo 
equipamento”.

Por não ser um hemo-
componente que pode ser 

estocado, a durabilidade dos 
granulócitos, após a coleta, é 
mínima. “Com isso, a infusão 
no paciente receptor é feita in 
natura, em aproximadamente 
de 2 a 3 horas após a coleta”, 
afirma Mariana.

O organismo do doador re-
cupera o granulócitos doado 

Serviço de castração teve 2,8 mil pedidos antecipadamente

Funfarme anunciou 1.001 pacientes curados da Covid

Divulgação

em até 48 horas após o pro-
cedimento. “Não há dor, risco 
ou qualquer efeito colateral. 
Muitas pessoas esbarram na 
desconfiança de que pode 
haver algum problema na 
doação. É simplesmente a 
boa vontade de estar ali para 
fazer a coleta”, conclui Heitor.
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Hino da Independência 
do Brasil

Escrito por D. Pedro I, foi com-
posta em 1822 em comemora-
ção a independência do Brasil. 

Já podeis, da Pátria filhos
Ver contente a mãe gentil
Já raiou a liberdade
No horizonte do Brasil
Já raiou a liberdade
Já raiou a liberdade
No horizonte do Brasil

Brava gente brasileira!
Longe vá, temor servil
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil
(Refrão)

Os grilhões que nos forjava
Da perfídia astuto ardil
Houve mão mais poderosa
Zombou deles o Brasil
Houve mão mais poderosa
Houve mão mais poderosa
Zombou deles o Brasil

Refrão

Não temais ímpias falanges
Que apresentam face hostil
Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil
Vossos peitos, vossos braços
Vossos peitos, vossos braços
São muralhas do Brasil

Refrão

Parabéns, ó brasileiro
Já, com garbo juvenil
Do universo entre as nações
Resplandece a do Brasil
Do universo entre as nações
Do universo entre as nações
Resplandece a do Brasil

Brava gente brasileira
Longe vá, temor servil
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil

 Como foi a independência do Brasil?

 Dia 7 de setembro é comemorado um dos mais importantes feriados nacionais: a inde-
pendência do Brasil. Mas você sabe como o Brasil deixou de ser colônia de Portugal?
 Vamos relembrar: em 22 de abril de 1500,  o Brasil foi descoberto por Portugal e torna-
va-se assim colônia portuguesa. Em 1807 a família real mudou-se para o Brasil e instalou-se 
no Rio de Janeiro, junto à toda estrutura de governo de Portugal.  A vinda da Família Real 
para o Brasil trouxe diversas medidas culturais, as quais foram tomadas por D. João durante 
o Período Joanino. Dentre elas: a criação do Museu Nacional, da Biblioteca Real, criação do 
Jardim Botânico e criação de diversos cursos.
 Em 1821, o rei deve que voltar para Portugal. Antes de partir, Dom João VI esvaziou 
os cofres do Banco do Brasil, levando quase todo o ouro para Portugal e deixou Dom Pedro 
como príncipe regente.  Os portugueses, porém, não gostaram da permanência de Dom 
Pedro no Brasil, pois queria, que o Brasil voltasse à posição e colônia.
 Os brasileiros elaboraram, então, um documento, assinado por milhares de pessoas, 
pedindo a sua permanência no Brasil. Dom Pedro se mostrou favorável à solicitação. “Como 
é para o bem do povo e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico”. Esta declaração 
de Dom Pedro foi feita no dia 09 de janeiro de 1822, data que ficou conhecida como o dia do 
fico. 
 Dias depois, Dom Pedro formou seu ministério, nomeando para ministro do Reino José 
Bonifácio de Andrada e Silva. Como as ameaças de Portugal continuaram, Dom Pedro que 
fora controlar conflitos entre brasileiros e portugueses na província de São Paulo, anunciou, 
às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo, no dia 07 de setembro de 1822:  “Brasileiros, 
as cortes de Lisboa, querem escravizar-nos. De hoje em diante, nossas relações estão que-
bradas. Nenhum laço nos une mais, estamos separados de Portugal.” Puxando a espada 
o príncipe regente gritou: “Independência ou morte!” No dia 12 de outubro de 1822, Dom 
Pedro foi aclamado imperador do Brasil com o nome de Dom Pedro I.

mestre em Educação.

Ibilce oferecerá este ano 460 vagas para o próximo vestibular
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Unesp começa receber pedidos 
de isenção para vestilbular

A Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) recebe a partir 
desta terça-feira (8) os reque-
rimentos dos interessados 
nas isenções para o Vestibular 
2021. Também estará aberto o 
período para solicitação de re-
dução de 50% do valor da taxa 
de R$ 170. O exame oferece 
7.630 vagas em 23 cidades, 
sendo 460 na unidade de 
Rio Preto. No ano passado, o 
total foi de 95.440 candidatos 
inscritos.

Para pedir isenção, os can-
didatos deverão preencher até 
27 de setembro o formulário 
de inscrição, disponível na 
página www.vunesp.com.br. Os 
pedidos de isenção podem ser 
feitos de duas formas. Podem 
pedir isenção vestibulandos 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br cadastrados no CadÚNICO, ou 

seja, os que têm renda familiar 
mensal per capita de até meio 
salário mínimo ou que possuam 
renda familiar mensal de até 
três salários mínimos. Estes es-
tudantes preencherão o Núme-
ro de Identificação Social (NIS) 
no requerimento de isenção.

Também têm direito a pedir 
isenção os candidatos que 
concluíram ou concluirão este 
ano o ensino médio com todo 
o currículo cumprido em escola 
pública, na Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) ou com bolsa de 
estudo integral, se o curso for 
de instituição particular. Estes 
vestibulandos precisam ainda 
ter renda familiar bruta mensal 
igual ou inferior a um salário 
mínimo e meio por pessoa, 
além de residir no Estado de 
São Paulo ou estar vinculado 
a uma instituição de ensino 

localizada em território paulista. 
O resultado da solicitação de 

isenção será divulgado em 2 de 
novembro, no site da Vunesp. 
Os pedidos deferidos já signifi-
carão a efetivação da inscrição 
do solicitante.

O pedido de redução de 
50% do valor da taxa destina-
-se a candidatos matriculados 
no ensino médio ou em curso 
pré-vestibular e que recebam 
remuneração mensal inferior a 
dois salários mínimos ou este-
jam desempregados. O prazo 
é semelhante ao do pedido de 
isenção, até 27 de setembro. O 
resultado dos pedidos de redu-
ção também será divulgado em 
2 de novembro.

A Unesp oferece ainda re-
dução de 75% aos cerca de 
400 mil alunos matriculados no 
último ano do ensino médio da 
rede pública estadual paulista.
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Jacaré volta aos treinos e 
apresenta dez novos reforços

O elenco do Rio Preto se re-
apresentou nesta segunda-fei-
ra (7) com diversas novidades. 
São 10 novos jogadores que 
irão reforçar a equipe na reta fi-
nal da série A3 do Campeonato 
Paulista. O clube já realizou os 
testes para Covid-19 e todos 
deram negativo, possibilitando 
o retorno aos treinos.

No gol, chegam ao clube 
Wendel Maksinczuk, 28 anos, 
e Gustavo Silva, 22 anos. O 
primeiro estava no Atlético-GO, 
e tem passagens por Catandu-
vense, Mogi Mirim e América-
-RN. Já o segundo pertence ao 
Jacaré e volta de empréstimo 
ao ABC.

Ainda para defesa, foram 
confirmados mais três nomes: 
os laterais Felipinho, 20 anos, 
e Lucas Piauí, 27 anos, além 
do o zagueiro Juan Henrique, 
21 anos. Felipinho foi revelado 
pelo próprio Rio Preto, per-
tence ao Tombense e estava 
emprestado ao Figueirense. Já 
Piauí, terá sua segunda passa-
gem pelo Jacaré, já que atuou 
pelo esmeraldino em 2017. 
Ele chega depois de integrar o 
elenco do Afogados-PE. Juan 
chega por empréstimo cedido 
pela Ponte Preta.

Outras novidades são os 
meias Edson Fio, 34 anos, 
com passagens por Portuguesa 
Santista e Desportivo Brasil, e 
o meia Lincoln, 20 anos, que 
disputou a Copa São Paulo 
de Futebol Júnior pelo Atlé-
tico-MG. No ataque, chegou 
o experiente Pablo, 30 anos, 
que estava no futebol gaúcho. 
Também foram apresentados 
dois velhos conhecidos dos tor-

cedores do Rio Preto: Jonatas 
Obina, que estava no Operário-
-MS, e Billy, que atuou no clube 
em 2007, ano em que o Jacaré 
chegou a elite do Paulistão pela 
única vez em sua história.

Do elenco de antes da 
pandemia, permaneceram o 
goleiro Kenner; o lateral Rafael 
Cursino; os zagueiros Bruno 
Miguel, Téssio e Glauco; os 
meias Iago Pereira, Fábio Pepe, 
Beto e Hugo Rodrigues; e os 
atacantes Gabriel Barcos e 
Thiaguinho. O técnico Carlos 
Rossi segue no comando do 
Jacaré.

O esmeraldino é o nono 
colocado na série A3, há um 
ponto de entrar na zona de 
classificação para a próxima 
fase. Restam quatro jogos 
para o Rio Preto tentar garantir 
a vaga.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Outras novidades são 
os meias Edson Fio, 
34 anos, com passa-
gens por Portuguesa 
Santista e Desportivo 
Brasil, e o meia Lin-
coln, 20 anos, que 
disputou a Copa São 
Paulo de Futebol Jú-
nior pelo Atlético-MG. 
No ataque, chegou o 
experiente Pablo, 30 
anos, que estava no 
futebol gaúcho. 

Jacaré apresentou reforços para volta aos jogos; time está um ponto da zona de classificação

 Muller Merlotto SILVA

NOTAS por Luiz Felipe Possani 

Cada um no seu quadrado
Entre as barbáries que os candidatos se prestam para 

conseguir uma vaga nas cadeias públicas, os famosos estão 
entre os que mais chamam atenção dos mais de 147 milhões 
de eleitores. Em época de eleição os partidos saem aos tapas 
para conseguir alguém que tope tentar entrar para a Câmara. 
Mas nem sempre eles saem vencedores, como o esperado. 
Para este ano já estão confirmados para entrar na disputa: 
Dedé Santana (PTC), Thammy Miranda (PL), Neném (PROS), o 
humorista Mionzinho (Novo), o ex-jogador de futebol Marcelinho 
Carioca (PSL), Celinho do Fat Family (PTB), Dr. Bactéria (PSD), 
Renata Banhara (Republicanos) e Felipe Sertanejo (Podemos). 
Mas tem uma na qual ainda estão pensando. Raquel Pacheco 
(PL), a ex-garota de programa conhecida como Bruna Surfistinha, 
também pode entrar na disputa. 

Publicitário e jornalista 
em lives divertidas

A pandemia trouxe uma nova tendência – as lives. Das mais 
variadas, elas vêm dominando a internet. Com isso, o jornalista 
Jonas Garcia e o publicitário Willian Quennehen abriram o ca-
nal Vem Pra Sala, disponível no Facebook e no YouTube. Toda 
quinta-feira, a partir das 20 horas, eles se reúnem na sala e 
iniciam um bate papo virtual, que chamam de Live de Quinta. 
“O nome é por acontecer às quintas e por não termos suporte 
técnico. É tudo a gente que faz, com erros, mas faz”, brinca 
Willian. Já Jonas salienta que “falam de temas como novelas, 
estilo de vida, entre tantos outros”.

Com quase mil visualizações, Jonas ainda conta que come-
çaram para amigos apenas, e agora já tem pessoas de outros 
estados, ganhando espaço e chamando a atenção das empre-
sas. “Hoje já temos 6 empresas que nos apoiam semanalmente, 
oferecendo brindes para sorteio, e isso ajuda tanto a gente 
quanto as empresas”, afirma a dupla.

Divulgação Divulgação
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DEMOCRACIA NÃO É O PARAÍSO, MAS ELA CONSEGUE GARANTIR QUE A GENTE 
NÃO CHEGUE NO INFERNO. Sorria, beba muita água e seja feliz!RENATO J. FREITAS, ci-

rurgião plástico, Luciana Sec-
ches Freitas, odonto, mais os 
fi lhotes Maria Teresa e Heitor, 
passaram o fi nal de semana 
prolongado revendo o fi lho 
Otávio, que cursa medicina 
em Ribeirão Preto.

JOSÉ EDUARDO Tarraf 
recepcionou Maria Amélia 
Mussi, Cristina Mussi, Duda 
e Claudinha Buissa Tarraf, a 
fi lha Mariana Tarraf e Arnal-
dinho Mussi, em sua bonita 
Fazenda, nos arredores de 
Nova Aliança, no feriado pro-
longado.

REINALDO LOBANCO 
e Maria Thereza Moreno 
Lobanco curtiram o feriado 
prolongado com os familiares 
em sua casa de veraneio no 
Condomínio Enseada Azul 1, 
em Fronteira.

PRIMEIRO DA FILA. Car-
los de Arnaldo Silva já ganhou 
a 1ª etapa na disputa eleitoral. 
Após convenção foi aclamado 
com o candidato a prefeito 
pelo PDT, do saudoso e len-
dário Leonal Brizola.

TUCA VETORASSO, Caio 
Vetorasso Mendes, mais a 
fi lha a médica Maria Flávia 
Vetorasso e seu noivo, o 
engenheiro, Tomas Ferreira, 
curtiram muito sol, mar e 
calor na praia Dos Carneiros, 
em Pernambuco, no fi nal de 
semana prolongado.

A REVISTA Forbes  acaba 
de divulgar sua tradicional 
lista das celebridades mais 
bem pagas do mundo. O 
jogador brasileiro Neymar Jr. 
aparece na sétima colocação 
com um recebimento de US$ 
95,5 milhões.

Detalhes
não tão pequenos...

SPOTlight

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Novidade nas Feiras 
Rio Preto têm uma novidade, 
vão ter banheiros químicos, 
garantindo comodidade tanto 
para feirantes como para 
clientes. As primeiras feiras 
a receberem o equipamento 
serão a do bairro Imperial (na 
rua Benjamin Constant, entre 
as ruas Independência e Cila), 
que ocorre no próximo sábado, 
e do bairro Boa Vista (na 
rua Lafayete Spínola Castro, 
entre as ruas Siqueira Campos 
e Marechal Deodoro), que 
é realizada aos domingos, 
ambas na parte da manhã.

Tel. (17) 3233-4888

VENDA E MANUTENÇO DE ROÇADEIRAS, 
SOPRADORES, MOTOSSERRAS, MOTOPODAS E 
PULVERIZADORES, ALÉM DA VENDA DE EPIS

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

            Seguimentos industriais  -  construção civil  -   florestas e jardins 
Avenida Governador Adhemar Pereira de Barros, 1370/ Mançor Daud (fone 3238-3359)

Serra da Canastra
O jovem empresár io Luiz 
Sérgio Montanari Franzotti 
e esposa Nicolle Ticianelli 
Bianchini  aproveitaram o 
feriado prolongado para curtir a 
natureza, montanhas, pôr-do-
sol e relax total em Cachoeira 
do Quilombo, em Minas Gerias, 
e também as maravilhas da 
Serra da Canastra – Vale do 
Céu. O casalzinho retorna na 
próxima sexta-feira.apabor.org.
br/ciclo2020.

DiáriodoBob
Juntos e não separados. O MDB marcou sua convenção para 

o dia 12 de setembro. O DEM marcou para o dia 14, mas, nas 
duas datas os lideres e os candidatos dos dois partidos estarão 
de mãos dadas no plenário da Câmara Municipal, local esco-
lhido para a consumação da dobrada: Edinho Araújo (prefeito) 
e Orlando Bolçone (vice) com suas chapas de vereadores. Sem 
sentido. O TSE proibiu lives e variantes musicais, tanto quanto 
showmícios são ilegais. Cada vez mais perde sentido tanto di-
nheiro (2 bilhões) de fundão eleitoral para bancar campanhas. 
O Palestra já era. Hoje não terá Palestra, nem amanhã e nem 
depois. Pra falar a verdade, acho que nem no dia de São Nunca. 
Quem afirma isso em crônica melancólica é Israel Vieira, apai-
xonado pelo clube, que acrescenta: infelizmente uma doença 
terminal chamada corrupção, arrebatou o tradicional clube pelas 
mãos. É sempre o mesmo arroz com feijão... Eu não roubei 
nada, eu não desviei nada, não foi eu não! E foi assim que a 
sede central do Palestra Esporte Clube chega ao fim. E agora 
uma das maiores jóias rio-pretenses, deu seu derradeiro suspiro, 
seu último grito... um pedido de socorro que jamais será ouvido. 
Detalhe, sua morte não se deu por um tiro, nem pela COVID, 
foi apenas incompetência e maldade mesmo. Egoísmo e cobiça 
desenfreada, falta de respeito e dignidade de alguns presidentes 
que estão calados. Pra terminar o desabafo do Iran: o TJSP 
julgou na semana passada o processo da venda do Palestra 
para a Sucesspar, e a decisão foi pela extinção do pedido que 
cancelaria a venda.  Ponto e basta!

Fique Informado....
Se conse lho fosse bom, 
montar ia  uma banca no 
calçadão para de graça, passar 
alguns pequenos conselhos 
aos interessados em ocupar 
uma das cadeiras da Câmara 
Municipal, à partir do ano que 
vem, mas o principal deles é: 
Não prometer coisas que não 
possa fazer. Ponto e basta! 

"Eu ajudo na Lata"
Ao f inal da campanha, o 
mater ia l  arrecadado será 
vendido e o dinheiro utilizado 
para comprar as cadeiras de 
rodas que serão doadas para 
pessoas que precisam, mas não 
possuem condições financeiras 
para comprar o equipamento. 
Ao todo são necessárias 160 
garrafas PET cheia de lacres, 
aproximadamente 100 quilos 
de alumínio, para conseguir 
o valor de uma cadeira de 
rodas. Por isso, toda ajuda é 
bem-vinda. 

O advogado 
Luiz 
Henrique 
Garcia e 
Jaqueline 
Guimarães 
completaram 
06 anos de 
casados 
no último 
domingo. 
Parabéns!

Meio Ambiente
Em uma mesma campanha, 
a Unimed Rio Preto consegue 
promover responsabilidade 
social e preservação do meio 
ambiente. Um lacre demora 
cerca de 500 anos para se 
decompor. Com nossa ação, 
esses objetos são revertidos 
para ajudar quem precisa.

O empresário e médico Geraldo Ruete com a fi lha 
Cristina Ruete na festa dos 83 anos dele. Parabéns!

Lacres de latinhas 
A Unimed Rio Preto ampliou 
este ano o Projeto “Eu ajudo na 
lata”, cujo objetivo é arrecadar 
lacres de latinhas de alumínio 
que são revertidos em doação 
de cadeiras de rodas para 
pessoas com dificuldades de 
locomoção. Até o ano passado, 
o projeto distribuía caixinhas 
personalizadas para a coleta 
dos lacres para empresas, 
restaurantes, shoppings e 
outros comércios. Este ano, 
além desta modalidade, as 
caixas podem ser colocadas 
também em casas particulares. 
O objetivo é arrecadar o máximo 
de lacres possíveis até o dia 30 
de novembro.  

Parabéns a Equipe
O médico Geovanne Furtado 
Souza passou o último sábado 
em Cirurgia em Ijuí (RS), em 
Videolaparoscopia Urológica 
com os amigos Márcio Müller 
e Renato El Ammar. Foram três 
cirurgias complexas no Hospital 
da Unimed Ijuí, que está de 
parabéns a equipe do Centro 
Cirúrgico!

“Barrabás, 
Barrabás”
Só pra começar: As multidões 
não são sinônimo de boa 
escolha política. O primeiro 
plebiscito da história, quando 
Pilatos pergunta ao povo se 
quer o ladrão ou Jesus, o 
povo democraticamente grita 
“Barrabás, Barrabás”.

henriforne@gmail.com


