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Edinho é reeleito com 
54,8% dos votos válidos

NO 1º TURNO
Edinho e o vice Bolçone fazem o sinal da vitória após ganharem a eleição no primeiro turno ontem

Sérgio SAMPAIO

Divulgação

Candidatos 
terminam com 

R$ 4,4 mi 
em doações
As doações recebidas pelos 10 

candidatos a prefeito de Rio Pre-
to totalizaram R$ 4.493.054,13 
oriundos de repasses parti-
dários ou pessoas físicas.
Na reta final da campanha o 
candidato a reeleição Edinho 
Araújo assumiu a liderança de 
recursos recebidos somando R$ 
1,7 milhão.                 Pág.A2

Em menor volume, 
santinhos ainda 
emporcalham 
escolas e ruas

A velha política ainda apa-
rece com alguns candidatos, 
principalmente a vereador, 
que mantêm o costume de 
espalhar santinhos próximos 
a locais de votação, empor-
calhando as ruas e deixando 
um sujeira enorme para o dia 
seguinte da eleição.                                   
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Conheça os 
vereadores eleitos 

em Rio Preto
A próxima legislatura da Câ-

mara terá seis novos vereado-
res, porque dos 15 vereadores 
que disputaram a reeleição 
ontem quatro não se reelege-
ram. Os vereadores Marco Rillo 
(PSOL) e Marinho das Bombas 
(Patriota) não concorreram. 
Saiba quem está eleito na 
edição de hoje.              
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Saiba quem 
são os prefeitos 
eleitos na região

O jornal DHoje traz nesta 
edição especial a lista com os 
prefeitos eleitos em cidades 
de cobertura do jornal. Ao 
todo são 16 municípios. Os 
dados foram contabilizados 
na noite de ontem e mostram 
algumas disputas acirradas 
como em Tanabi que foi voto 
a voto até a última urna.  
                             Pág. A3

O prefeito Edinho Araújo da 
Coligação “Rio Preto Muito Mais” 
foi reeleito para comandar a ci-
dade por mais quatro anos com 
54,84% dos votos válidos em um 

total de 111.525 votos nominais.
Essa é a segunda vez que Edinho 
é reeleito prefeito de Rio Preto, a 
primeira vez aconteceu em 2004. 
Em 2016 ele também venceu as 

eleições no primeiro turno. Após 
apuração ele e seu vice Orlando 
Bolçone falaram nas redes sociais 
e destacaram a eleição democráti-
ca que Rio Preto teve.       Pág.A6

Resultado 
retrata 

pesquisa do 
Jornal Dhoje

A pesquisa FLS/DHoje,  re-
alizada entre os dias 9 e 10 
de dezembro, cravou com pe-
quena margem de erro quantos 
votos válidos teriam os candi-
datos a prefeito de Rio Preto.
Destaque para o prefeito eleito 
Edinho Araújo (MDB) que teve 
54,84% dos votos, sendo que a 
pesquisa já previa uma margem 
de 56,1%.        Pág.A6

Coronel 
Helena é 

a segunda 
colocada

Em sua primeira eleição, a 
candidata Coronel Helena (Repu-
blicanos) ficou em segundo lugar 
para prefeito em São José do Rio 
Preto. Ela obteve 55.234 votos, 
o equivalente a 27,16% dos vo-
tos válidos. Ela teve como candi-
dato a vice Claudinho Bolonhesi.
“Nós fizemos uma campanha 
limpa, muito propositiva”, disse    
   Pág.A6. 

PM flagra boca de urna 
mas eleição é tranquila

No primeiro caso a PM foi 
acionada através do 190 para 
averiguação de crime eleitoral. 
O homem estava com um 
banner, pendurado em seu 
pescoço, fazendo propaganda 
de um candidato a prefeito da 
cidade. No segundo, na  esco-

la Antônio de Barros Serra, uma 
fiscal eleitoral acionou a PM 
para denunciar que uma mulher 
ofereceu a ele um panfleto e 
pediu voto para um candidato. 
Em todo estado foram 26 ocor-
rências, com quatro prisões em 
flagrante.                  Pág.A4

Potirendaba e 
Mirassolândia têm 

casos de agressões

PRF apreende 
uma tonelada 
de maconha 
na BR 153
A PRF (Polícia Rodoviária 

Federal) apreendeu uma to-
nelada de maconha, na noite 
deste sábado (14), na rodovia 
BR-153, trecho do município 
de Jaci. A droga estava em um 
caminhão de transporte de 
verduras. Um homem de 29 
anos foi preso em flagrante e 
encaminhado para o Plantão 
da Polícia Civil de Mirassol.    
   Pág.A4 PRF apreendeu uma tonelada de maconha na BR 153

Maioria dos candidatos a prefeito 
opta por votar pela manhã

.



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

São José do Rio Preto, Bady 
Bassitt, Cedral, Mendonça, 

Mirassol, Mirassolândia, 
Nova Granada, Guapiaçu, 

Potirendaba, Tanabi, Ubara-
na, Uchôa, Monte Aprazível

Diretor-Presidente: Edson Paz
Diretora-Geral: Edicleia Batista 

Preço da assinatura
impresso 

Anual:
R$ 245,00 ou 3 x R$ 86,00 

Semestral:
R$ 135,00 ou 6 x R$ 24,00

Trimestral: 
R$ 75,00 ou 3 x R$ 27,00

Vendas avulsas:
 R$ 1,50

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

Jornal
São José do Rio Preto, segunda-feira
16 de novembro de 2020 COTIDIANOA-2

Candidatos a prefeito fecham eleição 
com R$ 4,4 mi em doações recebidas

As doações recebidas pe-
los 10 candidatos a prefeito 
de Rio Preto chegaram a 
quase R$ 5 milhões no final 
deste 1º turno – totalizando 
R$ 4.493.054,13 oriundas 
de repasses partidários e 
doação de pessoas físicas.

Na reta final da campa-
nha o candidato a reeleição 
Edinho Araújo da coligação 
“Rio Preto Muito Mais” as-
sumiu a liderança de recur-
sos recebidos somando R$ 
1.761.990,00 – seguido 
de perto pela candidata co-
ronal Helena da coligação 
“Rio Preto com Seguran-
ça” com um total de R$ 
1.502.366,00.

Em terceiro na lista está 
à coligação “Rio Preto Pode 
Mais” do candidato Carlos 

Arnaldo com R$ 403.750,00, 
em quarto aparece o candi-
dato do Novo, Filipe Marche-
soni com R$ 239.973,06.

A candidata Celi Regina 
do PT vem na sequência com 
R$ 235.763,17 – na sequ-
ência aparece Marco Rillo do 
Psol recebeu de doações R$ 
199.287,37. .

Em sétimo no ranking de 
doações aparece o candidato 
Marco Casale da coligação 
“Rio Preto pela Verdade” que 
obteve R$ 104.000,00.

Os outros três candidatos 
trazem números de doações 
bem menores na sequên-
cia está o candidato Carlos 
Alexandro do PC do B com 
um total de R$ 31.853,43 
– seguido de Paulo Bassan 
candidato do PRTB com R$ 
9.120,00 e Rogério Vinicius 
candidato do DC (Democra-
cia Cristã) com R$ 4.981,53.

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Divulgação

SEM EDUCAÇÃO Em menor volume, 
santinhos ainda 

emporcalham as ruas

Os famosos santinhos 
espalhados ao redor dos 
colégios e locais de votação 
em Rio Preto embora em 
menor volume nestas elei-
ções não desapareceram. 
Em algumas ruas e escolas 
ainda é possível ver santi-
nhos espalhados pelo chão.

A prática que foi abolida 
por alguns partidos políticos 
que fizeram um acordo com 
a justiça eleitoral não teve a 

adesão de todos os partidos 
e candidatos.

Praticamente a totalida-
de dos materiais deve  ter 
sido jogado na madruga-
da deste domingo (15). O 
maioria é de candidatos a 
vereadores de diversa siglas.

Inchaço –  no pleito 
deste ano são 388 candi-
datos que estão na disputa 
de uma das 17 vagas da 
Câmara Municipal de Rio 
Preto.

Sérgio SAMPAIO

Santinhos de candidatos, principalmente a vereador, encontrados em várias ruas da cidade

Divulgação

POUCA RENOVAÇÃO

Câmara terá seis novos vereadores e 
onze reeleitos na próxima legislatura

A próxima legislatura da 
Câmara terá seis novos verea-
dores, porque dos 15 vereado-
res que disputaram a reeleição 
ontem quatro não se reelege-
ram. Os vereadores Marco Rillo 
(PSOL) e Marinho das Bombas 
(Patriota) não concorreram.

Rillo optou por concorrer 
ao cargo de prefeito e Marinho 
abriu mão de disputar a ree-
leição para apoiar o seu filho, 
Bruno Marinho (Patriota), que 
se elegeu com 2.712 votos.

O vereador Gérson Furquim 
(Podemos), que exerce na atual 
legislatura o seu oitavo manda-
to, não se reelegeu. Além de ter 
obtido baixa votação, o partido 
dele também não atingiu o 
quociente eleitoral para eleger 
um vereador. Não se reelegeu 
também Marca Caldas (PSD), 
Jean Dornelas (MDB), Zé da 
Academia (Patriota) e Gerson 
Furquim (Podemos).

Para obter o quociente elei-
toral, tem de dividir o número 
de votos válidos pelo número 
de cadeiras na Câmara, que 
tem 17 vagas. Foram 200.635 
votos válidos, portanto, o quo-
ciente foi em média de 11,8 

mil votos.
O candidato eleito que obte-

ve a maior votação foi Robson 
Ricci (Republicanos) que, por 
ser apresentador da TV Record, 
conseguiu 6.947 votos. João 
Paulo Rillo (PSOL) foi eleito com 
4.272 votos. Depois de exercer 

Venâncio de MELLO
redacao@dhoje.com.br

dois mandatos como deputado 
estadual – não se reelegeu nas 
eleições de 2018 – ele voltará a 
ocupar uma cadeira na Câmara 
na próxima legislatura.

Bruno Moura (PSDB) é mais 
um novato que irá ocupar cadei-
ra no Legislativo. O tucano obte-

ve 3.482 votos. Odélio Chaves 
(PP), com 2.269 votos, é mais 
um novato que vai atuar na pró-
xima legislatura, além do Cabo 
Donizete (PSD), 2.535 votos.

Dos ex-vereadores que dis-
putaram as eleições com o 
objetivo de voltar ao Legislativo, 

somente João Paulo obteve 
sucesso. César Gelsi (PSDB), 
que sempre foi bem votado, não 
teve bom desempenho ontem, 
obtendo 2.676 votos e não se 
elegeu. Gelsi havia ficado de fora 
nas eleições de 2016 porque o 
partido não atingiu o quociente 

eleitoral.  
Pelos vereadores que foram 

reeleitos e eleitos ontem, o 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
que foi reeleito ontem, não vai 
ter dificuldade para aprovar 
projetos na Câmara. Dos 17 
representantes, dá para adiantar 
que ele irá conseguir a maioria 
absoluta da bancada.

Diante do quadro os verea-
dores reeleitos e eleitos, João 
Paulo deverá ser único verea-
dor que irá fazer o contraponto 
na Casa, como acontece com 
seu pai Marco Rillo, na atual 
legislatura.
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CEDRAL: Janjão é 
reeleito com 52,41% 

Em Cedral o candidato 
Paulo Ricardo Beolchi de 
Luca, o Janjão, do Partido 
Cidadania, foi reeleito pre-
feito com 52,41% dos votos 
válidos. O candidato ganhou 
com folga de votos sobre a 
candidata Cristiane Pedrão, 
do PTB que contabilizou 
47,59% votos válidos.

Eles vão comandar 16 cidades da 
região nos próximos quatro anos

Veja aqui os candidatos a prefeito eleitos na região de cobertura do jornal DHoje em 16 municípios do noroeste paulista. alguns deles ainda 
estão sob judice e terão o registro de candidatura analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral.

IPIGUÁ: Efraim é 
eleito com 56%
Em Ipiguá o candidato 

Efraim Garcia Lopes do DEM 
é eleito prefeito com 56% dos 
votos válidos. O candidato 
ganhou com folga o adversá-
rio Lorivaldo Domingo Leme, 
o Coca PSDB que contabili-
zou 44% dos votos válidos.

POTIRENDABA: Gi é 
eleita 51,09%

Em Potirendaba a can-
didata Gislaine Franzoti  foi 
eleita prefeita com 51,09% 
dos votos válidos. A candida-
ta ganhou com folga de votos 
sobre a candidato Flávio Al-
ves, do PSD que contabilizou 
48,91% votos válidos.

TANABI: Norair é reeleito 
prefeito com 39,47%
Em Tanabi para o atual 

Norair Cassiano, do PSB, foi 
reeleito prefeito com 39,47% 
dos votos válidos contra o 
adversário Valdir Uchoa do 
PL que contabilizou 39,39% 
dos votos válidos.

ORINDIUVA: Mirele  
é eleita com 52,19%

Em Orindiuva a candidata 
Mirele Martins do PSDB  foi 
eleita prefeita com 52,19% 
dos votos válidos. A candida-
ta ganhou sobre o candidato 
Grisolino Cassia Borges Ju-
nior do DEM que contabilizou 
47,81% votos válidos.

OLÍMPIA: Cunha é 
reeleito com 59,33%

Em Olímpia o candidato 
Fernando Cunha do PSD foi 
reeleito prefeito com 59,33% 
dos votos válidos sobre o 
adversário Flávio Olmos do 
PP que contabilizou 34,10% 
dos votos válidos.

MIRASSOLÂNDIA: Célia 
é eleita com 49,67% 
Em Mirassolândia candi-

data a Célia Aparecida Fia-
menghi Dos Santos Matos do 
PSDB, é eleita prefeita com 
49,67% dos votos válidos so-
bre o candidato  João Carlos 
Fernandes, o Nenzão do DEM 
que contabilizou 46,77% dos 
votos válidos.

MONTE APRAZÍVEL: Márcio 
é reeleito com 48,19%
Em Monte Aprazível o can-

didato Márcio Miguel do PP é 
reeleito prefeito com 48,19% 
dos votos válidos, sobre 
o candidato João Roberto 
Camargo que contabilizou 
23,80% dos votos válidos.

NOVA GRANADA: Tania 
é eleita com 63,45%
Em Nova Granada a can-

didata Dra. Tânia Liana To-
ledo Yugar do PSD, é eleita 
prefeita com 63,45% dos 
votos válidos sobre a can-
didata Rosemar Aparecida 
Alves, a Rose do PSDB que 
contabilizou 28,75% dos 
votos válidos.

GUAPIAÇU: Jean é 
eleito com 50,55%
Em Guapiaçú o candidato 

Jean Vetorasso do DEM, é 
eleito prefeito com 50,55% 
dos votos válidos sobre o can-
didato Carlos César do MDB 
que contabilizou 46,17% dos 
votos válidos.

UBARANA: Gomides 
é eleito com 57,7%

Em Ubarana o candidato 
Gomides Ferraz Neto, DEM 
é eleito prefeito com 57,7% 
dos votos válidos contra o 
candidato  Luiz Antonio de 
Oliveira , o Kiko do Partido 
Republicanos que conta-
bilizou 41,42% dos votos 
válidos.

MENDONÇA: Juliano 
é eleito com 51,47%

Em Mendonça o candida-
to Juliano Oliveira do PSDB, 
é eleito prefeito com 51,47% 
dos votos válidos sobre o 
candidato José Sérgio, do So-
lidariedade que contabilizou 
48,53% dos votos válidos.

BADY BASSITT: Tobardini 
é reeleito com 38,60%
Em Bady Bassitt o candi-

dato Luiz Antonio Tobardini, 
do PSDB é reeleito prefeito 
com 38,60% dos votos váli-
dos sobre a candidata Meire 
Catelani do PTB que con-
tabilizou 25,82% dos votos 
válidos.

UCHOA: Cláudio é 
eleito com 49,01%
Na cidade de Uchoa o 

candidato Claudio Martins do 
MDB, foi eleito prefeito com 
49,01 % dos votos válidos 
contra o candidato Professor 
Will de Carvalho, do PSDB, 
que contabilizou 44,16% dos 
votos válidos.

MIRASSOL: Edson é 
eleito com 42,41% 
O candidato Edson Erme-

negildo (PSDB) foi eleito novo 
prefeito de Mirassol com 
11.708 votos, o equivalente 
a 42,41% dos votos válidos. 
Em segundo lugar ficou Dr. 
Paulo Thomé (MDB) com 
20,41% dos votos. O atual 
prefeito do município, André 
Vieira teve apenas 10,86% 
dos votos válidos e foi quarto 
mais votado.

URUPÊS: Bica é 
eleito com 63,44%
Em Urupês o candidato 

Alcemir Cássio Gréggio, o 
Bica foi eleito prefeito com 
63,44% dos votos válidos e 
derrotou Reginaldo Zanão, 
que contabilizou 31,91% dos 
votos válidos.
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Prefeituráveis votam pela manhã
A maioria dos candidatos a prefeito de Rio Preto votou ontem pela manhã. Cada um falou um pouco do trabalho que fez durante a campanha 
e alguns se mostravam otimistas com a posibilidade de a cidade ter um segundo turno nas eleições dete ano, o que não se consolidou.

“Eleição e mineração 
só após apuração”

O prefeito Edinho Araújo 
candidato à reeleição votou 
pela manhã no Colégio Anglo 
no bairro Redentora acompa-
nhado de sua esposa Maria 
Elza e também do seu vice Or-
lando Bolçone. Marcou presen-
ça também no local o deputado 
Geninho Zuliani.

Após votar o prefeito afir-
mou que fez uma campanha 
limpa mostrando o que fez na 
cidade. Sobre uma possível 

vitória no primeiro turno o pre-
feito afirmou que as pesquisas 
indicam ele em primeiro lugar 
mas ele afirmou que pesquisa 
é pesquisa e que “temos que 
esperar o voto. Eleição e mine-
ração só depois da apuração” 
disse Edinho Araújo.

O candidato não teve ou-
tras atividades durante o dia 
e acompanhar a apuração a 
partir das 5 horas da tarde em 
sua casa junto com a família.

EDINHO
“Senti nesses dias de campanha 
o apoio e o abraço da população”

A candidata do Partido Re-
publicanos Coronel Helena vo-
tou nesta manhã por volta das 
10h no Senai. Helena disse 
estar confiante para o resulta-
do, pois considera que fez uma 
campanha limpa e com muitas 
propostas.

“ A expectativa é muito posi-
tiva, estamos muito confiantes, 
falamos dos problemas e apre-
sentamos soluções. Senti nesses 
dias de campanha o apoio e o 
abraço da população,” afirmou 
a candidata.

Sobre disputar a eleição ela 
contou sobre a experiência du-
rante toda campanha. “Foi um 
grande aprendizado, foi a primei-
ra vez que eu tentei um cargo 
eletivo. Me cerquei de boas pes-
soas, tive o apoio incondicional 
do meu partido e dos partidos 
da minha coligação,” declarou.

Coronel Helena ainda afirmou 
que foi muito bem recebida em 
todos os lugares que passou, os 
eleitores foram muito receptivos. 
Em todos os sentidos o resultado 
será satisfatório.

CORONEL HELENA
“Um trabalho mostrando 
capacitação e coerência”

O candidato do PSL Marco 
Antônio Casale votou ao meio-
-dia na Escola Municipal Doutor 
Norberto Buzzini, no bairro Jardim 
Yolanda. Casale foi acompanha-
do de sua vice Terezinha Pachá.

Sobre sua expectativa para o 
resultado das eleições logo mais, 
o candidato disse que estão to-
dos confiantes.

“Espero que esse pleito ocor-
ra e termine com bastante de-
cência assim como foi demons-
trado por todos os candidatos 

durante essa campanha. Tenho 
certeza que eu Casale represen-
tante do PSL 17, fizemos um 
trabalho mostrando capacitação 
e coerência,” declarou.

Sobre o Fundo Eleitoral Ca-
sale afirmou que representaram 
essa ideia de fazer uma cam-
panha com o menor recurso 
possível com respeito ao dinheiro 
público e que o resultado será 
excepcional e vai recompensar 
todo esforço, toda luta e um 
resultado positivo.

CASALE

“Novo fez campanha 
honesta e respeitosa”

O candidato Filipe Mar-
chesoni do Partido Novo 
votou na manhã de hoje 
por volta das 11h na Escola 
Caecc Nassiff Gabriel no 
bairro Jardim Fuscaldo. Ele 
foi acompanhado da sua 
vice Aglaê Antunes (filha do 
ex prefeito Manoel Antunes) 
e também da sua esposa 
Telma e o filho Filipinho.

Em relação a sua ex-
pectativa para o resultado 

das eleições Filipe se disse 
confiante.

“Expectativa é muito po-
sitiva, tenho certeza que 
teremos uma surpresa, o” 
afirma o candidato.

O candidato ainda afir-
mou que a campanha im-
pactou muitas pessoas, que 
o resultado nas urnas será 
surpreendente e que terá a 
noticia de que estará no 2° 
turno.

FILIPE
“Teve candidato que teve dez 

vezes mais tempo que a gente”
O candidato a prefeito Car-

los Arnaldo (PDT) inicialmente 
votaria na escola Oscar Arantes 
Pires, mas ao chegar no local 
descobriu que sua seção foi 
alterada para a escola Carde-
al Leme, onde ele conseguiu 
votar.

Carlos Arnaldo fez um balan-
ço sobre a campanha. “Eu pude 
apresentar todas as propostas, 
para saúde, educação, cultura, 
entre outros. Fiz uma campa-
nha essencialmente propositiva 
para tentar convencer o eleitor 

que as nossas propostas são as 
mais indicadas para levar Rio 
Preto a ser uma cidade progres-
sista e desenvolvida”, afirmou.

Ele também comentou que 
acredita que o pouco tempo de 
televisão acabou lhe prejudican-
do. “Teve candidato que teve 
dez vezes mais tempo que a 
gente, mas consegui participar 
de todos os debates e expor mi-
nhas ideias. Agora teremos que 
esperar o veredito dos eleitores. 
Estou tranquilo e aguardarei a 
decisão das urnas”, afirmou.

CARLOS ARNALDO
“Espero que haja segundo turno 

para continuar discutindo a cidade”
O candidato a prefeito 

Carlos Alexandre do PC do 
B votou no final de domingo 
na escola Jamil Khauan, no 
bairro Roseiral.

Para o candidato foi uma 
eleição atípica por conta da 
pandemia. “Nós cumprimos 
rigorosamente todas as for-
malidades e rituais de uma 
campanha. Falamos com as 
pessoas, participamos de 
todos os debates, não recu-

samos nenhuma entrevista 
e abusamos da internet”, 
salientou Carlos Alexandre.

Ele salienta que acredita 
no retorno da população 
que teve contato com o seu 
programa de governo apre-
sentado. “Espero que haja 
segundo turno para que pos-
samos continuar discutindo 
a cidade e aprofundando 
em questões relevantes”, 
finalizou.

CARLOS ALEXANDRE

“Rio Preto mais uma vez 
dando exemplo de decência” 

O candidato Paulo Bassan, 
pelo PRTB (Partido Renovador 
Trabalhista Brasileiro), votou 
por volta das 10 horas de 
domingo (15), na Unip. Estre-
ante na corrida eleitoral de Rio 
Preto, Bassan

“Essa campanha eleitoral 
de 45 dias, que foi muito cí-
vica, muito bonita. Rio Preto 
mais uma vez dando exemplo 
de decência, uma campanha 
respeitosa entre os candidatos, 

mostrando um espírito de civi-
lidade muito aguçado”, disse.

Bassan também agradeceu 
os eleitores que trabalharam 
em sua campanha. “Estou 
muito contente, muito feliz com 
o resultado de todo esse grupo 
de voluntários que trabalharam 
pela minha campanha. À todos 
o meu parabéns. Um grande 
afeto, eu sinto por vocês e va-
mos em frente que tem mais, 
gente. Vamos lá”.

BASSAN
“Esperamos que a gente 
tenha bastante votos”
A candidata a prefeitura de 

Rio Preto Celi Regina PT (Partido 
dos Trabalhadores) votou por 
volta das 13 horas e afirmou 
esperar que os eleitores rio-pre-
tenses reconheçam o trabalho 
desenvolvido pelo partido.

“Esperamos que a gente 
tenha bastante votos, que os 
eleitores e as eleitoras da nossa 
cidade reconheçam tudo aquilo 
que o Partido dos Trabalhadores 
fez para a nossa população 

através dos governos Lula e 
Dilma”, afirmou.

A candidata disse ainda 
que acredita num segundo 
turno. “Temos sim a expec-
tativa de um segundo turno, 
mas acredito ser muito difícil 
a gente conseguir pela nossa 
pontuação nas pesquisas. Es-
tamos confiantes que seremos 
bastante votados e tenhamos 
o reconhecimento da nossa 
população”, concluiu.

CELI
“Esperança é que o João 

Paulo puxe bastantes votos”
O candidato Marco Rillo do 

(Psol) votou na manhã de do-
mingo por volta das 9h na Escola 
Antônio de Barros Serra no bairro 
Boa Vista.

Rillo estava acompanhado 
de seu filho João Paulo Rillo, 
candidato a vereador pelo (Psol). 
Após votar o candidato falou 
sobre a expectativa do resultado 
das eleições para vereador e 
também a prefeito.

“A nossa esperança é que o 
João Paulo puxe bastantes votos 

e que a gente consiga fazer dois 
vereadores, pois a nossa chapa é 
muito boa”, afirmou o candidato.

Em relação ao resultado para 
prefeito diz que não tem ilusão 
nenhuma de que tenha um pos-
sível 2° turno.

“Foi um massacre. Não tí-
nhamos horário de televisão. Es-
sas pesquisas eu acredito nelas, 
mas elas tem muita elasticidade 
na porcentagem de margem de 
erro, não tenho ilusão de que 
vamos ganhar,” declarou Rillo.

RILO

“A campanha muito difícil, 
com poucos recursos”

O candidato a prefeito de Rio 
Preto, Rogério Vinicius (DC), vo-
tou na manhã de domingo (15) 
na escola Justino Jerry Faria.

“A campanha pra gente foi 
muito difícil, com poucos recur-
sos, sem tempo de TV e muito 
pouco espaço nos debates. 
Apesar disso, nós conseguimos 
trazer uma proposta de mudan-
ça pra Rio Preto”, afirmou.

Ele ainda comentou que 
acredita na ida para o 2º turno. 
“Nossa participação no último 
debate mexeu com as estrutu-
ras políticas de Rio Preto e nós 
vamos acreditar até o último 
segundo. Nós temos certeza 
que o único candidato que pode 
ganhar do Edinho no 2º turno 
sou eu e esperamos chegar lá 
pra isso”, comentou Rogério.

ROGERIO



A-5Jornal
São José do Rio Preto, segunda-feira
16 de novembro de 2018COTIDIANO

FLAGRANTES

Eleição tem dois casos de boca de urna 
em Rio Preto e 26 ocorrências no Estado

A Polícia Militar de Rio Pre-
to prendeu o homem que cos-
tuma ficar na avenida Alberto 
Andaló, segurando bandeira 
do Brasil e placas. O flagrante 
aconteceu na manhã deste 
domingo (15).

A PM foi acionada através 
do 190 para averiguação de 
crime eleitoral. O homem es-
tava com um banner, pendu-
rado em seu pescoço, fazendo 
propaganda de um candidato 
a prefeito da cidade. Ele tam-
bém carregava uma bandeira 
do Brasil.

O homem foi detido por 
suposto crime de boca de 
urna e propaganda irregular. 
Encaminhado à Central de 
Flagrantes.

Boca de Urna - Na esco-
la Antônio de Barros Serra, 

uma fiscal eleitoral acionou a 
PM para denunciar que uma 
mulher ofereceu a ele um 
panfleto e pediu voto para um 
candidato. A mulher foi detida 
por boca de urna e também 
encaminhada à Central de 
Flagrantes.

Estado - O Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE-SP) divulgou 
foram registradas 26 ocorrên-
cias em todo o Estado de São 
Paulo, incluindo uma prisão. 
Em Guapiaçu uma pessoa 
foi detida por praticar boca 
de urna. São quatro prisões. 
Em  Itapevi uma pessoa foi 
presa por boca de urna e em 
Campinas um mesário se au-
sentou da seção eleitoral sem 
justificativa, em desrespeito 
à ordem do juiz eleitoral, e 
acabou detido. Os dados são 
apurados até por volta das 
19h30 de ontem.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br

Escola Antônio de
Barros Serra registrou 
um caso de boca de 
urna

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) informou que não houve 
registros de ocorrências graves 
relacionados ao primeiro turno 
das eleições municipais deste 
ano.

Os órgãos de segurança 
e fiscalização de Rio Preto 
avaliaram a eleição na cidade 
como tranquila. “Não regis-
tramos nenhuma ocorrência 
relevante”, disse o O delegado 
da Polícia Federal Gustavo 
Andrade de Carvalho Gomes, 
responsável pela operação, 
que neste ano contou com um 
drone. “Tivemos duas ocorrên-
cias, pela manhã, no demais 
foi muito tranquilas a eleição 
este ano”, avaliou o tenente 
Claudio Ziroldo.

Divulgação

Homem é baleado na 
perna após discussão

Um homem foi baleado 
durante uma briga na noite 
de sábado (14), em Poti-
rendaba, supostamente, por 
motivação política. Internado 
ao Hospital de Base de Rio 
Preto, o estado de saúde dele 
é considerado estável e não 
corre risco de morte.

A vítima foi baleada em 
uma das pernas, mas não 
sofreu ferimento grave. Os 
nomes dos envolvidos não 
foram divulgados pela polícia.

Segundo o delegado 
Adriano Nasser, a vítima 
acabou discutindo com outro 
homem, mas a motivação do 

desentendimento será inves-
tigada. “Não posso afirmar 
se teve ou não motivação 
política, porque ainda vamos 
apurar os fatos por meio de 
inquérito”.

Após a discussão, o autor 
do disparou foi até o carro 
dele, pegou uma espingarda 
calibre 22, retornou ao local 
da discussão e disparou arma 
contra a vítima. Em seguida, 
ele fugiu.

A vítima foi levada ao 
pronto socorro do Hospital 
Municipal de Potirendaba e 
depois transferida para o HB. 
O quadro de saúde da vítima 
é estável e não corre risco de 
morte. Ninguém foi preso.

Tatiana PIRES

POTIRENDABA
Divulgação

Discussão acaba com um baleado em Potirendaba

RIO PRETO

ERRO

PM abordou carro com 
arma, munições e drogas

Um homem de 35 anos 
foi preso na madrugada deste 
domingo (15) após parar o 
veículo e pedir informações 
para uma equipe da Polícia 
Militar. Com ele, foi aprendi-
da uma pistola calibre 380, 
munição e droga.

De acordo com as in-
formações do boletim de 
ocorrência, o homem dirigia 
um carro, com placa de Co-
rumbá (MS), e sem descer, 
pediu informações a policiais. 
Após o ele sair com o veículo, 
os PMs fizeram o acompa-
nhamento e decidiram fazer 
uma abordagem. Em revista 
pessoal, foi encontrada uma 
pistola calibre 380, 44 muni-
ções, sendo uma na agulha, 
16 no cartucho e o restante 
avulsas no console do carro 

e um carregador, além de um 
pedaço de maconha.

O motorista do carro disse 
que tinha o registro da arma, 
porém, não apresentou ne-
nhum documento que permi-
tisse o porte da arma.

Devido ao seu estado de 
humor alterado, os policiais 
solicitaram que ele fizesse o 
teste do bafômetro, mas ele 
se recusou. Encaminhado 
à Central de Flagrantes, ele 
também se recusou a se sub-
meter a exame toxicológico. 
Ele foi preso em flagrante e 
foi arbitrada uma fiança no 
valor de R$ 5 mil, que não foi 
paga, permanecendo assim a 
disposição da Justiça.

Um jovem de 19 anos, que 
estava como passageiro no 
veículo, foi ouvido e liberado. 
A droga, a arma e as muni-
ções foram apreendidas.

Tatiana PIRES

Mulher alega que 
votaram em seu lugar

Uma mulher chegou na 
seção eleitoral para votar 
neste domingo em Rio Preto 
e encontrou sua ficha já pre-
enchida, como se já tivesse 
votado. O caso aconteceu na 
escola estadual Doutor Wal-
demiro Naffah, localizada no 
bairro Jardim das Oliveiras, em 
Rio Preto.

De acordo com informações 
da PM, o responsável pela se-
ção informou que aconteceu 
um erro na hora de colher a 
assinatura de um eleitor, que 
acabou votando no lugar da 
mulher.

A Polícia Militar registrou 
um BOPM, após ouvir a mulher 
e o responsável pela seção, 
eles foram liberados.

Tatiana PIRES

NA BR 153

PRF apreende uma 
tonelada de maconha
A PRF (Polícia Rodoviária 

Federal) apreendeu uma to-
nelada de maconha, na noite 
deste sábado (14), na rodovia 
BR-153, trecho do município 
de Jaci. A droga estava em um 
caminhão de transporte de 
verduras. Um homem de 29 
anos foi preso.

Durante patrulhamento na 
rodovia, os policiais visualiza-
ram um caminhão M. BENZ 
/ 1620, placas de Itabaiana 
(SE), estacionado no pátio 
de um posto de combustí-
veis. O motorista  estava ao 
lado do veículo. Questionado 
sobre a origem e destino da 
viagem, bem como sobre a 
propriedade do veículo, o ho-
mem apresentou informações 
desencontradas. Mostrando 
nervosismo, ele não soube 

especificar para onde estaria 
indo, tampouco quem seria o 
dono do caminhão.

Diante da suspeita, os po-
liciais revistaram a cabine e 
a carroceria do veículo. Após 
retirada de algumas caixas 
vazias, utilizadas para trans-
portar verduras, os policiais 
encontraram no centro da 
carroceria do caminhão um 
caixote de madeira, parafusa-
do e colado no assoalho, e no 
seu interior havia 107 pacotes 
de maconha, cada um com 
aproximadamente 9,5 quilos, 
totalizando uma tonelada e 
16 quilos.

Questionado sobre a droga 
encontrada, ele permaneceu 
em silêncio. O homem foi 
preso em flagrante e encami-
nhado para o Plantão da Polícia 
Civil de Mirassol.

Tatiana PIRES

PRF apreendeu uma tonelada de maconha

MIRASSOLÂNDIA
Candidato a prefeito 

é agredido

Prefeito e candidato 
à reeleição em Miras-
solândia, João Carlos 
Fernandes, o Nenzão, 
do DEM (Democratas) 
foi agredido neste sá-
bado (14) durante car-
reata realizada no mu-
nicípio.

Nenzão gravou um 
vídeo e postou dizendo 
que precisou interrom-
per a sua participação 
no evento para procurar 
atendimento médico. 
Clique aqui e assista ao 
vídeo.

Ainda no local que foi 
agredido Nenzão contou 
como tudo aconteceu e 
mostrou o ferimento no 
rosto.

Tatiana PIRES

REFORÇO
Segurança na apuração é 
reforçada em cartórios
Um forte esquema de se-

gurança foi montado em frente 
à Justiça Eleitoral de Rio Preto 
na Avenida Brigadeiro Faria 
Lima com a presença da Poli-
cia Militar, inclusive a Cavalaria 
e a GCM.

Segundo Régis Gaide Pisto-
ri, chefe da Zona Eleitoral (ZE) 
268ª, o esquema é normal, 
pois eles vão receber os pen 
drives com os dados de todas 
as urnas que foram utilizadas 

na eleição de Rio Preto. E 
outro ponto é dar segurança 
para todos que atuam nesta 
reta final do processo eleitoral. 
Tanto trabalhadores da justiça 
eleitoral, imprensa e pessoas 
ligadas aos partidos.

Sem telão – diferente de 
eleições anteriores não foi 
montado o tradicional telão 
para os candidatos em espe-
cial a vereadores acompanha-
rem a apuração.

Tatiana PIRES

FATAL 
Jovem morre em acidente 

com duas carretas

Uma jovem de 23 anos mor-
reu após um acidente com duas 
carretas na BR-153, em Bady 
Bassitt. O acidente aconteceu 
neste domingo (15).

Segundo informações da Po-
lícia Rodoviária Federal, a vítima 
conduzia um veículo, Chevrolet 
Astra, sentido José Bonifácio a 

Rio Preto, que bateu de frente 
com uma carreta, em seguida, 
colidiu na lateral de outra.

A vítima chegou a receber 
atendimento por uma equipe da 
Transbrasiliana, concessionária 
que administra a rodovia. No en-
tanto, com o impacto da batida, 
ela não resistiu aos ferimentos e 
morreu no local.

Tatiana PIRES

Divulgação

Divulgação
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REELEITO

Edinho fatura a eleição no primeiro 
turno com 54,8% dos votos válidos
O prefeito Edinho Araú-

jo da Coligação “Rio Preto 
Muito Mais” foi reeleito para 
comandar a cidade por mais 
quatro anos com 54,84% dos 
votos válidos com um total de 
111.525 votos nominais.

Essa é a segunda vez que 
Edinho é reeleito prefeito de 
Rio Preto, a primeira vez acon-
teceu em 2004. Em 2016 ele 
também venceu as eleições no 
primeiro turno, à época contra 
o candidato Orlando Bolçone, 
então deputado estadual e 
agora seu vice-prefeito. 

após o final da apuração, 
Edinho falou em rede so-

cial e afirmou que a eleição 
municipal é o momento alto 
da democracia – e salien-
tou que gostaria de celebrar 
este momento da democracia 
brasileira cumprimentando o 
poder judiciário as eleições 
que transcorreram em perfeita 
normalidade.

Afirmou que fez uma cam-
panha propositiva onde apre-
sentou o que fez nos últimos 
anos e apontou para o futuro 
e novos projetos e providên-
cias que terão que tomar para 
ampliar todos os serviços já 
existentes.

“Rio Preto, a população em 
sua maioria, considerou que a 
experiência e todo este histó-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

rico e toda essa prestação de 
contas e essa proposta de go-
verno pudesse ser a escolhida 
para continuar governando”, 
salientou Edinho.

Compromissos – O pre-
feito reafirmou todos os com-
promissos feitos durante a 
campanha, salientou que vai 
continuar realizando um tra-
balho dirigido para quem mais 
precisa.

“Um trabalho em prol da-
queles que mais precisam, 
daqueles mais humildes, nós 
vamos honrar como sempre fiz 
(os compromissos). Honrando 
todos os mandatos que eu 
ocupei ao longo de minha vida 
é 12 mandato consecutivo”, 
destacou o prefeito.

Vereadores – o prefeito 
comprimento todos os ve-
readores eleitos da Câmara 
Municipal afirmando que este 
momento é de união e “todos 
vamos trabalhar juntos, pois 
a eleição acabou”, salientou 
Edinho.

Bolçone – Vice-prefeito 
eleito salientou que é um 
grande desafio que eles irão 
enfrentar neste novo mandato. 
“A palavra chave é união, a 
palavra chave e confiança – da 
minha parte a palavra chave é 
lealdade – lealdade ao povo de 
São José do Rio Preto e lealda-
de a este amigo meu de tantos 
anos”, salientou Bolçone.

Secretariado – o prefeito 

salientou que não pensa neste 
momento em mudança no seu 
secretariado.

Transição – como a sua 

reeleição a transição não será 
necessária, mas Edinho afir-
mou que já a partir dos próxi-
mos dias vai estar junto com 

seu novo vice Orlando Bolçone 
conversando sobre as priorida-
des para o inicio do próximo 
mandato.

Edinho com o vice-prefeito eleito Orlando Bolçone; mais 
quatro anos à frente da prefeitura

Sérgio SAMPAIO

DEBUTANTE
Coronel Helena estreia 
com 27% dos votos e 
ganha espaço político

Em sua primeira eleição, 
a candidata Coronel Hele-
na (Republicanos) ficou em 
segundo lugar para prefeito 
em São José do Rio Preto. 
Ela obteve 55.234 votos, o 
equivalente a 27,16% dos 
votos válidos. Ela teve como 
candidato a vice Claudinho 
Bolonhesi.

“Nós fizemos uma cam-
panha bonita, limpa, muito 
propositiva. Falamos dos pro-
blemas e apresentamos solu-
ções. Foi um grande aprendi-
zado, essa foi a primeira vez 

que tentei um cargo eletivo. 
Me cerquei de boas pessoas 
e tive o apoio incondicional do 
meu partido. Eu creio que em 
todos os sentidos o resultado 
é satisfatório”, comentou a 
candidata em entrevista antes 
de realizar seu voto na escola 
Senai neste domingo (15), por 
volta das 10h.

Durante a campanha, a 
Coronel prometeu a criação da 
secretária de Economia, Tec-
nologia e Trabalho para recu-
peração de empregos após a 
crise causada pela pandemia. 
Na série de entrevistas feita 
pelo DHoje ela também de-
fendeu o porte de arma para a 

Guarda Civil Municipal (GCM).
A Coronel acompanhou a 

apuração da votação na Aresp 
(Associação Regional dos 
Servidores Públicos). O DHoje 
procurou a candidata para 
comentar sobre o resultado 
das eleições, mas não obteve 
retorno da assessoria até a 
publicação desta matéria.

Apesar das derrotas nas 
urnas, o partido da candidata 
sai fortalecido das eleições, 
principalmente em vereado-
res. O Republicanos conquis-
tou 19.887 votos em seus 25 
candidatos, incluindo os dois 
mais votados no geral: Robson 
Ricci  e Karina Caroline.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

TRADIÇÃO
Pesquisa do DHoje 
acerta projeção de 

votos dos candidatos

A pesquisa eleitoral FLS/
DHoje,  realizada entre os 
dias 9 e 10 de dezembro e 
publicada no dia 12 cravou 
com pequena margem de erro 
quantos votos válidos teriam 
os candidatos a prefeito de 
Rio Preto.

Com uma margem de erro 
de 4%, todos os resultados 
divulgados na pesquisa fica-
ram dentro das estimativas. 
Destaque para o prefeito eleito 
Edinho Araújo (MDB) que teve 
54,84% dos votos, sendo que 
a pesquisa já previa uma mar-
gem de 56,1%. A candidata 
Coronel Helena (Republica-
nos) também ficou próximo do 
estimado, tendo 27,16% dos 
votos válidos. O resultado na 

pesquisa previa 26%.
“Esse é nosso trabalho. 

Mostrar o momento, a rea-
lidade da disputa eleitoral e 
na última pesquisa, feita na 
semana que antecedeu a vota-
ção, conseguimos atingir essa 
excelência de acertar a maior 
parte das intenções de voto, 
uma tradição ao longo destes 
16 anos de jornalismo sério 
e isento”, afirma Edson paz, 
diretor-presidente do DHoje. 

No casos dos candidatos 
Marco Rillo (PSOL), Rogério 
Vinicius (DC) e Carlos Alexan-
dre (PC do B) os resultados 
foram os mais precisos, com 
uma variação de menos de 
1%. Ao todo, o levantamento 
ouviu 615 eleitores do muni-
cípio em todas as regiões da 
cidade.

Vinicius LIMA

Coronel Helena votou pela manhã e desmarcou coletivo após apuração

Vinicius LIMA


