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Sérgio SAMPAIO

NOVO CÓDIGO 
Próxima sessão da 

Câmara vai discutir lei 
que deixa horário do 

comércio mais 
livre; Acirp é a favor 

e Sindicato dos 
Comerciários contra.             
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Vereadores cotados 
para ocuparem 
secretarias no 
futuro governo

Dupla é presa com R$ 750 mil 
furtados de banco em Bálsamo

CRIMINALIDADE

Dinheiro e equipamentos apreendidos após o furto à agência bancária de Bálsamo

Divulgação

Polícia vai 
investigar 

morte de bebê 
de cinco meses 
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Divulgação

A PM foi acionada para 
atender à ocorrência e cercou 
o local. A dupla foi presa com 
dois malotes contendo R$ 
765.160. Também foram apre-
endidos os equipamentos uti-
lizados para arrombar o cofre.
A dupla foi levada à Central 
de Flagrantes de Mirassol. Os 
suspeitos disseram que mais 
dois homens participaram do 
crime.                    Pág. A4

Carro na 
contramão na 

Euclides da Cunha 
mata três pessoas

Três pessoas morreram car-
bonizadas em um acidente 
na rodovia Euclides da Cunha 
(SP-320), em Votuporanga. O 
acidente foi provocado por um 
veículo que trafegava na con-
tramão, durante a madrugada 
desta segunda-feira (6). Equi-
pes do Corpo de Bombeiros e 
Resgate estiveram no local para 
combater as chamas e resgatar 
os corpos.                 Pág.A4 

FPF faz hoje sorteio do 
Campeonato Paulista 2021

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) vai realizar o 
sorteio dos grupos do Cam-
peonato Paulista de 2021 

nesta terça-feira (8), a partir 
das 12h15. Devido as medidas 
de isolamento, o sorteio poderá 
ser acompanhado exclusiva-

mente à distância, por meio 
das transmissões ao vivo nos 
canais oficiais da FPF (Youtube, 
Facebook e Twitter).    Pág.A6

Jocelino Soares 
lança seu segundo 
romance amanhã

Pág. A5

Jacaré perde 
mascote e 
ex-diretor 

para a Covid
O ex-conselheiro e diretor 

de marketing do Rio Preto 
Esporte Clube, Carlos Bon-
fim, mais conhecido como 
Carlinhos Jacaré, faleceu 
neste fim de semana em 
decorrência da Covid-19. Ele 
estava internado e entubado 
na Santa Casa de Novo Ho-
rizonte há cerca de 15 dias 
e acabou não resistindo no 
último sábado (5).   Pág.A6

Doria anuncia 
que começa 

vacinar dia 25 
de janeiro

O governador de São Paulo, 
João Doria, anunciou durante 
a coletiva desta segunda-feira 
(7) o Plano Estadual de Imu-
nização contra o Coronavírus. 
A campanha vai começar no 
dia 25 de janeiro, com prio-
ridade para profissionais de 
saúde, pessoas com 60 anos 
ou mais e grupos indígenas 
e quilombolas na primeira 
etapa.                     Pág.A5

Eleição no Palestra vai 
ter segundo turno

Neste domingo (6) foi rea-
lizada a eleição para escolher 
o novo presidente do Palestra 
Esporte Clube. Foram 320 
votos válidos de associados, 
sendo que 635 estavam aptos 

a votar, tendo uma abstenção de 
mais de 50%. Com uma diferen-
ça de apenas dez votos entre o 
primeiro colocado e o segundo, 
será necessário a realização de 
um segundo turno.    Pág.A2Palestra terá segundo turno das eleições no próximo domingo

palestra
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Diferença de apenas dez votos entre candidatos 
provoca segundo turno na eleição do Palestra

Neste domingo (6) foi rea-
lizada a eleição para escolher 
o novo presidente do Palestra 
Esporte Clube, que ficará res-
ponsável pela administração 
no biênio 2021/2022. Foram 
320 votos válidos de associa-
dos, sendo que 635 estavam 
aptos a votar até sexta-feira 
(4), tendo uma abstenção 
de mais de 50%. Com uma 
diferença de apenas dez votos 
entre o primeiro colocado e o 
segundo, será necessário a re-
alização de um segundo turno.

A chapa “Palestra do Cora-
ção”, encabeçada pelo atual 
presidente do clube, Valter 
Dias, mais conhecido como 
Vartão da Sauna, ficou em 
primeiro lugar com 138 vo-
tos. O grupo ainda conta com 
Valdomiro Alcaine e Ademir 
Piacente como 1° e 2° vice-
-presidente, respectivamente.

A segunda chapa mais 
votada foi “Renovação Pa-
lestrina”, liderada por João 

Paulo Vilella e que conta com 
Ademir Recco e Kazão como 
candidatos a vice-presidentes. 
Eles receberam 128 votos. A 
eleição ainda contou com uma 
terceira chapa, a “União Pales-
trina”, encabeçada por Amaury 
Onu, que teve 54 votos.

A votação do segundo turno 
será realizada neste domin-
go (13), novamente das 9h 
às 17h no salão social do 
clube de campo do Palestra. 
Associados que quitarem as 
mensalidades ainda nesta 
semana poderão votar. O pre-
sidente que for eleito assumirá 
o Palestra em meio a diversos 
problemas financeiros, com 
dívidas que giram em torno de 
R$ 35 milhões e uma disputa 
judicial sobre a venda da sede 
do clube.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

CLUBE

A votação do segundo 
turno será realizada 
neste domingo (13), 
novamente das 9h às 
17h no salão social do 
clube de campo do 
Palestra

Divulgação

OLIMPIA
Mercadão não abre hoje

O Mercadão Municipal vai 
ficar fechado na próxima terça-
-feira (8) feriado municipal da 
Imaculada Conceição e reabre 
apenas na quarta-feira dia 9.

A decisão acontece por 

meio de decreto feito pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) e 
publicado neste sábado (5) no 
Diário Oficial (Jornal DHoje).

Nas considerações do de-
creto destaca-se que a solici-
tação teria partido dos permis-
sionários do local.

Sérgio SAMPAIO

Mercadão não abrirá nesta terça-feira, feriado municipal

Sérgio SAMPAIO

FERIADO

PREVISÃO DO TEMPO

Museu de Arte Sacra e Diversidade 
Religiosa será inaugurado dia 17 

A Prefeitura de Olímpia 
anunciou que vai entregar, no 
dia 17 de dezembro, o Museu 
de Arte Sacra e Diversidade 
Religiosa. O dia será marcado 
por uma mostra da exposição 
“Arte Sacra para Ver e Sentir”, 
em parceria com o Governo do 
Estado de São Paulo, por meio 
da Secretaria de Cultura e Eco-
nomia Criativa, e com o Museu 
de Arte Sacra da capital.

O novo atrativo funcionará no 
Palacete Tonanni, na Rua David 
de Oliveira, prédio que abrigava 
o Museu de História e Folclore 
“Maria Olímpia”. O espaço foi 
revitalizado mantendo toda a 
característica original do prédio. 
No total, foram investidos mais 
de R$ 500 mil.

Segundo o prefeito Fernando 
Cunha, a construção do Palace-
te Tonanni é de 1910 e repre-
senta um marco arquitetônico 
na história de Olímpia, por isso, 
a importância da obra. O prefeito 
ainda comemorou a instalação 

do Museu de Arte Sacra como 
mais uma opção de lazer e 
atração turística. “A instalação 
do Museu de Arte Sacra é um 
sonho que estamos realizando. 
É uma importante conquista 
na área da Cultura para nossa 
cidade”, completou.

A exposição “Arte Sacra para 
Ver e Sentir” é composta por 
mais de 60 imagens sacras que 
são réplicas exatas dos originais. 
A técnica utilizada na execução 
das peças é um processo de 
última geração, baseado em 
impressão 3D, em ABS (acri-
lonitrila butanieno estireno), 
com policromia executada pela 
Oficina da Memória. As peças 
estarão expostas no piso supe-
rior do prédio.

Já no piso inferior do Museu, 
a secretaria de Cultura, Esportes 
e Lazer está preparando uma 
exposição com diversos presé-
pios de artesãos de Olímpia, 
que também conta com o apoio 
da Paróquia Nossa Senhora 
Aparecida. De acordo com o 
secretário Beto Puttini, ainda 

Da REDAÇÃO

existem espaços disponíveis e 
os interessados em expor suas 
peças podem procurar a secre-
taria de Turismo, pelo telefone 
(17) 3280-6294.

A entrega do Museu de Arte 
Sacra e Diversidade Religiosa 
será às 20h. Com a abertura 

do atrativo, a exposição ficará 
disponível para visitação ao pú-
blico até o dia 10 de fevereiro, 
de terça a domingo, das 15h às 
21h, respeitando os protocolos 
recomendados como a limitação 
da capacidade do local e uso de 
máscara.

Divulgação

Semana começa com chuva e deve 
ter temperaturas amenas até sexta

Ao longo da semana, um 
grande corredor de umidade 
vai manter o tempo instável 
no Sudeste do Brasil. Com o 
excesso de nuvens e chuva, 
as temperaturas devem ficar 
mais amenas e previsão de 
chuva segue até a sexta-feira 
(11).

Para esta segunda-feira (7) 
os termômetros marcam 20ºC 
de mínima e 27ºC de máxima, 
sol com muitas nuvens duran-
te o dia e períodos de nublado 
com chuva a qualquer hora. A 
possibilidade é de 90% com 
chuvas de até 40 milímetros.  
Na terça-feira (8) o feriado  
terá temperaturas que ficam 

19ºC de mínima e 29ºC de 
máxima, com chuva rápida 
durante o dia e a noite.  A 
quarta-feira (9) e a quinta-feira 
(10) os termômetros marcam 
18ºC de mínima e a máxima 
fica entre 32ºC e 33ºC, sol e 
aumento de nuvens de manhã 
e pancadas de chuva à tarde 
e a noite.  Na sexta-feira (11) 
o tempo permanece o mesmo, 
com temperaturas 19ºC de 
mínima e 31ºC de máxima.

As temperaturas voltam a 
subir somente no fim de sema-
na, no sábado (12) e domingo 
(13) os termômetros ficam 
entre 21ºC e 22ºC de mínima 
e 33ºC e 34ºC de máxima.

Segundo o INMET - Insti-
tuto Nacional de Metereologia 

em boa parte do Sudeste 
a chuva vem na forma de 
temporais e com maior in-
tensidade a tarde.  Foi emi-
tido um alerta amarelo para  
riscos além de chuvas fortes, 
rajadas de vento de mais 
de 50 quilômetros por hora, 
eventual queda de granizo, 
baixo risco de corte de ener-
gia elétrica, queda de galhos 
de árvores, alagamentos e de 
descargas elétricas.

Ainda de acordo com o 
INMET as áreas mais afeta-
das além de São José do Rio 
Preto são: Campinas, Bau-
ru, Araraquara, Piracicaba, 
Itapetininga, Ribeirão Preto, 
Araçatuba, Sorocaba, Bragan-
ça Paulista, Vale Do Paraíba, 

Janaína PEREIRA Litoral Norte Metropolitana De 
São Paulo, Litoral Sul Baixada 
Santista, Vale Do Ribeira, 
Presidente Prudente, Marília, 
Assis, Sul e Sudoeste, Sul-
-Mato-Grossense, Pantanal, 
Sul-Mato-Grossense, Centro 
Norte Sul-Mato-Grossense, 
Serra Da Mantiqueira e Leste 
Sul-Mato-Grossense .

As recomendações em 
caso de rajadas de vento, não 
se abrigar debaixo de árvores 
e não estacionar veículos pró-
ximos a torres de transmissão 
e placas de propaganda. Evitar 
usar aparelhos eletrônicos 
ligados à tomada. Qualquer 
ocorrência acionar à Defesa 
Civil no telefone 199 e o Corpo 
de Bombeiros pelo 193.

Semana começa com chuva e deve ter temperaturas 
amenas até sexta-feira, segundo previsão

Arquivo DHoje - Cláudio LAHOS
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DEFINIDO

Audiências públicas do 
Plano Diretor vão acontecer 

na sequência sexta-feira

A comissão de Obras da 
Câmara de Rio Preto tem 
duas audiências públicas 
na próxima sexta-feira (11) 
que devem movimentar o 
debate do projeto do novo 
Plano Diretor da cidade.

Segundo o presidente 
da comissão, o vereador 
José Carlos Marinho (Pa-
triota) as audiências acon-
tecem às 9 horas e às 10 
da manhã no plenário da 
Câmara. “Estamos fazen-
do o convite à entidade 
que em algum momento 
do debate que aconteceu 
sobre o novo Plano Diretor 
já participou da discussão”, 
afirmou Marinho.

O número exato de par-

ticipando liberados para 
participação oficialmente 
não foi definido, mas será 
reduzido devido às restri-
ções impostas pela pande-
mia da Covid-19 que proíbe 
a realização de reunião 
com um grande número de 
pessoas.

Em fala anterior o pre-
sidente da Câmara, Paulo 
Pauléra (Progressistas) 
disse que as diversões se-
rão feitas para respeitar o 
distanciamento e todos os 
cuidados serão tomados.

Online- a audiência será 
online também e poderá 
ser acompanhadas pela 
população que segundo 
o presidente da comissão 
de Obras poderão opinar 
no momento da discussão.

Sérgio SAMPAIO

Vereadores cotados
Dois vereadores reeleitos estão cotados para assumir se-

cretarias no futuro governo Edinho Araújo (MDB): Jean Charles 
(MDB) e Fábio Marcondes (PL), ambos na foto. Pelo perfil, o 
emedebista encaixaria na Secretara de Trânsito, já que a pasta 
também agrega a Segurança Pública. Marcondes, como já foi 
divulgado nesta coluna, estaria cotado para assumir a Secretaria 
de Esporte, compromisso político assumido durante as tratativas 
para chancelar a coligação para apoiar o prefeito na campanha 
eleitoral. Agora, tudo isso é em tese, porque só será concreti-
zado depois que o prefeito fazer o anúncio oficial, que deverá 
acontecer até o fim desta semana. Até lá tudo gira em torno 
de hipóteses, porém, com uma grande margem de acerto. Se 
os dois forem confirmados, assumiriam cadeiras na Câmara os 
suplentes Diego Mahfouz Faria de Lima (MDB), Professor Nota 
10, e novato Rossini Diniz (PL). Já os atuais secretários Amaury 
Hernandes (Trânsito) e Cléa Bernardelli (Esporte) estariam fora 
do primeiro escalão no futuro governo. Cléa, no entanto, é 
funcionária de carreira da Prefeitura. O prefeito já anunciou 10 
aliados para a equipe de primeiro escalão.

Fora
O vereador eleito Bruno 

Moura (PSDB) chegou a 
anunciar que tinha interesse 
em assumir a Secretaria de 
Esporte, afirmando que co-
nhece a fundo a área. Diante 
do quadro que se desenha, 
o tucano não tem chance 
de ser indicado. O mesmo 
acontece com o vereador 
Zé da Academia (Patriota), 
que não se reelegeu nas 
últimas eleições promovidas 
dia 15 de novembro. Disse 
que se fosse o escolhido 
pelo prefeito, por conhecer a 
área esportiva, também está 
habilitado para comandar a 
pasta, mas sempre aparece 
uma pedra no caminho…

Fica a dica
Quando foi eleito governador de Minas Gerais em 1982, 

primeira eleição direta para o Executivo estadual desde 1965 
devido ao regime militar, Tancredo Neves, quando sondado ou 
pressionado por algum correligionário que queria ser nomeado 
para um cargo de primeiro escalão, o mineiro sugeria: “Meu filho, 
diga que foi convidado e não aceitou. Assim, você sai por cima”.  
Uma boa dica para qualquer governador ou prefeito seguir com o 
objetivo de se desvencilhar de forma educada de qualquer ‘piolho’ 
que não dá trégua em busca de um cargo de destaque. Tancredo 
foi governador por 17 meses e no curto período, alavancou a 
economia mineira. Ele renunciou ao cargo de governador para 
disputar a Presidência da República e foi eleito pelo Colégio 
Eleitoral, em janeiro de 1985, quando derrotou o paulista Paulo 
Maluf. Morreu no dia 21 de abril, antes de assumir a Presidência. 
O resto da história não vale a pena relatar!

Na bica
Não há nenhuma dúvida 

que o prefeito Edinho irá 
nomear o atual secretário de 
Governo, Jair Moretti, para 
compor equipe de primeiro 
escalão no futuro governo. 
Agora, indagado sobre o 
assunto, Moretti disse que 
até agora ainda não foi 
convidado: “Eu também não 
pedi”. Moretti reiterou que 
antes das eleições disse três 
coisas: “Primeiro ganhar as 
eleições, segundo ser con-
vidado e terceiro teria que 
aceitar”. As eleições foram 
ganhas… Moretti já está 
bica! Cargo de confiança é 
bom quando chega de forma 
espontânea.

Não estica!  
A fila de interessados em 

assumir cargos no primeiro 
escalão do futuro governo 
Edinho Araújo é grande. Um 
observador, que conhece 
como poucos a essência 
do que acontece nos bas-
tidores, chegou a brincar 
que a fila dobra quarteirão. 
Exagero à parte, os interes-
sados sabem que o prefeito 
tem um bom coração e 
gostaria de ter todos sob a 
sua peleja, porém, o número 
de cargos é limitado. Então, 
prevalece aquela briga para 
abrigar a todos: se puxa para 
cobrir os pés, a cabeça fica 
de fora. A culpa é da peleja 
que não estica!

Validade
A medida provisória que 

autorizava a Caixa Econô-
mica a estruturar operações 
para abrir o capital de suas 
subsidiárias e das empresas 
coligadas a elas perdeu vali-
dade no sábado (5) sem ter 
sido apreciada pelo Congres-
so. A MP foi editada em 7 de 
agosto e já tinha recebido 
mais de 400 emendas com 
sugestões de mudanças. 
Segundo o governo, a rees-
truturação não afetaria a atu-
ação da Caixa em políticas 
públicas estratégicas, como 
o Bolsa Família, o Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS) e o financiamento 
imobiliário.

Falta ação
A comissão externa da 

Câmara que avalia as ações 
contra a covid-19 discute 
amanhã o plano do governo 
federal para utilização de 
kits de teste com validade 
a vencer. A comissão ouviu 
representantes do Ministério 
da Saúde e deu prazo de 15 
dias para que o órgão apre-
sentasse uma solução para 
os mais de 6 milhões de 
testes de diagnóstico do co-
ronavírus. Os kits fazem par-
te de uma compra feita por 
intermédio da Organização 
Pan-Americana de Saúde.  
Falta ação do governo, sem 
projeto definido. Enquanto 
isso, o vírus avança! 

Aposta
Cresce a aposta no meio 

político de que o vereador 
reeleito Paulo Pauléra (PP) 
é o mais cotado para ser o 
presidente da Câmara nos 
dois primeiros anos da futu-
ra legislatura 2021 a 2024. 
Pauléra é o atual presidente 
da Casa, porém, como vai 
mudar a legislatura, não 
há nenhum impedimento 
legal que vete a sua disputa 
pela presidência. Para per-
manecer no cargo, portan-
to, basta correr atrás dos 
votos. É uma tarefa difícil 
obter os votos, mas para 
o atual presidente parece 
que tudo conspira de forma 
favorável. 

Novo código libera horário 
do comércio e gera polêmica

Por conta do feriado mu-
nicipal (8 de dezembro – 
Imaculada Conceição) a 
sessão ordinária da Câmara 
vai ocorrer nesta quarta-feira 
(9). Na  pauta 17 projetos 
sendo que um deles de au-
toria do executivo deve agitar 
as discussões – o projeto 
que dispõe sobre o novo Có-
digo de Posturas Municipais,  
por se tratar da chamada li-
berdade econômica – no que 
permite que comércios e in-
dústrias tenham horário livre 
de funcionamento, incluindo 
domingo e feriados sem a 
necessidade da pagamento 
de encargos extras para as 
empresas.

O debate deve ficar em 
torno de emenda ao apre-
sentado pela vereadora 
Márcia Caldas (PSD) que 
modifica o artigo 139 do 
projeto que inclui a obriga-
ção das empresas seguirem 
a legislação trabalhista e 
as convenções e acordos 
vigentes – alterando assim 
o texto original que segue a 
chamada Lei de Liberdade 
Econômica.

Encabeça pela Acirp (As-
sociação Comercial e Empre-
sarial de Rio Preto) diversas 
entidades patronais protoco-
laram documento junto aos 
gabinetes dos vereadores 
se posicionando contra a 
emenda, eles defendem que 
a mudança vai gerar novos 
empregos e ajudar na reto-
mada da economia.

Por sua vez a vereadora 
que também é presidente do 
Sincomerciários (Sindicato 
dos Empregados no Comér-
cio de Rio Preto e região) 
faz a defesa da emenda que 
teria como objetivo garantir 
e preservar segunda ela os 
direitos, saúde e dignidade 
dos trabalhadores.

O executivo tem outros 
dois projetos que devem 
ser votados um que defini 
o Código de Obras e Edifi-
cações da cidade e o outro 
que faz algumas correções 
na lei que criou o Fundo de 
Desenvolvimento Econômico 
do município.

Os demais projetos são 
de autoria de vereadores 
sendo que oito deles tem 
como autor o vereador Jean 
Dornelas (MDB) todos em pri-
meira discussão, sendo três 
ligados a área da saúde um 
que estabelece o período de 
atendimento interno nas cli-
nicas e hospitais particulares, 
outro que cria o atendimento 
em atenção da saúde visual 
primaria dentro do Programa 
da Saúde da Família a ser 
praticado nas UBSs e escolas 
municipais e por último um 
que institui o Dia de Comba-

Sérgio SAMPAIO
redacao@dhoje.com.br

SESSÃO NA QUARTA

Vereador e presidente da comissão, José Carlos Marinho

te a Covid-19 (4 de abril dia 
quando foi registrada oficial-
mente a primeira morte em 
decorrência da pandemia em 
Rio Preto).

Outros dois projetos di-
zem respeitos a empresas e 
comércios: um que propõe 
tornar obrigatório a exposição 
de alvarás, licenças e auto-
rizações municipais nos es-
tabelecimentos e outro que 
determina que a instalação 
de lixeiras suspensas para 
coleta de lixo em restaurante 
e lanchonetes de Rio Preto. 
Ainda na pauta outro projeto 
diz sobre a manutenção de 
obras nas principais vias da 
cidade, outro que regra o 
fornecimento e instalação 
de válvulas de retenção de 
ar na tubulação do sistema 
de abastecimento de água 
da cidade e por último o 
emedebista propõe alteração 
no tempo de duração das Co-
missões Especiais de Verea-
dores (CEV) e de Comissões 
Especiais de Inquérito (CEI) 
que passariam a ser de 180 
dias sem prorrogação.

Mais seis projetos comple-
mentam a pauta de votação: 
sendo um projeto do verea-
dor e presidente da Câmara, 
Paulo Pauléra (Progressistas) 
inclui no calendário do mu-
nicípio o Dia Municipal dos 
Transportadores Escolares a 
ser comemorado sempre no 
dia 1º de julho.

Segurança – projeto de 

Pauta da Cãmara da próxima quarta-feira tem projetos polêmicos

autoria do emedebista Celso 
Luiz Peixão quer a instalação 
de câmeras de monitoramen-
to de segurança a ser colo-
cado em todos os prédios e 
espaços públicos municipais.

Recuperação – o verea-
dor Pedro Roberto (Patriota) 
coloca em votação projeto 
que define a destinação 
final de materiais didáticos 
considerados irrecuperáveis, 
desatualizados ou inservíveis 
na Secretaria da Educação.

Auxilio Emergencial – os 
transportadores escolares 
e empresas e setores que 
foram prejudicados pela pan-
demia da Covid-19 poderão 
receber um Auxilio Emergen-
cial em decorrência aos im-
pactos sociais e econômicos 
impostos pela doença, os 
projetos são de autoria do 
vereador Anderson Branco 
(PL) e terão sua legalidade 
votada.

Para finalizar as votações 
um projeto de autoria do ve-
reador Marco Rillo (Psol) ins-
titui no município a “Semana 
dos Movimentos Sociais Da-
lete Ferreira” a ser realizando 
anualmente a partir do dia 3 
de outubro.

A sessão poderá ser 
acompanhada pela TV Aber-
ta no canal 28.2 e na Net no 
canal 4, na rádio Educativa 
FM 106,7 ou pelas redes 
sociais da Câmara. A sessão 
tem inicio às17 horas.

Sérgio SAMPAIO

O debate deve ficar em torno de emenda 
ao apresentado pela vereadora Márcia 

Caldas (PSD) que modifica o artigo 
139 do projeto que inclui a obrigação 
das empresas seguirem a legislação 

trabalhista e as convenções e acordos 
vigentes – alterando assim o texto 

original que segue a chamada Lei de 
Liberdade Econômica

“

”
Arquivo DHOJE
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TRÂNSITONA EUCLIDES DA CUNHA
Autônomo atropelado 
está em estado grave

Um autônomo de 42 anos 
está internado em estado grave 
no Hospital de Base após ser 
atropelado por uma estudante 
de 20 anos. O acidente acon-
teceu neste domingo (6), no 
bairro Estância São Pedro, em 
Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a estudante contou à 
Polícia Militar que trafegava 
pela avenida Horácio Neves de 
Azevedo, quando sofreu um mal 
súbito e, ao retomar a consci-
ência, é que pode perceber que 

Tatiana PIRES havia atropelado um homem.
A jovem, então, acionou o 

Resgate, que socorreu a vítima, 
em estado grave, até a UPA 
(Unidade de Pronto Atendi-
mento) Tangará. Devido ao seu 
estado de saúde, o autônomo 
foi transferido para o HB.

A estudante reclamava de 
dores no peito e, por meios 
próprios, procurou atendimento 
médico na UPA Tangará. A PM 
relatou que a jovem não apre-
sentava sinais de embriaguez.

Registrado como lesão cor-
poral culposa e será encami-
nhado para o 5º Distrito Policial.

Veículo na contramão provoca 
acidente com três mortes

Três pessoas morreram car-
bonizadas em um acidente 
na rodovia Euclides da Cunha 
(SP-320), em Votuporanga. O 
acidente foi acusado por um 
veículo que trafegava na contra-
mão da via, durante a madru-
gada desta segunda-feira (6).

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Estadual, um mo-
torista de 30 anos seguia em 
um carro, Kia Optima, pela 
contramão, sentido Rio Preto 
a Votuporanga, e bateu de 
frente com uma caminhonete, 

Tatiana PIRES Chevrolet S10.
Com o impacto da batida, 

os veículos foram incendiados. 
O motorista do carro e o casal, 
de 68 e 69 anos, que estava 
na caminhonete, morreram 
carbonizados. Equipes do Corpo 
de Bombeiros e Resgate estive-
ram no local para combater as 
chamas e resgatar os corpos.

Veículo na contramão 
bateu de frente e três 
pessoas morreram na 
Euclides da Cunha

Divulgação

DUPLA PRESA

Baep recupera mais de R$ 750 mil 
furtados de banco em Bálsamo

Policiais do Baep (Batalhão 
de Ações Especiais de Polí-
cia) prenderam dois homens 
suspeitos de furtarem uma 
agência bancária em Bálsamo, 
na madrugada deste domingo 
(6). Com eles, a Polícia Militar 
apreendeu mais de R$ 750 mil.

A PM acionada para atender 
à ocorrência e cercou o local. 
A dupla foi presa com dois ma-
lotes contendo R$ 765.160. 
Também foram apreendidos os 
equipamentos utilizados para 
arrombar o cofre.

A dupla foi levada à Central 
de Flagrantes de Mirassol. Os 
suspeitos disseram que mais 
dois homens participaram do 
crime. A polícia fez uma var-
redura nas casas vizinhas à 
agência, inclusive com auxílio 
de drones, mas não conseguiu 
localizá-los.

Tatiana PIRES
redacao@dhoje.com.br
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Dinheiro recuperado com dupla presa; mais de R$ 750 mil E ainda há dois fugitivos

EM CANA

Um jovem de 23 anos foi pre-
so em flagrante neste domingo 
(6) após agredir a namorada, de 
21 anos, o sogro de 47 anos e a 
irmã dela, de 16 anos. Ele tam-
bém ameaçou matar a jovem. 
O crime ocorreu na residência 
da família, bairro Anchieta, em 
Rio Preto.

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o agressor estava 
batendo na namorada, quando 
o pai da vítima tentou intervir 
para separar os dois. Momento 
em que o jovem desferiu socos 
nele, assim como em sua outra 
filha, adolescente. O rapaz ainda 
ameaçou matar a namorada 
com uma faca, caso o pai dela 
não saísse da casa. A namorada 
contou que a briga foi motivada 
por ciúmes.

A PM constatou que havia 
vestígios de sangue na varanda 
da casa. Aos policiais militares 
ele admitiu que agrediu a na-
morada e os familiares dela. Ele 
apresentava cortes nas mãos e 
foi levado para a UPA (Unidade 
de Pronto Atendimento) Tangará. 
Após o atendimento médico, 
foi conduzido à Central de Fla-
grantes.

O pai das meninas decidiu 
representar criminalmente con-
tra o rapaz. A namorada solicitou 
medida protetiva para impedir 
que ele se aproxime dela. Regis-
trado como violência doméstica, 
lesão corporal, ameaça e injúria, 
o caso será encaminhado para 
a DDM (Delegacia de Defesa da 
Mulher).

Jovem agride 
namorada, sogro 

e cunhada
Tatiana PIRES

APARECIDA ROSA VAGETTI, natural de 
Planalto/SP, faleceu aos 83 anos de idade. 
Era  viúvo do Sr. Melvi Vagetti e deixa os 
fi lhos Vilma, Valderes, Valdina e Melvi. Foi 
sepultada no dia 05/12/2020, às 13:30, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para o cemitério São João Batista.

EUGENIO GIMENES FILHO, natural de 
Nova Granada/SP, faleceu aos 85 anos de 
idade. Era divorciado da Sra. Vanda Luzia 
Martins e deixa os fi lhos Moniele e Carolina. 
Foi sepultado no dia 05/12/2020, às 10:00, 
saindo seu féretro do velório direto para o 
cemitério municipal de Nova Granada.

MARIA APARECIDA RICCI DE CA-
MARGO, natural de Marília/SP, faleceu aos 
73 anos de idade. Era viuva do Sr. Orlando 
Domingos de Camargo e deixa os fi lhos 
Carlos Alberto e Paulo Sérgio. Foi sepultada 
no dia 05/12/2020, às 11:00, saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
o cemitério São João Batista.

SEBASTIANA DE SOUZA SANT’ANA, 
natural de Monte Aprazível/SP, faleceu aos 
70 anos de idade. Era casado com o Sr. 
Hernandes Rodrigues Sant’Ana e deixa os 
fi lhos José Eduardo, Elis Regina e Fábio. 
Foi sepultada no dia 05/12/2020, às 13:00, 
saindo seu féretro do velório da Capela do 
Prever para o cemitério São João Batista.

NEUSA MARTINS GASPAROTI, natural 
de Guaíra/SP, faleceu aos 76 anos de idade. 
Era separado judicialmente do Sr. Dorvando 
Ricardo e deixa os fi lhos Ana Beatriz e 
Adriano. Foi sepultada no dia 05/12/2020, 
às 14:30, saindo seu féretro do velório 
da Capela do Prever para o cemitério São 
João Batista.

APARECIDA ABRA DE MEI, natural de 
Guapiaçú/SP, faleceu aos 90 anos de idade. 
Era viuva do Sr. Carmeno de Mei e deixa os 
fi lhos Sérgio Luis, Neusa, Neide, Nelson, 
Maria Cecília (falecida). Foi sepultada no dia 
06/12/2020, às 09:00, saindo seu féretro do 
velório do Jardim da Paz para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

CARLOS ALBERTO BONFIM, natural de 
Turiúba/SP, faleceu aos 52 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Paula Adriana da 
Silva Bonfi m e deixa os fi lhos Guilherme 
Alber to Bonfim. Foi sepultada no dia 
06/12/2020, às 12:30, saindo seu féretro 
do velório da Capela do Prever de Rio Preto 
para o cemitério municipal de Turiúba.

NILSA VETORASSO FINOTTI, natural 
de São José do Rio Preto/SP, faleceu aos 
80 anos de idade. Era viúva do Sr. Achiles 
Finotti e deixa os fi lhos Richard, Gisele e 
Luciana. Foi sepultada no dia 06/12/2020, 

  FALECIMENTOS
às 14:00, saindo seu féretro do velório 
do Jardim da Paz para crematório Parque 
Jardim da Paz.

OSVALDO FERREIRA SERAFIM, natural 
de Cedral/SP, faleceu aos 82 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Lourdes Mazaro 
Serafi m e deixa os fi lhos José Antonio, Célia 
Aparecida, Zulmira Matilde, Pedro e João 
Márcio. Foi sepultada no dia 06/12/2020, 
às 12:00, saindo seu féretro do velório 
de Engenheiro Schimidt para o cemitério 
municipal de Cedral.

JOANA PEREIRA SANTOS, natural de 
Campo Mourão/PR, faleceu aos 66 anos 
de idade. Era solteira e deixa os filhos 
Adriano, Andreia e Eloana. Foi sepultada 
no dia 06/12/2020, às 11:00,saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
o cemitério São João Batista.

ADELIA APARECIDA DE SOUZA TOR-
RES, natural de Onda Verde/SP, faleceu aos 
84 anos de idade. Era viúva do Sr. Sebastião 
Torres e deixa os fi lhos Aparecida Luzia, 
José Aparecido e Antônio Luis. Foi sepultada 
no dia 06/12/2020, às 11:00,saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
o cemitério São João Batista.

ROSA MARIA VIEIRA COSTA ROCHA, 
natural de São José do Rio Preto/SP, faleceu 
aos 40 anos de idade. Era divorciada. Foi se-
pultada no dia 06/12/2020, às 17:00,saindo 
seu féretro do velório da Capela do Prever 
para o cemitério São João Batista.

LUIZ CARLOS BORTOLOZZO, natural 
de Cedral/SP, faleceu aos 70 anos de idade. 
Era casado com a Sra. Claudeli Domingues 
Bortolozzo e deixa os fi lhos Luis Cláudio, 
Márcio André e Nélio José. Foi sepultado 
no dia 06/12/2020, às 15:00,saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

MARIA PAULA PRINCIPAL LULIO, na-
tural de Monte Aprazível/SP, faleceu aos 79 
anos de idade. Era casada com o Sr. Orlando 
Lulio e deixa os fi lhos Dulcinei Aparecida, 
Adenilson Bento (falecido). Foi sepultado 
no dia 07/12/2020, às 14:30,saindo seu 
féretro do velório da Capela do Prever para 
o cemitério São João Batista.

MARIA DE FATIMA LACERDA NEVES, 
natural de Vitória Brasil/SP, faleceu aos 60 
anos de idade. Era casada com o Sr. Mauro 
Ferreira Neves e deixa os filhos Mauro 
André Lacerda Neves e Marizete Lacerda 
Neves dos Santos. Foi sepultada no dia 
07/12/2020, às 15:00,saindo seu féretro do 
velório da Capela do Prever para o cemitério 
São João Batista.

EM URUPÊS

MORTE SUSPEITA

Polícia investiga morte 
de bebê de cinco meses

A Polícia Civil de Rio Preto 
vai investigar a morte de um 
bebê de cinco meses. Um bo-
letim de ocorrência de morte 
suspeita foi registrado pelo 
Hospital de Base, na Central de 
Flagrantes neste domingo (6).

De acordo como boletim de 
ocorrência, o bebê deu entrada 
no hospital no dia anterior (5), 

Tatiana PIRES sendo transferido da UPA (Uni-
dade de Pronto Atendimento) 
Norte, por meio do Samu (Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência).

Ainda segundo o registro po-
licial, a vítima teria sido encon-
trada desacordada entre o berço 
e o colchão. A queixa principal 
foi “parada cardiorrespiratória, 
hipótese diagnóstica Síndrome 
da Morte Súbita do Lactante”.

Arquivo DHOJE

Ambiental prende acusado de porte ilegal
 de arma e caça de animais silvestres

A Polícia Ambiental durante 
patrulhamento de rotina na 
cidade de Urupês no dia 31 
de outubro, em área rural da 
cidade, avistou um veículo Gol 
com duas pessoas durante a 
madrugada, por volta de 3h30 
em atitude suspeita.

Ao solicitar para que os 
ocupantes parassem  o veículo, 
os mesmos acabaram fugindo 
em alta velocidade para sentido 
Fazenda Palmeiras município de 
Marapoama e conseguiram fu-
gir. Mas na fuga durante o per-
curso a equipe viu quando um 
dos ocupantes do veículo jogou 
um objeto pela janela e que 
o tal objeto era uma arma de 
fogo calibre 9.1 com munição, 
um cartucho deflagrado calibre 
38 sendo arma apresentada ao 
Plantão Policial.

Nesta segunda-feira (7) em 
novo patrulhamento no mu-
nicípio de Urupês os policiais 
abordaram o mesmo veículo 
em uma estrada de terra no 
distrito, proximidades de São 
João do Itaguaçu.

Janaína PEREIRA No momento da abordagem 
e revista do veículo Gol, nada 
de ilícito foi encontrado pelos 
policiais ambientais, mas na 
consulta veicular foi constata-
do que o automóvel tinha um 
bloqueio pelo crime de porte 
ilegal de arma de fogo no dia 
31 de outubro.

Ao ser questionado pelos 
policiais o condutor confessou o 
fato na data de 31 de outubro, 
alegando que ele e o passageiro 
que estava no carro praticavam 
o crime de Caça de Animais 
Silvestres.

O condutor ainda confessou 
que quando foram surpreen-
didos pelos policiais naquela 
data, jogou a arma de fogo em 
meio à vegetação no intuito 
de despistar a equipe policial. 
A Polícia Ambiental  fez deslo-
camento ao sitio onde mora 
o condutor e ainda encontrou 
mais uma arma de fogo com 
munições, uma espingarda sem 
marca aparente e numeração, 
04 cartuchos estojos intactos 
dos calibres 32, 38 e 9.1, mais 
06 cartuchos estojos deflagra-
dos dos calibres 32, 38 e 36, 

um estojo deflagrado calibre 
762 nato e duas espoletas para 
recarga.

O condutor, o veículo e as 
armas foram apresentados na 
Central de Flagrantes da cidade 
de Novo Horizonte, onde foi 
registrado boletim de ocorrên-
cia pelo delegado de plantão 

Ericson Salles Abufares, o con-
dutor será indiciado pelo crime 
de  Natureza Posse Irregular 
de Arma de Fogo e Munições. 
O veículo ficou apreendido por 
conta da falta de licenciamento 
e  pelo condutor não possuir 
CNH não ter permissão para 
dirigir.

Armas encontradas com acusado, que dias antes havia 
conseguido fugir de um patrulhamento

Divulgação
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Vergonha ou imagem 
negativa da  PPK prejudica a 

vida sexual das mulheres

Embora possa parecer estranho, muitas mulheres ainda 
não conhecem a área sua PPK . Dessa forma, elas  de-
sistem de explorar o potencial de prazer de seus corpos, 
perdem a capacidade de negociar seus desejos com seus 
parceiros e acabam caindo em um estado de sucumbir 
ao que os outros desejam, sem igualdade de poder com 
homem na cama.

Eu posso afirmar para vocês que muitas mulheres ainda 
têm problemas para olhar a própria vulva. 

Alguns ginecologistas confirmam que é comum os pa-
cientes apresentarem um mau desempenho no exame de 
colposcopia. É uma câmera que  permite que possamos 
ver nossa vulva e a vagina, mas geralmente as mulheres  
não querem. Elas  têm uma certa força repulsiva. “

A maioria das mulheres valoriza menos a PPK dos as 
demais  áreas do corpo. “Elas precisam fazer as unhas e 
cabelos toda semana. Mas ir ao ginecologista uma vez por 
ano para fazer o exame de papanicolau é um tormento 
,olhar sua vulva e apreciar ela  no espelho nem se fala 
.“Elas sempre falam : ‘Nossa, como a vagina é feia! Por 
que será que os homens gostam disso?’”. 

Apenas cerca de 30% das mulheres não têm muita 
intimidade com sua área genital. “Elas agem como se essa 
parte do corpo não fosse delas. Não encostam a mão, não 
querem olhar, sentem vergonha.

 E desse porcentual, uns 10% delas lidam de forma 
traumática, como se ter a vagina fosse pecado, algo sujo”,

Existem muitas razões para esses sentimentos e re-
ações adversas das mulheres à PPK. Desde cultura da 
idolatria do pênis. 

“Quando o menino nasce, os pais dizem sempre com 
orgulho: ‘Olha só o tamanho do pênis do meu filho’. Mas 
você já ouviu alguém dizer ‘Uau, mas minha filha tem um 
clitóris lindo?’ “Os meninos também têm a vantagem de 
ver seus órgãos anatomicamente, pois são externos ,eles 
tocar na região Íntima desde de pequenos ,” Os meninos 
brincam com o pênis e os pais geralmente não ligam. Eles 
até acham engraçado. Mas se a garota fizer  o mesmo, 
ela logo é  repreendida. É um lugar proibido desde que 
elas são pequenas.”

Outra questão importante é a ideia de submissão da 
mulher. “Elas eram condenadas a servir o homem, casar 
virgem, não podiam ter prazer nem mostrar o corpo. Tudo 
isso acabou se refletindo no modo como tratamos a va-
gina”,

O artista inglês Jamie McCartney, em 2011, criou o 
Great Wall of Vagina (grande mural da vagina). São 400 
modelos diferentes de vaginas esculpidos em gesso, tiradas 
diretamente de mulheres voluntárias.

O que as mulheres precisam entender que somos perfei-
tas e lindas com suas característica única .Pare de criticar 
seu órgão genital você já sentirá mais intimidade com ela 
,tornando assim sua vida sexual mais plena e satisfatório 
tanto para você quanto para seu parceiro.

McCatney contou com ajuda de 400 voluntárias que 
literalmente abriram as pernas para a confecção dos 
molde. A experiência segundo o artista foi extremamente 
gratificante para quem se prestou a ajudá-lo. Relatou o 
artista que “várias me mandaram e-mails falando que meu 
trabalho mudou suas vidas, que a autoestima aumentou. 
Isso é incrível”.

Amor próprio ,é quando você aprecia e agradece a Deus 
por cada pedacinho de você!

Beijos até próxima

Mirna Zelioli – Formada em pedagogia e sexólo-
ga em formação e palestrante em vendas. Gestora 
comercial, sensual coach, empresária do mercado 
erótico, criadora do projeto SAT (Sexualidade Amor 
pra Todos), Projeto de Inclusão, projeto CEL (Coragem 
e Empoderamento e Libertação).

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE

saude@dhoje.com.brSAÚDE E SEXUALIDADE
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CORONAVAC

O governador de São Paulo, 
João Doria, anunciou durante 
a coletiva desta segunda-feira 
(7) o Plano Estadual de Imuni-
zação contra o Coronavírus. A 
campanha vai começar no dia 
25 de janeiro, com prioridade 
para profissionais de saúde, 
pessoas com 60 anos ou mais 
e grupos indígenas e quilom-
bolas na primeira etapa. São 
Paulo também vai disponibi-
lizar 4 milhões de doses da 
vacina do Instituto Butantan 
para outros estados.

“A vacina será gratuita 
para todos no sistema público 
de saúde do estado de São 
Paulo”, afirmou Doria. “Não 
estamos virando as costas 
para o Plano Nacional de Imu-
nizações, mas precisamos ser 
mais ágeis e, por isso, esta-
mos nos antecipando. Somos 
todos a favor da vida e de to-
das as vacinas”, acrescentou 
o governador.

A previsão é que 9 milhões 
de pessoas sejam imunizadas 
na primeira etapa, com a 
aplicação de 18 milhões de 
doses. O público-alvo prioritá-
rio abrange trabalhadores na 
linha de frente de combate à 
COVID-19, indígenas e quilom-
bolas e também a faixa etária 
com maior índice de letalidade 
por COVID-19 – 77% das mor-
tes provocadas pelo coronaví-
rus até agora são de pessoas 
com mais de 60 anos.

A campanha será coor-
denada pela Secretaria de 

Doria anuncia vacina a 
partir de 25 de janeiro

Estado da Saúde e implemen-
tada em parceria com as 645 
prefeituras de São Paulo. O 
objetivo é dobrar o total de 
postos de vacinação dos atuais 
5,2 mil para até 10 mil locais.

O Governo do Estado vai 
propor aos municípios a ado-
ção de normas especiais para 
vacinação em farmácias, quar-
téis da Polícia Militar, escolas, 
terminais de ônibus e postos 
volantes em sistema drive-th-
ru. O objetivo é garantir a se-
gurança da população e evitar 
aglomerações nos locais de 
imunização.

A estimativa é que o esque-
ma de logística e segurança 
pública para o Plano Estadual 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Governador Doria anunciou ontem plano de vacinação 
para Estado de São Paulo

COVID

Divulgação

Jocelino Soares lança seu segundo romance amanhã

ESCRITOR

de Imunização envolva cerca 
de 79 mil profissionais, com 
54 mil trabalhadores do setor 
de saúde e 25 mil agentes 
de segurança, entre policiais 
militares e guardas civis mu-
nicipais.

O cronograma estipula cin-
co etapas de vacinação a partir 
do início da campanha (confira 
as datas abaixo). Até o fim 
de março, o Governo de São 
Paulo estima que quase 20% 
dos 46 milhões de habitantes 
do estado estejam imunizados 
com duas doses da CoronaVac 
e conta com a rápida aprova-
ção da vacina do Butantan pela 
Anvisa (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária).

Divulgação

Cronograma
Dose 1:
25/01 Profissionais da Saú-
de, indígenas e quilom-
bolas
08/02 Pessoas com 75 
anos ou mais
15/02 Pessoas com 70 a 
74 anos
22/02 Pessoas com 65 a 
69 anos
01/03 Pessoas com 60 a 
64 anos

Dose 2:
15/02 Profissionais da Saú-
de, indígenas e quilom-
bolas
01/03 Pessoas com 75 
anos ou mais
08/03 Pessoas com 70 a 
74 anos
15/03 Pessoas com 65 a 
69 anos
22/03 Pessoas com 60 a 
64 anos

Jocelino Soares lança seu 
segundo romance 4ª feira

O escritor, artista plástico 
consagrado e membro da 
Academia Riopretense de 
Letras e Cultura (ARLC), Jo-
celino Soares, irá lançar seu 
segundo romance.

Depois de lançar “Clara 
um romance caipira” em 
2014 pela Editora THS, o 
escritor agora traz no dia 09 
de dezembro, próxima quar-
ta-feira seu segundo roman-
ce “Julia a Louca da Aldeia” 
desta vez pela Editora Ponto 
Z. Nesse livro o autor conta 
a história nas suas 268 pá-
ginas de uma indiazinha que 
foi abandonada as margens 
do rio na divisa de São Paulo 
com Mato Grosso. Jocelino 
é um defensor da cultura 
caipira e diz que a história 
da bela índia de cabelos 
loiros e olhos azuis mexe 
com a vida de todos ao seu 
redor. “Não posso dar muito 
spoiler, convido a todos para 
ler a obra”, afirma.

O lançamento presencial 
será no Rancho do Cupim 
em Rio Preto com sessão 
de autógrafos às 19h, obe-
decendo todos os protocolos 
de segurança, com uso de 
máscara e álcool em gel. A 

obra terá o valor de R$50 
reais. Jocelino disse que já 
começou convidar a todos 
pela mídia social pois será 
um momento muito impor-
tante. O livro “Julia a Louca 
da Aldeia” está pronta desde 
março, mas por conta da 
pandemia não foi possível 
fazer o lançamento, segundo 
informou o autor.

Na sexta-feira passada 
(27) no Sesc Bom Retiro 
houve uma live com um pré-
-lançamento, aproveitando a 
ocasião onde o artista está 
com exposição.

Jocelino que é artista 
plástico e faz telas maravi-
lhosas, diz que só pintar não 
basta e por isso ele começou 
a escrever em 2007. Já lan-
çou “A Região da Boiadeira: 
O Noroeste Paulista” em 
2010, com o pesquisador e 
matemático Antonio Carlos 
de Carvalho e do historiador 
Sandro Ferrari, e “Sentimen-
to Caipira” em 2011.

Jocelino ainda diz que 
após o lançamento de “Julia 
a Louca da Aldeia” para esse 
ano, já tem uma obra pron-
ta para lançar em meados 
de 2021. “Não posso dar 
detalhes, mas já tenho sim 
um novo romance”, declara.

Janaína PEREIRA

Mirassol e Olímpia registram 54 casos

A Secretaria de Saúde de 
Olímpia informou nesta se-
gunda-feira (7) que foram 
confirmados mais 34 casos de 
Covid-19 no município durante 
o fim de semana, sendo mais 
de 70% das confirmações em 
pessoas abaixo de 50 anos. 
Outras 49 notificações sus-
peitas foram registradas e 13 
pessoas estão recuperadas.

Com as atualizações, Olím-
pia possui 2.904 casos confir-
mados, dos quais 2.753 estão 
curados (94%), 75 vieram a 
óbito e seis estão internados 
em hospitais de Olímpia e re-
gião (4 em UTI e 2 Suporte Ven-
tilatório). O município aguarda 
resultados de 86 suspeitos.

Em Mirassol, a Vigilância 
Epidemiológica do Departa-
mento de Saúde informou que 
20 casos foram registrados 

no município, com idades que 
variam de 27 a 88 anos. Destes 
casos, quatro estão internados 
na enfermaria do Hospital de 
Base. Já os demais casos estão 
cumprindo quarentena em suas 
respectivas casas.

O município contabil iza 
12.204 notificações, 2.663 
positivos, 8.355 negativos e 
1.165 aguardando resultado. 
Do total de positivos, há 2.524 
curados, 70 em quarentena, 08 

internados e 61 óbitos.
A Secretaria de Saúde de Rio 

Preto informou que os dados da 
Covid-19 na cidade serão divul-
gados somente na quarta-feira 
(9). No Seade (Sistema Esta-
dual de Análise e Estatística), o 
município aparece com 32.070 
casos confirmados e 827 mortes 
registradas, tendo uma taxa de 
letalidade de 2,6%. A taxa de 
ocupação em UTIs da região é 
de 49,3%.

Vinicius LIMA
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FPF faz hoje sorteio das chaves 
do Campeonato Paulista 2021

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) informou que irá 
realizar o sorteio dos grupos 
do Campeonato Paulista de 
2021 nesta terça-feira (8), 
a partir das 12h15. Devido 
as medidas de isolamento e 
segurança vigentes por conta 
da pandemia do coronavírus, o 
sorteio poderá ser acompanha-
do exclusivamente à distância, 
por meio das transmissões ao 
vivo nos canais oficiais da FPF 
(Youtube, Facebook e Twitter).

A reunião do Conselho Téc-
nico do Paulistão Sicredi 2021, 
que precede o sorteio, ocorrerá 
de maneira 100% on-line e 
será restrita aos clubes partici-
pantes. Os detalhes definidos 
no conselho serão divulgados 
no sorteio dos grupos, assim 
como qualquer possível mu-
dança no regulamento.

Nas edições passadas, os 
16 clubes participantes eram 
divididos em quatro grupos, 
com os grandes (São Paulo, 
Santos, Corinthians e Palmei-
ras) sendo cabeças de chave. 
As equipes enfrentavam os ad-
versários dos outros grupos em 

12 rodadas e as duas melhores 
de cada chave se classificavam 
para o mata-mata. Os dois 
time com piores campanhas 
na classificação geral eram re-
baixadas. Na fase eliminatória, 
os jogos de quartas-de-final e 
semifinal eram em confronto 
único na casa do time com 
melhor campanha. Já a final 
era disputada em dois jogos.

Para o ano que vem os clu-
bes participantes são: Botafogo 
de Ribeirão Preto, Corinthians, 
Ferroviária, Guarani, Inter de 
Limeira, Ituano, Mirassol, Novo-
rizontino, Palmeiras, Ponte Pre-
ta, Red Bull Bragantino, Santo 
André, Santos, São Bento, São 
Caetano e São Paulo.

Único representante da 
região, o Mirassol teve uma 
campanha histórica em 2020, 
se classificando para o mata-
-mata pela primeira vez em sua 
história. Nas quartas-de-final, o 
Leão bateu o São Paulo por três 
a dois e só parou nas semifinais 
ao perder por um a zero para 
o Corinthians. Ao todo, foram 
cinco vitórias, cinco empates e 
quatro derrotas.

O atual campeão paulista 
é o Palmeiras, que superou o 
Timão na decisão com uma 
vitória nos pênaltis.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Sorteio começa às 12h15 e será transmitido apenas online pelos canais  e redes sociais da Federação

Carlinhos Jacaré morreu sábado, clube decretou luto 
oficial de três dias

Divulgação

MIRASSOL

LUTO OFICIAL

Ex-diretor e mascote do Jacaré morre de Covid
O ex-conselheiro e diretor de 

marketing do Rio Preto Esporte 
Clube, Carlos Bonfim, faleceu 
neste fim de semana em decor-
rência da Covid-19. Ele estava 
internado e entubado na Santa 
Casa de Novo Horizonte há 
cerca de 15 dias e acabou não 
resistindo no último sábado (5).

Apelidado de Carlinhos Ja-
caré, ele ficou conhecido por 
se vestir como mascote do 
esmeraldino nos jogos no es-
tádio Anísio Haddad e animar 
a torcida. Desde então ele se 
tornou um torcedor símbolo do 
clube.

O presidente do Rio Preto, 
José Eduardo Rodrigues, de-
cretou luto oficial de três dias. 
“O Rio Preto perdeu um dos 

Vinicius LIMA EDITAIS seus mais ferrenhos torcedores. 
Lamentamos profundamente 
o precoce falecimento deste 
grande amigo, que sempre nos 
ajudou na construção de um 
grande clube. Nossas sinceras 
condolências a sua família e 
a todos aqueles que com eles 
conviveram”, afirmou.

Rodrigues ainda relembrou 
como conheceu Carlos. “Ele 
veio de Turiúba ainda na década 
de 90 e sempre ficava tentando 
acompanhar os jogos do Rio 
Preto. Até que um dia, nós da 
torcida organizada, pagamos o 
ingresso para ele assistir o jogo 
com a gente. Ele foi um exce-
lente diretor de marketing no 
clube, tendo conseguido recei-
tas importantes para a equipe 
no período em que esteve no 
cargo”, afirmou.
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Após derrota, Eduardo Baptista quer mais 
velocidade no jogo da volta com Caxias

Depois de perder por 
um a zero para o Caxias no 
jogo de ida da segunda fase 
da série D do Campeonato 
Brasileiro, o Mirassol reto-
mou as atividades nesta 
segunda-feira (7) visando 
o jogo de volta.

Em coletiva, o técnico 
Eduardo Baptista analisou 
o desempenho da equipe 
jogando no Rio Grande do 
Sul. “Foi um jogo igual, nós 
criamos algumas chances 
no primeiro tempo, mas 
tomamos um gol muito 
cedo. Poderíamos te ro-
dado um pouco mais, ter 
aproveitado os espaços do 
campo. Acredito que nós 

congestionamos o jogo 
muito em um lado só. No 
segundo tempo, nós volta-
mos bem, mesmo com um 
a menos, e criamos mais 
oportunidades que eles”, 
afirmou.

O único desfalque certo 
até o momento para o jogo 
no estádio José Maria de 
Campos Maia é o zagueiro 
Danilo Boza, expulso no 
início da segunda etapa 
contra o Caxias. “Pesa bas-
tante a falta dele. É um za-
gueiro-artilheiro, que cos-
tuma participar da criação, 
mas vem trabalhando com 
outros jogadores. O Boza 
faz falta para a equipe, mas 
nós temos peças a altura”, 
comentou o treinador.

Vinicius LIMA Baptista ainda falou so-
bre o que pretende aper-
feiçoar para fazer com que 
o Leão avance para as 
oitavas-de-final. “Temos 
que ser um pouco mais 
rápido, trocar de corredor 
quando a equipe do Caxias 
congestiona muito e estar 
concentrado com as chan-
ces criadas. Nós tivemos 
chances importantes no 
jogo e falhamos no último 
momento”, afirmou.

O jogo de volta será rea-
lizado no próximo domingo 
(13), às 15h30. O Mirassol 
precisa vencer por dois gols 
para avançar para a próxima 
fase. Uma vitória por um gol 
de diferença leva a disputa 
para os pênaltis.Após derrota no jogo da ida, treinador cobra mais velocidade do Mirassol para reverter o resultado

 Leo ROVERONI
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO 

Processo nº: 007/2020 – Pregão Presencial nº: 002/2020 

Contrato nº 010/2020 

Contratante: CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Contratado: USINA DO VALE CONSTRUTORA EIRELI 

Assinatura: 04/12/2020 

Objeto: Realinhar/reduzir o valor unitário para R$ 18,00 (dezoito reais), nos termo do artigo 18, 
do Decreto Federal nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e art. 65 da Lei. 8666, de 21 de Junho 
de 1993, ficando mantida todas as demais cláusulas do contrato. 

 
São José do Rio Preto - SP, 08 de Dezembro de 2020. 

 
 
 
 

  
_______________________________ 

Carlos Eduardo Carmona Lourenço 
Presidente do CINDESP 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 

 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 011/2020 de acordo com a seguinte indicação: 
Lote n° 1 em favor da empresa PAULO ROGERIO SZIMKIEWICZ EIRELI pelo valor global 
R$ 9.990.000,00 (nove milhões novecentos e noventa mil reais) tudo em conformidade 
com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e Equipe de Apoio 
(Portaria nº 008/2020 e 009/2020) em 29/05/2020 e Parecer Jurídico com data de 
07/12/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão 
Presencial nº 011/2020, do tipo menor preço global, cujo objeto é aquisições de material 
de higiene para prevenção ao covid-19 na volta as aulas, visando atender a demanda dos 
municípios consorciados ao Cindesp”. 

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento 
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

 São José do Rio Preto - SP, 07 de Dezembro de 2020.  

 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020 

 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE INOVAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO – CINDESP, pessoa jurídica de direito 
público inscrita no CNPJ sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 15.015-300, São José do 
Rio Preto - SP, neste ato representado pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 
43 da Lei Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei Federal nº 10.520/2002, 
ADJUDICA o objeto do Pregão Presencial nº 010/2020 de acordo com a seguinte indicação: 
Lote n° 1 em favor da empresa PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA pelo valor R$ 
28.950.000,00 (vinte e oito milhões novecentos e cinquenta mil reais) tudo em 
conformidade com a Ata de Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e 
Equipe de Apoio (Portaria nº 008/2020 e 009/2020) em 29/05/2020 e Parecer Jurídico com 
data de 07/12/2020, HOMOLOGA o processo licitatório desenvolvido na modalidade Pregão 
Presencial nº 010/2020, do tipo menor preço global, cujo objeto é aquisições de kits de 
materiais didáticos e pedagógicos de apoio a aprendizagem nas áreas de língua portuguesa 
e matemática para atendimento aos alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, 
visando atender a demanda dos municípios consorciados ao Cindesp. 

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou emissão de instrumento 
competente. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

 

 São José do Rio Preto - SP, 07 de Dezembro de 2020.  

 

 

 

CARLOS EDUARDO CARMONA LOURENÇO 

Presidente CINDESP 

RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2020
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 17/2020, com base no art. 24, X, da Lei nº 
8.666/93, para a Locação de imóvel destinado ao funciona-
mento do Conselho Tutelar, para a empresa: IMOBILIARIA 
CASA BRANCA DE MONTE APRAZÍVEL LTDA, CNPJ: 
59.852.046/0001-81, localizada na Praça São João, 85, Cen-
tro, na cidade de Monte Aprazível – SP, no VALOR GLOBAL 
R$ 15.120,00 (quinze mil cento e vinte reais).
Monte Aprazível, 01 de dezembro de 2020.
MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

Venho através desta solicitar a presença da Sra. BELANI-
ZIA VENANCIA PEREIRA, portador da Carteira de trabalho 
nº/série/UF: 54490/150/SP, a comparecer na empresa KING 
HOTEL RIO PRETO LTDA, situada na rua Siqueira Campos, 
nº 3328, Centro – São José do Rio Preto/SP, para ratar de 
assunto de seu interesse, já que a mesma vem faltando do 
serviço desde 05/10/2020, caso a mesma não compareça 
em 3 dias da data desta publicação será baixado seu contra-
to de trabalho por abandono de emprego.
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Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua Santo Antonio, nº 231, Centro, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

MANOEL LEÔNCIO DE LIMA FILHO e VERÔNICA ALVES MATIAS. Ele, brasileiro, natural de 
Natuba, Estado da Paraíba, nascido aos vinte e sete (27) de outubro de um mil novecentos e oitenta e dois (1982), 
com trinta  e oito (38) anos de idade, açougueiro, solteiro, filho de MANOEL LEÔNCIO DE LIMA e de dona 
MARINA LEÔNCIO DE LIMA. Ela, brasileira, natural de Ingá, Estado da Paraíba, nascida aos  vinte e três (23) 
de agosto de um mil novecentos e oitenta (1980), com quarenta (40) anos de idade, auxiliar de cozinha, solteira, 
filha de FERNANDES DIONÍSIO MATIAS e de dona SUZETE ALVES MATIAS.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, sete (07) de dezembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. 
Faz saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do 
Código Civil.

RENILSON BARROS SOARES e ISABELA DÂMARIS GONÇALVES RIBEIRO. Ele, brasileiro, 
natural de Novo Repartimento, Estado do Pará, nascido aos vinte e cinco (25) de maio de um mil novecentos e 
noventa e seis (1996), com vinte  e quatro (24) anos de idade, técnico em segurança do trabalho, solteiro, filho de 
ANTONIO VALDINO FERREIRA SOARES e de dona MARIA RITA SOUSA BARROS. Ela, brasileira, natural 
de Dracena, Estado de São Paulo, nascida aos  dezessete (17) de janeiro de dois mil e um (2001), com dezenove 
(19) anos de idade, recepcionista, solteira, filha de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA e de dona ROSIVÂNIA MARIA 
GONÇALVES SILVA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, sete (07) de dezembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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STENIO KESI VIEIRA e SIMONE APARECIDA ALVES. Ele, brasileiro, natural de São José do Rio 
Preto, Estado de São Paulo, nascido aos quinze (15) de maio de um mil novecentos e setenta e oito (1978), com 
quarenta  e dois (42) anos de idade, mecânico, divorciado, filho de ALVARINO VIEIRA e de dona MARIA JOSÉ 
PAVAN VIEIRA. Ela, brasileira, natural de São José da Barra, Estado de Minas Gerais, nascida aos  doze (12) de 
abril de um mil novecentos e sessenta e sete (1967), com cinquenta  e três (53) anos de idade, vendedora, solteira, 
filha de JOSÉ ALVES FILHO e de dona OLIMPIA ANTÔNIA ALVES.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos 
termos da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, cinco (05) de dezembro de dois mil e vinte (2020).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. JOSÉ ROBERTO DE PAULA GUILHEN CACERES 
e VANESSA LEYKO AOKI, sendo ELE fi lho de THOMAZ 
GUILHEN CACERES e de ADELINA CALDEIRA DE PAU-
LA e ELA fi lha de EMERSON ISSAO AOKI e de TERESA 
KAZUKO AOKI;

2. DAVID EDSON ADEMIR RODRIGUES DE SOUZA 
e JULIÊ NATIELE SAMPAIO ALVES, sendo ELE fi lho de 
NATANAEL PINTO DE SOUZA e de MARILENE CAMILO 
RODRIGUES e ELA fi lha de OSVALDO ALVES DO VALE 
JUNIOR e de ANDREA SANTOS SAMPAIO;

3. CARLOS CÉSAR DOS SANTOS e MARINA CAS-
TRO DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de JOSÉ CARLOS 
DOS SANTOS e de BENEDITA PAIXÃO DOS SANTOS e 
ELA fi lha de JOSÉ PEDRO DOS SANTOS e de MARIA DAS 
GRAÇAS ALVES CASTRO;

4. FLAVIO HENRIQUE AVILLA DE ABREU e FLÁVIA 
OLIVEIRA GALISTEU, sendo ELE fi lho de SEBASTIÃO 
ANTONIO DE ABREU e de MARCIA APARECIDA AVILLA 
DE ABREU e ELA fi lha de SÉRGIO AUGUSTO GALISTEU e 
de NOEMIA ROSA DE OLIVEIRA GALISTEU;

5. VINÍCIUS MARIN CANCIAN e JACQUELINE 
CANHEDO BUENO, sendo ELE fi lho de ENIO FERNANDO 
CANCIAN e de SUELI MARIN NOVAIS CANCIAN e ELA 
fi lha de GILBERTO ANTONIO BUENO e de ÉRIKA SILVIA 
CANHEDO BUENO.
; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém sou-
ber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 05/12/2020.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:

1. ISLANDER SOARES e CRISTINA MILANESI, 
sendo ELE fi lho de JOSÉ AFONSO SOARES e de MARLE-
NE LOPES DE ALMEIDA e ELA fi lha de SERGIO ANGELO 
MILANESI e de CECILIA CARMELLO MILANESI;

2. ALEX SANTANA DE LIMA e ANA MARIA ALVES 
DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de JOAQUIM ISMAEL DE 
LIMA e de MARIA DO CARMO SANTANA DE LIMA e ELA fi -
lha de DELTRUDES DOMINGOS DOS SANTOS e de MARIA 
APARECIDA ALVES GUALBERTO; brasileiros, residentes 
neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimen-
to, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 07/12/2020.
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SEJA PARA OS MAIS VELHOS OU PARA OS MAIS NOVOS, PARA OS APAIXONADOS 
OU PARA OS MEDROSOS, “O MELHOR LUGAR DO MUNDO É DENTRO DE UM 

ABRAÇO”, JÁ DIZ A CANÇÃO DA BANDA JOTA QUEST. Sorria, beba muita água 
e seja feliz!

ANA PAULA Midorikawa, ao 
lado dos familiares, aproveita 
o fi nde de semana prolongado 
para relax total em Campos do 
Jordão, esticando até o Santu-
ário Nossa Senhora Aparecida, 
em Aparecida do Norte. Agra-
decimento, fé e gratidão.

O CIRURGIÃO plástico Re-
nato J. Freitas e a Odonto Dra. 
Luciana Secches Freitas, mais 
os fi lhos Heitor, Maria Teresa e 
o futuro médico Otávio Secches 
Freitas vão passar as festas de 
fi nal de ano em sua casa de 
veraneio, em Floripa.     

PEDRINHO, fi lho do empre-
sário e político Pedro Nimer Fi-
lho e Roberta, comemorou seus 
19 anos no fi nal de semana ao 
lado dos familiares.

 OS AMIGOS RECLAMAM. 
Os mais chegados confessam 
saudade do casal Dr. Aloysio 
Nunes Ferreira Filho, ex-chan-
celer e sua mulher Gisele que, 
normalmente passavam o fi nal 
do ano em seu apartamento de 
Rio Preto.

FIQUE SABENDO... O Frigo-
rífi co Eldorado – carnes de qua-
lidade, preço justo, só na grife 
da carne no coração do bairro 
Eldorado. Nesta terça-feira, 
aberto das 7h30 às 20 horas. 
Vale à pena conferir as ofertas. 
Rua Aparecida do Tabuado 
2906. Telefone – 17 – 3236-
6795. @frigorifi co.eldorado.

 JÁ ESTÁ SENDO comercia-
lizada em Rio Preto e Região, 
a água de Coco mais saudável 
e saborosa que você conhece, 
ela se chama Coco Ice e vem 
numa garrafi nha bojuda e gra-
ciosa com boca larga, pra beber 
e degustar completamente todo 
seu sabor. A Coco Ice está nas 
melhores lojas de conveniên-
cias, Padarias E Rotisseries em 
São José do Rio Preto, como: 
Zappas Pães e tentações, 
Borá, Loja de conveniência 
Perola Mania, supermercados 
Pão de Açúcar etc.  Contato 
do Distribuidor (11)97034-0324. 

Detalhes
não tão pequenos...

No pedestal 
Pouca gente se deu conta, mas o grande vencedor em nossa 
cidade nas eleições deste ano foi Manoel Gonçalves. O presidente 
municipal do PSDB rio-pretense faz parte do governo de Duarte 
Nogueira em Ribeirão. Depois de emplacar uma aliança de seu 
partido com a chapa vencedora de Edinho Araújo, levou seu time 
à vitória na cidade vizinha onde está radicado. Manoel, se vê, é 
um pé-quente!

Pilares do Dória
Num encontro no Palácio dos 
Bandeirantes, o governador 
João Doria comentou que seu 
governo tem quatro pilares 
bem estabelecidos: o vice-
governador Rodrigo Garcia, 
que cuida da coordenação 
pol í t ica;  o secretár io da 
Fazenda e Planejamento, 
Henrique Meirelles, focado nos 
investimentos; Mauro Ricardo 
Machado Costa, secretário de 
Projetos, Orçamento e Gestão; e 
Patrícia Ellen, responsável pelo 
ajuste fiscal e um fio condutor 
entre o governo estadual e seus 
potenciais eleitores.

DiáriodoBob
A Dança das cadeiras. O prefeito Edinho Araújo pôs sua 

caneta para correr e já soltou mais nomes no secretariado. Luís 
Roberto Thiesi e Adilson Vedroni trocam de lugar - Thiesi será o 
novo procurador-geral do município e Vedroni assume a secre-
taria de administração.  Entra e sai. O secretário da Fazenda 
Ângelo Bevilacqua vai para a Empro e, em seu lugar, assume 
José Martinho Ravazzi, que há anos tem desempenhado funções 
estratégicas na pasta. Respeito ao mestre. Mario Soler, o D’Ar-
tagnan dos Três Mosqueteiros do governo municipal, também foi 
confirmado, como esperado, na secretaria de comunicação. No-
meação festejada. Luiz Roberto Thiesi, que é bastante atuante 
nas redes sociais, além de habituée da alta roda, está celebrando 
sua nomeação para procurador-geral do município. A seu ver, 
após 20 anos como servidor efetivo, esse seria o ápice de sua 
carreira. No Facebook, dedicou sua vitória ao saudoso desem-
bargador Benedicto Farah, com quem trabalhou como assessor 
no Tribunal de Justiça, a quem chamou de “chefinho”. Moretti 
não demora. Ainda é aguardada para essa semana a recondução 
de Jair Moretti. Amigos para sempre. Pedro Pessutto, Sueli 
Costa, Ulisses Ramalho e Fabiana Zanqueta devem se manter 
secretários, mas podem trocar de endereços. Os remanescentes 
deverão passar pelo reinício do tabuleiro. Afinal, gestão nova, jogo 
novo. Briga pelo poder. Pedro Roberto até tem tentado, mas 
a disputa da presidência da Câmara deve ficar entre Paulera e 
Fábio Marcondes (que pode até ser secretário), mas Paulera não 
combinou nenhum plano B com o governo. Então, pelo andar 
da carruagem não adianta os confrades vaticinarem. Paulera só 
vai mandar limpar a cadeira da presidência durante o interregno 
da transição  para o seu 3º mandato como a segunda maior 
autoridade protocolar da cidade. Novidade do mercado. Que tal 
ouvir um livro em vez de ler? Os audiolivros já estão no mercado. 
Caba não, mundão! Papo cabeça. Kelvin Kaiser, presidente da 
ACIRP e o atual secretário de Serviços Gerais Ulisses Ramalho 
tomaram café juntos, ontem no fim da tarde, no FRANS. Nada 
a ver com serviços gerais! Ponto e basta!

SPOTlightO aniversariante 
de ontem, 

Cláudio Parise, 
em foto ao lado 

do vereador 
eleito, Cabo 

Júlio Donizete, 
em momento de 
comemoração 
do resultado 
positivo da 

eleição.  


