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Multas de trânsito em Rio Preto têm 
queda de 64% em 4 anos, diz Detran

RELATÓRIO

DivulgaçãoCom candidatos 
de Rio Preto, 

Miss e Mister SP 
decidem título

Procura por automação cresce 30% 
na pandemia, segundo pesquisa

Divulgação

GOLPE Polícia de Rio Preto registrou um caso de nota falsa de R$ 200 para uma autônoma, 
que descobriu o golpe quando foi pagar um conta numa lotérica.    Pág.A4

Pág. A5

Diego Evan, mister

Divulgação Diocese 
comemora os 
104 anos do 

padre José Riva 
A Diocese de São José do 

Rio Preto publicou em seu site 
e nas redes sociais que o padre 
José Erminio Riva completou 
104 anos nesta sexta-feira (4). 
Ele é considerado o padre mais 
experiente da região. Pág.A2

Um levantamento realizado 
pelo Detran.SP mostra que o 
número de autuações feitas 
pelo departamento caiu 64% 
nos últimos quatro anos, en-
tre 2017 e 2020, na cidade 
de São José do Rio Preto.
Foram aplicadas 18.852 mil 
multas em 2017, contra 6.636 
mil em 2020. Os dados regis-
trados pelo órgão estadual de 
trânsito mostram uma redução 
contínua neste período. Pág.A2

Mulher rastreia 
carro do marido, 

flagra traição 
e apanha

A professora acompanhou 
o trajeto pelo rastreador sendo 
que em seguida seu com-
panheiro voltou a dirigir para 
um local desconhecido, por 
isso ela acionou um carro por 
aplicativo e foi até o endereço, 
sendo que ao abrir a porta do 
carro presenciou a traição no 
banco de trás do veículo. Re-
voltado, o marido, que estava 
sem aliança, agrediu a esposa 
e acabou detido.  Pág.A4

Aposentado 
flagrado com 

travesti é preso 
com armas

Um aposentado de 68 anos foi 
preso na madruga desta sexta-
-feira (4) após policias da equipe 
da BAEP localizarem em seu carro 
e em seu sitio dois revólveres 
calibre 32. Ele foi abordado na 
rua, quando fazia um programa 
com uma travesti.  Pág.A4

Rio Preto chega a 77 mil 
casos de Covid na pandemia

Presidente da AACD critica 
regras da vacinação

Pág. A3

Educação da 
população é 

essencial para 
proteger natureza

Itamar suspende 
desativação 
de Casas da 
Agricultura

O novo secretário de Agri-
cultura do Estado de São Pau-
lo, Itamar Borges, confirmou  
que interrompeu o processo 
de fechamento das Casas da 
Agricultura e disse que vai 
decidir sobre o destino das 
unidades com as entidades 
do setor. O anúncio foi feito 
durante uma reunião com 
representantes da Associação 
Paulista de Extensão Rural 
(Apaer).   Pág.A3

O evento está sendo realizado 
em um espaço privado apenas aos 
participantes, jurados e equipe téc-
nica em Cedral. No Mister, Diego 
Evan está representando a cidade. 
Já no Miss a representante é Ana 
Carolina Manginelli.      Pág.A6 Carolina Manginelli, miss José Riva, padre

DIA D
Hoje Saú-

de promove 
campanha 
para atrair 

quem ainda 
não foi tomar 

a segunda 
dose da 
vacina. 
Pág.A5
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Antes que seja tarde 
Mais de um ano de isola-

mento social, sem grandes 
perspectivas de uma volta à 
normalidade e com uma terceira 
onda de contágio pela Covid-19 
a caminho. Imagine como está 
a cabeça das nossas crianças e 
adolescentes, que deveriam es-
tar levando uma vida mais livre, 
de convivência com os amigos, 
da proximidade tão natural à 
infância, de descobertas e no 
auge de seus questionamentos 
em grupo. 

A fase que engloba o desen-
volvimento dos 5 aos 17 anos 
é delicada, e a adolescência é ainda mais complexa, pois é 
quando os pequenos – quase grandes – passam a não se 
identificar mais com o universo infantil, mas também ainda não 
são adultos, e precisam da coletividade, da troca, para buscar 
suas referências no sentido de definir a própria identidade. Com 
o isolamento, esse processo está interrompido ou, no mínimo, 
dificultado. A falta de interação e o consequente sentimento 
de solidão são fatores de risco importantes para a depressão. 

Uma pesquisa recém publicada pelo Instituto de Psiquiatria 
da USP, mostrou que, num universo de quase 7 mil crianças e 
adolescentes (com idade entre 5 e 17 anos), 26% apresen-
tam sintomas clínicos de ansiedade e depressão, ou seja, há 
uma necessidade premente de atenção a esta situação e a 
consideração, por parte de familiares e educadores, por buscar 
atendimento especializado. Os resultados prévios do trabalho, 
que teve início em meio à pandemia, em junho do ano passa-
do, indicaram que 13% dos jovens se sentem solitários, 23% 
dormem depois da uma hora da manhã, 48% não se exercitam 
e 37% estão sem uma rotina definida.  

Segundo a OPAS/OMS (Organização Pan-Americana de 
Saúde, braço da OMS na região), as condições de saúde 
mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças 
e lesões em pessoas com idade entre 10 e 19 anos. Além 
disso, os dados apontam que metade de todas as condições 
que refletem na saúde mental começam aos 14 anos de idade, 
mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada.  

A OMS aponta ainda que, em todo o mundo, a depressão 
é uma das principais causas de doença e incapacidade entre 
adolescentes, sendo o suicídio a terceira principal causa de 
morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. 

É necessário, assim, um esforço da sociedade, juntamente 
com uma parceria família-escola, para promover um trabalho 
com foco na saúde mental dos adolescentes para ajudá-los a 
superar o período de pandemia e garantir uma vida saudável, 
produtiva e que seja próspera. Estamos falando do futuro da 
humanidade, então não dá para ignorarmos este fato e não 
ajudarmos nossas crianças agora.  

Um fator importante a ser considerado, além do estado 
de pandemia, é que os problemas relacionados à depressão 
e ansiedade em adolescentes não é de hoje. Outro estudo, 
realizado pelo Instituto Ayrton Senna e que ouviu, em novembro 
de 2019 – antes da pandemia, portanto, 110 mil estudantes, 
do 5º e do 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do 
ensino médio, revelou que 29,72% dos alunos disseram ter 
sofrido zombarias, intimidações ou humilhações nos 30 dias 
que antecederam o estudo. Isso reforça que um trabalho de 
atenção socioemocional a indivíduos nessa faixa etária exige 
também um planejamento das escolas no sentido de promo-
ver a aceitação, inclusão e capacidades socioemocionais nas 
crianças, sempre em parceria com a sociedade e a família. 

Sabemos que muitas questões afetam esse grupo de dife-
rentes maneiras, que economicamente falando não se trata 
de um grupo homogêneo, então é importante levarmos em 
consideração as vivências e realidades de cada criança. Algu-
mas perderam familiares, ou mesmo o pai ou a mãe. Outras 
passam por dificuldades financeiras. O adolescente oriundo 
de família de baixa renda, por exemplo, com certeza não teve 
o direito ao isolamento e muitos estão assumindo a respon-
sabilidade de ajudar no sustento da família ou na casa. Qual 
é o impacto disso a longo prazo? Infelizmente, para muitos 
jovens, adolescer significa se tornar responsável pelos irmãos 
menores. Por isso, olhar individualmente para cada um deles 
faz toda a diferença neste momento. 

Por outro lado, posso afirmar que um ponto todos têm em 
comum: o impacto da falta de socialização nesta fase crucial 
de desenvolvimento na formação da identidade. Todos vão 
sair desse período de pandemia com dificuldades maiores do 
que teriam normalmente. A vida em si já é um desafio, mas 
o que testemunhamos agora não tem precedentes. Todas 
as questões de autonomia e desenvolvimento do senso de 
si serão prejudicadas. E nosso papel, como profissionais da 
saúde, pais e responsáveis, é de estarmos alertas e agirmos 
de forma rápida se necessário. 

Sei que não é um momento fácil para ninguém. Todos esta-
mos muito ansiosos com o futuro e temos as nossas próprias 
questões a resolver. Mas é fundamental olharmos de verdade 
para os nossos filhos e criarmos espaços de diálogo. Antes 
que seja tarde demais. 

* Ana Cristina Ribeiro Zollner é bioeticista, pediatra e 
professora do curso de Medicina da Universidade Santo 
Amaro – Unisa  

ARTIGO Exclusão escolar
Entidades elaboraram a cartilha “Todos na 

Escola – Ações para promover a (re)inserção 
e a permanência de crianças e adolescentes 
no ambiente escolar”. A ação tem o objetivo 
de orientar os gestores públicos no planeja-
mento das estratégias de enfrentamento da 
exclusão escolar.

Feminicídio
Um jovem de 21 anos matou, a 

facadas, sua colega de curso, na pra-
ça de alimentação de um shopping 
em Niterói (RJ). O crime ocorreu no 
início da tarde desta quarta-feira 
(2), no Plaza Shopping, o principal 
da cidade.

Covid-19
Estudo publicado na revista Nature 

revelou, pela primeira vez, que pessoas 
que contraíram o coronavírus de forma 
moderada desenvolvem uma célula 
imunológica capaz de produzir anticor-
pos contra o SARS-CoV-2 para o resto 
da vida.

NOTAS

Detran aponta queda de 
64% nas multas em 4 anos

Um levantamento realizado 
pelo Detran.SP mostra que o 
número de autuações feitas 
pelo departamento caiu 64% 
nos últimos quatro anos, entre 
2017 e 2020, na cidade de São 
José do Rio Preto.

Foram aplicadas 18.852 mil 
multas em 2017, contra 6.636 
mil em 2020. Os dados regis-
trados pelo órgão estadual de 
trânsito mostram uma redução 
contínua neste período: 9% em 
2018, 15% em 2019, e 54% 
no ano passado.

“Eu acredito que as pes-
soas tem respeitado mais as 
regras de trânsito. Além disso, 
o aumento na fiscalização que 
tivemos também ajuda a inibir 
possíveis infrações”, afirmou 
o secretário de trânsito de Rio 
Preto, Amaury Hernandes. Se-
gundo ele, dirigir acima do limite 
de velocidade, usar celular e 
não respeitar os semáforos são 
as principais infrações consta-
tadas na cidade.

No Estado de São Paulo, 
o levantamento realizado pelo 
Detran.SP mostra que o nú-

Vinicius LIMA  
redacao@dhoje.com.br

RIO PRETO

Detran aponta queda de 64% nas multas em  4 anos em Rio Preto

Divulgação

mero de autuações feitas pelo 
departamento teve redução 
de 53.8% nos últimos quatro 
anos, entre 2017 e 2020. 
Foram aplicadas 1.9 milhão de 
multas em 2017, contra 876 
mil em 2020.

Os dados registrados pelo 
órgão estadual de trânsito 
mostram uma redução também 
contínua neste período: 10,5% 
em 2018, 17,6% em 2019, e 
37,4% no ano passado. As três 
infrações mais cometidas pelos 

motoristas paulistas foram con-
duzir o veículo sem que esteja 
devidamente licenciado, deixar 
de efetuar o registro do veículo 
em 30 dias e dirigir veículo sem 
possuir Carteira Nacional de 
Habilitação.

TECNOLOGIA

Procura por serviços de automação 
cresce 30% na pandemia, diz pesquisa
Uma pesquisa realizada 

pela consultoria Deloitte reve-
lou que, em 2020, 73% das 
organizações de todo mundo 
recorreram a tecnologias de au-
tomação, contra 58% em 2019. 
O estudo ouviu 440 empresas 
de 29 países. Segundo a Apeti 
(Associação dos Profissionais e 
Empresas de Tecnologia da In-
formação), a realidade na região 
de Rio Preto é parecida, sendo 
constatado um aumento de 
30% na procura deste serviço.

“Já havia uma tendência de 
crescimento no setor, com as 

empresas cada vez mais siste-
mas de automação para serem 
aplicadas em processos repetiti-
vos. A pandemia apenas causou 
uma antecipação de algo que já 
vinha ocorrendo naturalmente. 
Com o Parque Tecnológico em 
Rio Preto, esperamos que a 
demanda continue crescendo 
nos próximos anos”, afirmou 
o presidente da Apeti, Marcelo 
Lorencin.

Em Rio Preto, o CEO da em-
presa Ciatécnica, João Gubolin, 
diz que a demanda em sua 
empresa triplicou no segundo 
semestre do ano passado. “A 
partir do segundo semestre au-

mentou muito, com pedidos de 
automação de todos os tipos e 
para vários setores. As principais 
demandas foram de empresas 
do mercado financeiros”, co-
mentou.

Recentemente, a empresa 
realizou a doação de um siste-
ma para o Hospital de Base. A 
plataforma permite que familia-
res possam acessar o boletim 
médico diário do paciente in-
ternado no local.  “Nós vimos 
que o hospital estava pedindo 
doações e fizemos o desenvolvi-
mento desse sistema para eles. 
Acredito que isso foi uma forma 
de ajudar as famílias, já que não 

estavam podendo entrar no 
hospital para visitas. A equipe 
do hospital pode também se 
dedicar ao atendimento por 
mais tempo”, comentou.

Por meio da plataforma é 
possível consultar as informa-
ções dos pacientes de forma 
rápida, segura e sem a ne-
cessidade de intervenção ou 
contato com nenhuma outra 
pessoa do hospital. Para aces-
sar os dados, o familiar recebe 
um número de identificação. 
As informações veiculadas no 
boletim são autorizadas pelo 
próprio paciente ou represen-
tante legal.

Vinicius LIMA   

EM JACI

Diocese comemora aniversário de 
104 anos do padre José Riva

A Diocese de São José do Rio 
Preto publicou em seu site e nas 
redes sociais que o padre José 
Erminio Riva completou 104 anos 
nesta sexta-feira (4). Ele é consi-
derado o padre mais experiente 
da região.

Segundo as informações di-
vulgadas, Riva nasceu na cidade 
de Brescia na Itália, no dia 4 de 
junho de 1917, com o nome 
de Giusseppe Erminio Riva, que 
posteriormente foi aportugue-
sado para José. Em 1950, com 
33 anos, veio como missionário 
para o Brasil. Também teve uma 
irmã, Madre Fernanda Riva, que 
tornou-se religiosa canossiana 
e foi missionária na Índia, onde 
faleceu em 1956.

Já o padre José Riva passou 

19 anos trabalhando em co-
munidades carentes de Vitória 
(ES). Depois assumiu o trabalho 
missionário em Cáceres (MT). 
No Mato Grosso iniciou quatro 
paróquias, ajudou a construir 110 
casinhas e contraiu três vezes a 
doença da malária. Em 1983 foi 
para Anápolis (GO) onde perma-
neceu por cinco anos. Durante 
sua estadia em Goiás trabalhou 
como vice pároco e Prefeito de 
Disciplina no Seminário Diocesa-
no de Anápolis.

Em 1988 muda-se para Rio 
Preto e até o ano de 2008 tra-
balhou como Capelão assistindo 
doentes no Hospital de Base, 
Santa Casa de Misericórdia, Ielar 
e outros hospitais, asilos e enti-
dades da diocese, principalmente 
em Potirendaba, Nhandeara e 
Votuporanga.

Padre Riva quando chegou 

Da REPORTAGEM 
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em Rio Preto não tinha dinheiro 
para comprar um carro. Para não 
interromper sua atividade mis-
sionária comprou uma bicicleta. 
Como morava na Paróquia Santa 
Terezinha, no Bairro São Deo-
cleciano pedalava até o Hospital 
de Base que fica no bairro Nova 
Redentora. O percurso tem cerca 
de seis quilômetros.

Ainda no Hospital de Base, 
após celebração diária da Euca-
ristia fazia questão de percorrer os 
sete andares, entrando nos mais 
de 600 quartos. Ganhou dos pa-
cientes, médicos e funcionários o 
apelido de “formiguinha atômica” 
devido a rapidez e disposição com 
que realizava as visitas.

Está na Diocese há 33 anos 
e desde 2007 mora em Jaci, no 
Hospital Mãe da Divina Providên-
cia que está aos cuidados do 
Frei Francisco. E hoje, depois de 

cuidar de tantos doentes, não 
possui mais condições físicas 
para realizar o trabalho missio-
nário de visitas que exerceu du-
rante tanto tempo. Apesar disso, 
continua testemunhando pela fé, 
esperança e caridade.
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SENADO PROMULGOU

Itamar suspende 
desativação de Casas 

da Agricultura
O novo secretário de Agri-

cultura do Estado de São Pau-
lo, Itamar Borges, confirmou,  
que interrompeu o processo de 
fechamento das Casas da Agri-
cultura e disse que vai decidir 
sobre o destino das unidades 
com as entidades do setor. O 
anúncio foi feito durante uma 
reunião com representantes da 
Associação Paulista de Exten-
são Rural (Apaer).

“Existia um processo em 
andamento de reestruturação 
que estava trazendo de, apro-
ximadamente, 600 Casas da 
Agricultura que existem hoje, 
para 150”, afirma o secre-
tário. “Pedi para interromper 
este processo, já solicitei de 
volta para que nós possa-
mos, juntos, depois de ouvir 
todas as entidades, todos os 
colaboradores das nossas co-
ordenadorias e também todo 
setor produtivo, receber as 
sugestões da melhor forma de 
dar sequência nisso”.

Desde agosto do ano pas-
sado, quando a Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
(SAA) era comandada por 
Gustavo Junqueira, a Apaer e 
outras entidades do agronegó-
cio paulista têm se mobilizado 
para sensibilizar o Estado a 

manter a estrutura das Casas 
da Agricultura.

A associação também de-
fendeu mais recursos para a 
SAA, hoje o segundo pior orça-
mento para agricultura do Bra-
sil, segundo levantamento feito 
pela entidade, e sinalizou para 
a importância de a Secretaria 
retomar a marca CATI (Coorde-
nadoria de Assistência Técnica 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

TANABI

Vereador protocola projeto pedindo para 
vacinar gestantes, puérperas e lactantes

O vereador João Paulo Rillo 
fez um Projeto de Lei (PL) que 
inclui gestantes, puérperas e 
lactantes com ou sem comor-
bidades, no grupo prioritário do 
Plano Municipal de Imunização 
contra a Covid-19.

O PL foi protocolado na ter-
ça-feira (1), na Câmara Munici-
pal, e será lido na próxima ses-
são (8), para, posteriormente, 
voltar à pauta para votação. 
Rillo destacou que o PL prevê 
prioridade permanente no 
atendimento desse grupo, não 
dependendo da vigência do 
estado de calamidade pública.

A justificativa do vereador é 
para atender o anseio de mães 
e lactantes do município. “A va-
cinação de gestantes e lactan-

tes garante a segurança destas 
mulheres contra a COVID-19, 
diminuindo a probabilidade 
de transmissão da infecção 
para seus filhos. Como espe-

anticorpos (IgA e IgG, especial-
mente) gerados pela vacina. 
São esses anticorpos que são 
os responsáveis por proteger 
os filhos das mães lactantes”, 
explica Rillo.

Rillo ainda complementa 
alertando que essa vacinação 
beneficiará, inclusive, as crian-
ças que se alimentam de leite 
materno doado através do Ban-
co de Leite. “O presente projeto 
de lei visa garantir dignidade e 
saúde às grávidas, lactantes e 
puérperas, ao direito ao aleita-
mento materno em segurança, 
de modo a minimizar os riscos 
trazidos pela pandemia, o que 
beneficiará também as crianças 
que se alimentam através do 
banco de leite, ante a garantia 
da vacinação das doadoras”, 
conclui.

Andressa ZAFALON 

rado, da mesma forma como 
acontece na vacinação contra 
outros tipos de vírus, o leite 
das mães lactantes vacinadas 
contra o Sars-Cov-2 apresenta 
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RILLO

QUER DIÁLOGO

Vereador protocola projeto pedindo para vacinar gestan-
tes, puérpers e lactantes

Integral), substituída por Coor-
denadoria de Desenvolvimento 
Rural Sustentável (CDRS).

Extensão Rural 7.0 - Na 
reunião, a APAER entregou ao 
secretário a proposta, chamada 
de “Extensão Rural 7.0”, que 
sugere inovações por meio do 
uso estratégico de ferramentas 
digitais, para facilitar a transição 

Itamar Borges, secretário da Agricultura, suspende desativação de Casas da Agricultura

agroecológica e fortalecer os 
sistemas de produção orgânica 
de forma inclusiva, cultivando 
as relações de confiança.

O projeto foi construído com 
a contribuição de especialistas, 
lideranças rurais e também 
por professores da Unicamp, 
UFSCar, Unesp e USP e está 
disponível para consulta no site 
da entidade.
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Educação ambiental
A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 

criou, em 1972, o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemora-
do anualmente no dia 5 de junho. O objetivo é conscientizar a 
população da importância de preservar os recursos naturais do 
planeta e sua biodiversidade. Nesses 49 anos, no entanto, o 
meio ambiente tem sido negligenciado pelos governantes em 
todo o planeta. No Brasil, a situação é crítica com a devastação 
da selva amazônica, da mata atlântica e os biomas espalhados 
pelo País. O prefeito Edinho Araújo (MDB) tem desenvolvido 
ações para preservar o que ainda resta na terra de São José, 
como reservas nativas, plantios de mudas, combate as quei-
madas, evitar a poluição do rio Preto e dos córregos afluentes. 
Mas o que se vê pela cidade ainda está longe de ser um povo 
ambientalmente civilizado. A educação ambiental, portanto, é 
essencial!

Pagar mico 
O governador João Doria 

(PSDB) diz que vai vacinar a 
população adulta do Estado 
até outubro, porém, ainda não 
tem imunizante disponível para 
consumar a promessa. As va-
cinas produzidas pelo Instituto 
Butantan são destinadas ao 
Programa Nacional de Imuniza-
ção (PNI), ligado ao Ministério 
da Saúde. As doses liberadas 
pelo PNI são distribuídas de 
acordo com a população de 
cada Estado. Doria corre risco 
de pagar mico! 

Sinal Vermelho 
Os deputados aprovaram projeto, nesta semana, que cria o 

programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A pro-
posta tem o objetivo de incentivar as mulheres a denunciarem 
situações de violência e a obterem ajuda em órgãos públicos e 
entidades privadas. Margarete Coelho (PP-PI), Soraya Santos 
(PL-RJ), Greyce Elias (Avante-MG) e Carla Dickson (Pros-RN) 
são autoras da proposta. O texto aprovado, no entanto, é um 
substitutivo da deputada Perpétua Almeida (PCdoB-AC, foto). 
Se a mulher for até uma repartição pública ou entidade privada 
participante e mostrar um “X” escrito na palma da mão, prefe-
rencialmente em vermelho, os funcionários deverão encaminhar 
a vítima ao atendimento especializado da localidade. A proposta 
será enviada ao Senado.

Noiva 
Paulo Pauléra ressaltou 

ainda que Geraldo Alckmin 
está qualificado para voltar 
a ser governador do estado, 
com o objetivo de cumprir 
um possível quarto mandato. 
Disse que até as eleições vão 
acontecer muitas tratativas 
até chancelar acordos entre 
os partidos. Agora, para dis-
putar o cargo de governador, 
Alckmin terá que se filiar em 
outro partido. Cortejo é que 
não falta. O DEM (a noiva mais 
bonita) e PSD estão na lista. 

Reforço
O presidente do Patriota, 

Ulisses Ramalho, coordenador 
da sigla na região, diz que 
Roberto Caccioni vai coman-
dar a comissão provisória em 
Catanduva, onde foi vice-pre-
feito. Ramalho diz ainda que 
o ex-vereador Roberto Barbieri 
foi escolhido para ser o caci-
que da sigla em Santa Fé do 
Sul. Já o grupo político do PSL 
de Valentim Gentil também 
desembarcou no Patriota. A 
meta é reforçar a sigla para 
as eleições, em 2022.

Urgência
Foi aprovado o regime de 

urgência para que seja vota-
do o projeto do Senado que 
permite aos laboratórios fabri-
cantes de vacinas veterinárias 
produzirem vacinas contra 
a covid-19. Os laboratórios 
deverão cumprir as normas 
sanitárias e as exigências de 
biossegurança destinados à 
produção de vacinas huma-
nas, conforme regulamento. 
A proposta será incluída na 
pauta para ser analisada pelo 
plenário da Câmara Federal.

Afinado 
O presidente do PP, Paulo 

Pauléra, disse que o fato de 
o deputado Fausto Pinato ter 
se encontrado com Geraldo 
Alckmin, não significa que a 
sigla irá apoiá-lo numa pro-
vável candidatura ao governo, 
em 2022. “Eles (Alckmin e 
Pinato) são amigos”, diz. O 
vereador diz que o PP deverá 
se aliar ao PSDB, cujo pré-
-candidato é o vice-governa-
dor Rodrigo Garcia. “Hoje, o 
partido está afinado com o 
governo do estado”, frisa. 

Retratação
Em atenção ao direito de 

resposta pleiteado pelo dele-
gado aposentado José Mauro 
Venturelli, na coluna da edição 
de 28 de maio, retrato que 
não ocorreu exoneração quan-
to as atribuições exercidas jun-
to à Seccional de Rio Preto. A 
aposentadoria, primeira clas-
se, se deu de forma voluntária, 
após o preenchimento dos 
requisitos legais aplicáveis à 
espécie, em 2020, conforme 
publicação no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo.   

Prefeitura anuncia entrega de ginásio após 13 anos em obras

Após inúmeras obras de 
adequação, finalização e re-
gularização, a Secretaria de 
Obras de Tanabi anunciou nesta 
semana a conclusão dos traba-
lhos que resultou na emissão do 
Alvará do Corpo de Bombeiros 
autorizando o funcionamento 
do Ginásio Poliesportivo Luiz 
Antonio Lopes (Tôta).

Segundo a secretária de 
Obras, Cecília Nissida, o Gi-
násio Poliesportivo começou a 

ser construído no ano de 2007, 
porém em 2013, após o incên-
dio da Boate Kiss, em Santa 
Maria, as normas de segurança 
e instruções técnicas do Corpo 
de Bombeiros foram alteradas, 
fazendo com que o projeto do 
Ginásio não se enquadrasse 
nestas novas normativas.

“Várias normas de segurança 
foram alteradas e a finalização 
da obra do Ginásio ficou in-
terrompida. Nos últimos anos 
várias adequações foram feitas, 
o resultado deste trabalho pos-

sibilitou a finalização e aprova-
ção do Poliesportivo”, afirmou 
Cecília.

A arquibancada teve que 
ser adequada, fazendo com 
que diminuísse a capacidade 
de público, para atender as 
novas normas de segurança. 
Foram instalados assentos para 
maior conforto e comodidade 
da população, os guarda-corpos 
foram substituídos de acordo 
com normas de segurança, os 
vestiários e sanitários foram re-
formados, banheiros acessíveis 

foram construídos, toda insta-
lação elétrica foi restaurada e a 
quadra recebeu uma elegante 
pintura.

O investimento na obra foi de 
R$1.1 milhão de recursos pró-
prios da Prefeitura, e a secreta-
ria de obras foi responsável pela 
fiscalização das duas etapas da 
reforma do Ginásio Poliesportivo, 
sendo possível dessa maneira 
conquistar o Auto de Vistoria 
do Corpo de Bombeiros para o 
funcionamento e uso por parte 
de toda a população de Tanabi.

Da REDAÇÃO

Salário mínimo vai a R$ 1,1 mil

O presidente do Congres-
so Nacional, senador Rodri-
go Pacheco, promulgou a Lei 
14.158, de 2021, que fixa o 
salário mínimo em R$ 1,1 mil a 
partir de 1º de janeiro de 2021. 
O texto estabelece a diária em 
R$ 36,67 e o valor horário do 
salário mínimo em R$ 5. O texto 
foi publicado no Diário Oficial 
da União desta sexta-feira (4).

A nova lei é resultado 
da medida provisória (MP) 

1.021/2020, aprovada pelo 
Senado no dia 27 de maio. O 
relator da matéria, senador Luiz 
do Carmo (MDB-GO), rejeitou 
as 30 emendas apresentadas 
pelos parlamentares e acolheu 
o texto original editado em de-
zembro de 2020 pelo presiden-
te da República, Jair Bolsonaro. 
Como não sofreu alterações 
de mérito no Parlamento, a Lei 
14.158, de 2021, foi promul-
gada por Rodrigo Pacheco — e 
não sancionada por Bolsonaro. 
(Fonte: Agência Senado)

Da REDAÇÃO
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Polícia registra caso de pagamento 
com nota falsa de R$ 200

Uma autônoma de 57 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes após ser informada nesta 
quinta-feira (3), por uma fun-
cionária de uma lotérica, de 
que a nota de R$200, que 
recebeu como pagamento de 
uma mulher no último domingo 
(30), era falsa. 

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência o 
caso ocorreu no dia 30 de 
maio quando a vítima rece-
beu uma nova cliente em sua 
residência, localizado no bairro 
Parque do Sol, momento em 
que a desconhecida adquiriu 
um produto de beleza no valor 
de R$109 que foi pago com a 
nota de R$200 sendo devolvi-

dos como troco R$91. 
A vítima ainda acrescentou 

que a suspeita pegou mais pro-
dutos que ela disse que pagaria 
depois, pois mora nas redonde-
zas, mas acabou não voltando 
para efetuar o pagamento. 

A autônoma então se dirigiu 
até uma lotérica no intuito de 
pagar uma conta com a nota, 
momento em que foi informada 
de que o dinheiro é falso. Ela 
ainda procurou uma agência da 
Caixa Econômica Federal para 
confirmar a fraude. 

Por esse motivo ela procu-
rou a central para registrar a 
ocorrência como moeda falsa, 
o que será investigado pelo 6º 
Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO 
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Mulher foi fazer pagamento em lotérica e descobriu que nota de R$ 200 era falsificada
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FAMÍLIAR

Uma jovem de 18 anos pro-
curou a Central de Flagrantes 
para informar que na última 
quinta-feira (3) ela foi agredida 
por seu pai, de 37 anos, após 
tentar cessar uma briga entre 
ele e sua mãe. 

Em seu depoimento a víti-
ma disse que na madrugada da 
quinta-feira seus pais estavam 
discutindo e que ao tentar se-
parar a briga seu pai acabou 
não gostando da atitude e a 
agrediu com socos, puxão de 
cabelo e tapas, sendo que em 
seguida o homem passou a 
agredir sua mãe. 

Por isso as duas mulheres 
se trancaram no quarto e acio-
naram a Polícia Militar, que ao 
chegar no local encontrou o 
agressor desnorteado quebran-
do as coisas da casa enquanto 
as duas vítimas permaneciam 
trancadas. 

Ainda acrescentou que 
seu pai é violento e frequen-
temente chega tarde da noite 
alcoolizado em casa e agride 
sua mãe. 

Policiais militares foram 
acionados ao endereço e con-
venceram o agressor a sair da 
residência, assim permanecen-
do no local apenas as vítimas. 
Momentos depois a jovem saiu 
da casa para dormir em um 
hotel e disse que não retornará 
para o imóvel dos pais. 

Na central a jovem disse 
que essa é a segunda vez que 
seu pai a agride, mas este 
o primeiro boletim realizado. 
O caso foi registrado como 
violência doméstica e lesão 
corporal sendo enviado para a 
Delegacia de Defesa da Mulher 
para a investigação. (Colabo-
rou – Bruna MARQUE)     

Filha vai separar 
briga de casal e 
apanha do pai

Da REDAÇÃO

5 DIAS SOLTO Homem é preso após sair da 
cadeia e bater na mulher

A Polícia Militar foi acionada 
nesta quinta-feira (3) às 23h20 
pare atender uma ocorrência 
de violência doméstica onde 
um homem de 38 anos agrediu 
sua companheira de 34 anos 
após ser liberado da prisão, por 
agressão, no dia 28 de maio. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
os policiais receberam a de-
núncia da filha de 14 anos da 
vítima, que informou que sua 
mãe estava sendo agredida por 
seu pai. Ao chegarem no local 

os PMs encontraram a vítima e 
seus dois filhos em pé em fren-
te ao portão da residência que 
estava trancado com cadeado. 

Para os policiais a vítima in-
formou que sua filha foi ofendida 
verbalmente e ela foi agredida 
por tapas por seu companheiro, 
que retornou para casa depois 
de ser liberado da prisão por ter 
a agredido dias antes. 

Ainda acrescentou que o 
agressor trancou a saída da 
residência com um cadeado no 
qual apenas ele tem a chave. 
Por isso foi necessário forçar 
a abertura do cadeado para a 

entrada da polícia. 
O homem foi localizado 

dentro da residência dormindo 
em seu quarto, ele foi alge-
mado e levado para a Central 
de Flagrantes, onde a vítima 
apresentou o alvará de soltura 
do acusado sendo informada de 
que ele não poderia retornar à 
residência. 

O agressor foi preso em fla-
grante ficando à disposição da 
justiça em uma cela da DEIC. 
O caso foi registrado como vio-
lência doméstica, vias de fato, 
desobediência e injúria. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
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Mulher rastreia carro, flagra 
traição e ainda apanha

Após colocar rastreador no 
carro de seu companheiro de 
35 anos, uma professora de 
39 anos descobre traição e é 
agredida nesta quinta-feira (3) 
por volta das 19h40 no bairro 
Jardim Bordon. 

Segundo as informações 
do boletim de ocorrência, a 
vítima estava desconfiada de 
que seu companheiro estava 
lhe traindo e por isso decidiu 
colocar um rastreador no car-
ro, sendo que na quinta-feira 
às 18h15 o agressor informou 
que ia na casa de sua mãe. 

A professora acompanhou 
o trajeto pelo rastreador sendo 
que em seguida seu com-

panheiro voltou a dirigir para 
um local desconhecido, por 
isso ela acionou um carro por 
aplicativo e foi até o endereço, 
sendo que ao abrir a porta do 
carro do agressor presenciou 
a traição no banco de trás do 
veículo. 

A esposa discutiu com 
mulher, que para se defender 
informou que não sabia que o 
homem era casado, momento 
em que a professora percebeu 
que seu companheiro estava 
sem aliança. 

Após se recompor o ho-
mem desceu do carro para 
discutir com a vítima, sendo 
que em seguida ele começou a 
agredi-la com chutes e tapas. 
Para se defender a professora 

também o atingiu com pedras, 
sendo que uma delas acertou o 
vidro da janela do carro. 

A Polícia Militar foi acionada 
pelo motorista de aplicativo 
que permaneceu no local. O 
agressor tentou se fazer de 
vítima dizendo que a profes-
sora queria mata-lo, o que foi 
negado pelo motorista e pela 
vítima. 

A mulher compareceu a 
Central de Flagrantes onde 
foi constatado ferimentos em 
suas mãos, pescoço, boca e 
olho. Ela foi orientada sobre 
suas possibilidades penais e o 
caso foi registrado como lesão 
corporal. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Esposa pega mensagem no
 celular e agride marido

O caso está 
sendo

investigado
pelo 4º Distrito 

Policial 

Um homem de 46 anos 
procurou a Central de Flagran-
tes nesta quinta-feira (3) para 
informar que por volta das 19h 
da última terça-feira (2) ele foi 
agredido por sua esposa de 
31 anos, após receber uma 
mensagem de voz de sua amiga 
informando sobre o término do 
namoro. 

De acordo com as informa-
ções do boletim de ocorrência, 
no começo da noite a vítima 
recebeu uma mensagem de voz 
pelo WhatsApp de sua amiga 
dizendo que não estava mais 
namorando e pedindo que ele 
passasse em seu emprego para 
conversar. 

Após o áudio o homem no-

tou que mensagens começaram 
a aparecer em seu aplicativo, 
como se ele ainda estivesse 
conversando, e por isso deci-
diu alertar sua amiga de que 
alguém estaria acessando sua 
conta, sendo que em seguida 
sua esposa mandou mensagem 
dizendo que já sabia que ele 
havia descoberto que ela estava 

acessando seu WhatsApp. 
Momentos depois a agres-

sora chegou na residência do 
casal, localizado no bairro Jar-
dim Nunes, e passou a agredir 
a vítima tentando enforca-lo, o 
que deixou lesões aparentes em 
seu pescoço, como também o 
arranhou pelo corpo. 

Para a vítima a agressora 
disse que se ele dormisse na 
casa ela iria matá-lo. Uma 
viatura militar foi acionada e 
o homem decidiu dormir em 
um hotel. 

Na central ele informou que 
ainda possui as mensagens 
enviadas, se comprometendo 
a apresenta-las para a inves-
tigação do caso que será feita 
pelo 4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REPORTAGEM

PROGRAMA

Aposentado é flagrado com travesti 
e acaba preso com duas armas

Um aposentado de 68 
anos foi preso na madruga 
desta sexta-feira (4) após 
policias da equipe da BAEP 
localizarem em seu carro e em 
seu sitio dois revólveres cali-
bre 32. Os policias estavam 
realizando um patrulhamento 
pela rua Osvaldo Aranha, no 
bairro Vila Zilda, quando ob-
servaram uma caminhonete 
prata estacionada em um 
terreno baldio com as portas 
abertas. 

Ao se aproximarem iden-
tificaram a presença de um 
casal, sendo eles o idoso de 
68 anos e uma travesti de 
26 anos que informaram aos 
policiais que estavam no local 
realizando um programa sexu-
al e trocando caricias. 

Em revista pessoal apenas 
foi encontrado no aposentado 
um celular e R$1.319 em 

dinheiro, em seguida foi rea-
lizada uma vistoria pelo carro 
sendo localizado um revólver 
calibre 32 municiado com seis 
cartuchos. 

Questionado sobre a arma 
o acusado confessou ter com-
prado há cerca de um mês 
em Jaci/SP, sendo que em 
seguida, com um tom de pro-
vocação, o homem permitiu 
que os policias vistoriassem 
sua residência pois ele não 
guardava nada de ilícito. Os 
policiais foram até o imóvel e 
nada foi encontrado. 

Porém ao realizarem uma 
busca pelo sitio do aposentado 
localizado em Monte Aprazível 
um segundo revólver calibre 
32, municiado com seis cartu-
chos, foi localizado escondido 
dentro do guarda roupa de um 
cômodo. O acusado disse ter 
a segunda arma para proteção 
pois o sitio fica em local rural. 

O aposentado foi levado 

para a Central de Flagrantes 
onde ele foi preso e encami-
nhado para uma cela da DEIC. 
A travesti foi intitulada como 
testemunha.  

O caso foi registrado como 
posse irregular de arma de fogo 

Da REPORTAGEM

e porte ilegal de arma de fogo, 
sendo o 2º Distrito Policial 
responsável pela investigação 
do ocorrido.  

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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Pressão alta, frio e a 
prática de exercícios! 

Alguns cuidados devem ser 
tomados durante o inverno 

Quem tem problemas cardíacos e pressão alta pode praticar 
atividade física? A resposta é sim. 

A prescrição de exercícios deve ser baseada na classificação 
da hipertensão e na eventual lesão de órgãos alvo. 

Apesar dos riscos, como regra geral, os benefícios que 
estes pacientes têm em se manter ativos tem um peso maior 
para a saúde.

Mesmo pacientes vítimas de Infarto Agudo do Miocárdio são 
orientados a se exercitarem precocemente, seguindo protocolos 
específicos. Isso tem um efeito muito positivo no sentido de 
melhora nos índices de mortalidade, inclusive a prática regular 
e adequada pode reduzir a mortalidade em até 30%.

Porém as mudanças climáticas podem alterar os tipos de 
atividades e o modo como praticar e exigem alguns cuidados 
que veremos a seguir. 

O frio faz os vasos sanguíneos se contraírem e eleva a libera-
ção de adrenalina, o que culmina na subida da pressão arterial.

A temperatura, o clima, a umidade relativa do ar, o vento e 
a radiação solar podem, e influenciam muito no desempenho 
das atividades físicas.

A temperatura ambiente e a umidade relativa do ar estão 
ligadas à capacidade do homem em regular a temperatura 
corporal e à captação do oxigênio, o que em uma pessoa que já 
possui uma doença, pode ter alterações diferenciadas. Como a 
temperatura central do corpo oscila pouco, a exposição ao calor 
ou frio faz com o corpo crie mecanismos de termorregulação 
para gerar ou manter calor nas baixas temperaturas e dissipar 
calor nas altas temperaturas.

A temperatura central do corpo em repouso é de 37°C e 
aumenta para 38,5°C a 75% de esforço durante o exercício 
(75% VO2 máximo). Esse valor não aumenta mais porque 
existem os mecanismos de termorregulação; sem eles, a 
temperatura central do organismo subiria 1°C a cada cinco 
minutos de exercício intenso.

No frio a captação do oxigênio pode ser diminuída se hou-
ver alguma patologia ligada as vias aéreas superiores como: 
sinusite, asma, alergias, entre outras. O ressecamento 

nas vias aéreas desfavorecem esse processo. O ar inspirado 
(oxigênio) precisa ser umidificado em 90% dentro do corpo 
para que o organismo consiga fazer as trocas gasosas com 
eficiência. UR baixa e vias aéreas ressecadas por conta disso 
prejudicam o processo de umidificar o oxigênio, uma das causas 
da sensação de dificuldade em fazer exercício em clima seco. 

Valores para umidade relativa do ar e a prática de exercícios: 
Recomendado: entre 70% e 40%.
No organismo em geral, com as baixas temperaturas, ocorre 

a chamada vasoconstrição, ou seja, a diminuição do diâmetro 
dos vasos sanguíneos, limitando assim a quantidade de sangue 
que chega aos  principais órgãos e extremidades do corpo.

Somente esta razão já seria suficiente para que os cardiopa-
tas e hipertensos tivessem acompanhamento de um profissional 
do movimento, durante a prática esportiva e tomassem todos 
os cuidados possíveis como: 

*Agasalhar bem antes e depois da prática esportiva.
*Aquecer articulações e músculos antes de iniciar uma 

atividade.
*Hidratar bastante o corpo, já que as baixas temperaturas 

dificultam ainda mais a ingestão de líquidos. 
*Em caso de hipertenso graves e cardiopatas aferir a 

pressão e os batimentos antes e durante toda a prática da 
atividade para estar seguro que a hemodinâmica do corpo 
esteja em equilíbrio. 

*Alimentos favoráveis à geração de energia para a prática 
esportiva. 

*Iniciantes em atividade física, estar atento as orientações 
médicas e do profissional do movimento que está acompa-
nhando. 

*Iniciar as atividades aos poucos e aumentar gradativamen-
te com toda segurança. 

*Estar atento aos sinais do seu corpo e procurar seu médico 
especialista em caso de qualquer sinal diferente do normal do 
dia a dia.

O clima altera e muito nosso organismo e a mecânica do 
movimento de forma global 

fisiologicamente.  
Doenças cardíacas e respiratórias são agravadas e podem 

ocorrer sintomas como cansaço, ardor nos olhos, nariz e 
garganta.

Primeiro porque no inverno pode haver um maior gasto 
energético para manter o corpo aquecido. E segundo pois o 
frio torna os músculos e articulações mais rígidos, o que pode 
gerar redução da força e da mobilidade, aumentando os riscos 
de lesões.

Fique atento as dicas e pratique atividade física com total 
segurança. Consulte um profissional de saúde para orientações 
específicas para seu caso, pois, o ser humano é individualmente 
diferenciado uns dos outros em todas as particularidades do 
seu ser. 

Pratique saúde!
Pratique atividade física! 
Seja consciente!

Dra. Sílvia Batista – educadora , fisioterapeuta, es-
pecialista de coluna vertebral e gestora do projeto Low 
carb nutrição inteligente e evolução pessoa, criadora do 
método 3D de massagem Brasil / Paris.

@silviabatistafisiodancer  @low_carboficiall       
@espacoanaJoaosaude

saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
saude@dhoje.com.brSAÚDE FISIO
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Dia D chama quem deixou 
de tomar segunda dose

Neste sábado (5) será re-
alizado o Dia D em todo o 
Estado de São Paulo para a 
aplicação da segunda dose da 
vacina contra a Covid-19. O 
objetivo é reduzir o número de 
pessoas que não retornaram 
para serem imunizadas.

“É fundamental que as 
pessoas busquem os postos 
de vacinação para tomar a 
segunda dose. Esta será uma 
grande mobilização com todos 
os municípios para buscar as 
pessoas que ultrapassaram o 
prazo de tomar a dose dois 
da vacina. A pessoa só estará 
totalmente protegida após as 
duas doses dos imunizantes”, 
afirma a Coordenadora do Pro-
grama Estadual de Imunização 
(PEI), Regiane de Paula.

Em Rio Preto, a vacinação 
acontecerá exclusivamente no 
Complexo Swift, das 8h às 17h. 
O atendimento será interno e 
não contará com o sistema de 
drive-thru. Segundo dados do 
Vacinômetro, o município já 
aplicou 213.839 doses, sendo 
141.401 na primeira etapa e 
72.438 na segunda.

Na segunda-feira (7) a 
vacinação retorna aos postos 
e horários de rotina, sendo 
unidades de saúde e equipa-
mentos públicos, das 8h às 
14h; e Swift, das 8h às 17h.

Para receber a vacina é ne-
cessário apresentar documento 
de identidade com foto e CPF 
e comprovante de residência. 
Para as pessoas com defici-
ência, é necessário apresentar 
comprovante de recebimento 
do BPC, enquanto para as 
pessoas com comorbidades é 
necessário apresentar atestado 
ou laudo médico.

Olímpia -A secretaria 
de saúde de Olímpia também 

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

TRISTE MARCA

Rio Preto ultrapassa 77 mil 
casos de Covid na pandemia

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto confirmou nesta 
sexta-feira (4) 581 casos 
de Covid-19 no município. 
Com isso, a cidade chegou a 
77.180 casos, o equivalente 
a 16,5% da população. A 
tradicional live da Saúde re-
alizada às sextas não ocorreu 
nesta semana por conta do 
feriado prolongado.

O boletim também regis-
trou mais nove óbitos pela 
doença, sendo seis na quin-
ta-feira e três nesta sexta. 
Desde o início da pandemia 
são 2.210 mortes pela Co-
vid-19, com uma taxa de 
letalidade de 2,8%. Consi-
derando apenas os dados 
de 2021 são 42.417 casos 
e 1.288 óbitos.

A última atualização mos-
tra que Rio Preto tem 66.507 
curados da Covid-19. A taxa 

de ocupação de leitos de UTI 
na região é de 85, 6%, segun-
do o Seade.

Medidas de preven-
ção - O diretor-executivo 
da Funfarme, Jorge Fares, 
e a diretora administrativa 
do Hospital de Base, Amália 
Tieco, realizaram uma reu-
nião virtual com o secretário 
estadual de saúde Jean Go-
rinchteyn nesta quinta-feira 
(3). Os diretores propuseram 
que o Estado, a Funfarme/HB 
e o Departamento Regional 
de Saúde (DRS XV) elabo-
rem plano estratégico para 
adotar ações nos municípios 
da região visando envolver 
prefeitos, demais autorida-
des públicas e a população 
para aprimorarem ainda mais 
as medidas de prevenção e 
combate ao Covid-19.

“Vamos apresentar pro-
postas de ações com as quais 

Vinicius LIMA

Presidente da AACD faz críticas após 
filha com deficiência não ser vacinada

A presidente da AACD (As-
sociação de Assistência à 
Criança Deficiente) de Rio Pre-
to, Adriane Albuquerque Cirelli, 
relatou em suas redes sociais 
nesta sexta-feira (4) que sua 
filha não pode ser vacinada 
por não ter o BPC (Benefício de 
Prestação Continuada). Adrieli 
Cirelli tem 26 anos e possui 
sequelas neurológicas por 
citomegalovírus. Ela se enqua-
draria no grupo que foi incluído 
nesta semana, o público com 
deficiência de 18 a 29 anos.

“Infelizmente ao compa-
recer na unidade do Estoril 
fomos informados que ela 
não poderia ser imunizada por 
não ter o BPC. Acredito que o 
critério seja equivocado, pois 
ela deixou de receber a vaci-
na por termos uma condição 
financeira um pouco melhor, 

mas ela é do grupo de risco. 
Ela tem deficiência auditivas e 
motoras, além de dificuldade 
para se comunicar. Eu imagino 
que se ela fosse internada com 
Covid-19 seria complicado, pois 
os médicos teriam dificuldade 
para entender o que ela fala”, 

tamento da Adrieli sem depen-
der do governo?”, questionou a 
presidente no vídeo.

A assessoria da Prefeitura 
de Rio Preto informou que o 
Plano de Imunização é definido 
pelo Governo do Estado de 
São Paulo e estabelece que o 
BPC seja apresentado nesta 
etapa. A recomendação é que 
as pessoas que tem deficiência 
permanente, mas não recebem 
BPC, se inscrevam no Vacina 
Já e aguardem por doses so-
bressalentes ou novas fases 
da vacinação. A previsão do 
Governo é de que a vacinação 
seja concluída até o dia 31/10.

“Deixo claro que as nossas 
críticas não são para a Prefei-
tura e nem para a unidade de 
saúde e sim em como o critério 
foi estabelecido, que leva em 
conta as condições financeiras 
e não os fatores de risco”, con-
cluiu Adriane.

Vinicius LIMA

afirmou Adriane.
Em um vídeo publicado no 

Youtube, Adriane pede para 
que o critério seja a deficiência 
e não as condições financeiras 
das famílias. “Será que o nosso 
pecado for ter trabalhado tanto 
a vida inteira para custear o tra-
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CRITÉRIOS

HOJE

Presidente da AACD critica após filha com deficiência 
não ser vacinada

estará realizando o Dia D neste 
sábado, no Recinto do Folclore, 
na data, das 8h às 16h. Se-
gundo um relatório da Saúde, 
cerca de 300 moradores ainda 
não retornaram para tomar a 
segunda dose.

De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Maria Cláudia 
Marcondes Lemos de Toledo, 
o “Dia D” foi adotado para fa-
cilitar o acesso dos moradores 
e garantir o esquema vacinal 
completo, importante para que 

o Hospital de Base e as outras 
unidades do nosso complexo 
possam contribuir e participar 
e, juntos com o Governo do 
Estado e o DRS XV, preparar-
mos um plano que mobilize os 
municípios da nossa região”, 

Em Rio Preto, a vacinação acontecerá exclusivamente no Complexo Swift, das 8h às 17h

o organismo crie imunidade 
contra o vírus. “Os imunizantes 
só têm eficácia comprovada 
após a aplicação da segunda 
dose, por isso, é essencial que 
cada morador que está em atra-
so busque o posto de vacinação 
no Recinto. É uma mobilização 
para que o município tenha 
mais pessoas com o esquema 
vacinal completo, o que amplia 
a proteção de toda a população, 
ajudando no combate ao vírus”, 
explicou.
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disse Amália.
O HB bateu o recorde de 

internações de pacientes com 
Covid-19 no último mês de 
maio e está com a ocupação 
dos leitos de UTI acima de 
90% há cerca de três meses.
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Concurso Miss e Mister São Paulo acaba 
hoje e tem candidatos de Rio Preto

Teve início nesta quinta-feira 
(3) o Concurso Miss e Mister 
São Paulo CNB 2021, com o 
tema “Belo e Resiliente”. O 
evento está sendo realizado em 
um espaço privado apenas aos 
participantes, jurados e equipe 
técnica na cidade de Cedral. A 
final neste sábado (5), com o 
vídeo sendo postado no canal 
TV Concurso Nacional de Beleza 
no YouTube em horário ainda a 
ser definir.

As provas preliminares re-
alizadas nesta quinta-feira 
(Fantasia, Desfile Fashion e 
Traje de Gala) podem ser acom-
panhadas por meio de fotos e 
vídeos nos perfis do Instagram 
do Mister São Paulo Oficial (@
mistersaopaulooficial) e Miss 
São Paulo CNB (@misssao-
paulocnb).

Ao todo, 17 candidatas e os 
19 candidatos buscam suceder 
Cibele Lorente e Thon Oliver, 
vencedores da última edição. 
No ano passado, eles represen-
taram as cidades de Campinas 
e Monte Mor, respectivamente. 
A organização ainda informou 
que o evento segue todos os 
protocolos de segurança contra 
Covid-19.

Na internet, a organização 
do evento promoveu uma vo-
tação aberta ao público para 
escolher um os candidatos. 
O valor era de R$ 1 e todo o 

dinheiro arrecadado foi doado 
para a AACD (Associação de Re-
abilitação da Criança Deficiente) 
de Rio Preto. O valor arrecadado 
com os votos dos internautas 
na Prova de Popularidade será 
revertido para o projeto ‘Beleza 
pelo Bem’ do Concurso Nacional 
de Beleza que apoia diversas 
ações sociais.

“Na edição deste ano os 
participantes arrecadaram apro-
ximadamente 235 cestas bási-
cas e 115 pacotes de folhas de 
sulfite que foram doados para a 
AACD de São José do Rio Preto. 
A maior beleza que uma pessoa 
pode ter é a de ter empatia e 
ajudar o próximo”, destacou o 
organizador, André Cruz.

Rio Preto - Rio Preto contará 
com representantes no concurso 
deste ano. No Mister São Paulo, 
Diego Evan está representando a 
cidade. Já no Miss, a represen-
tante é Ana Carolina Manginelli, 
23 anos. Ela é jogadora de vôlei 
da equipe feminina de Rio Preto 
e já foi campeã nos Jogos Aber-
tos de 2019.

Em 2018, Ana foi eleita pela 
primeira vez Miss Rio Preto e 
chegou a ficar em quarto lugar 
na disputa estadual. “Sempre 
me incentivaram, falando que 
eu era a musa do vôlei. Então, 
quando soube que iria ter um 
concurso na cidade, decidi par-
ticipar”, contou.

Ela ainda falou sobre a di-
ferença em uma competição 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Marcelo SCHAFFAUSER

BELEZA

Ana já foi campeã dos Jogos Aberto com a equipe de 
vôlei de Rio Preto
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Diego Evan representa Rio Preto no Mister SP

de vôlei e o concurso de Miss. 
“Acredito que o concurso de Miss 
acaba sendo mais desafiador do 

uma partida de vôlei, pois você 
sendo julgada o tempo todo, 
enquanto que no vôlei você 

conta com todo o apoio da sua 
equipe. Há também toda uma 
preparação física e mental para 

concurso, para ter uma boa 
desenvoltura na passarela”, 
afirmou Ana.

FUTEBOL

Mirassol estreia na 
Série C do Brasileirão 

neste sábado
O Mirassol inicia sua cami-

nhada na Série C do Campe-
onato Brasileiro neste sábado 
(5). O Leão recebe o Ypiranga 
do Rio Grande do Sul com um 
elenco remontado após a saída 
de diversos jogadores depois 
do fim do Paulistão.

Foram 13 jogadores que 
deixaram a equipe: Muralha, 
Danilo Boza, Daniel Borges, 
Moraes, Luís Oyama, Reniê, 
Diego Gonçalves, Carlão, Cás-
sio Gabriel, Pedro Lucas, Ro-
dolfo, Rafinha e Rafael Bilu. 
Foram anunciadas as con-
tratações dos zagueiro Diego 
Landis,  Renan Diniz e Renan 
Dutra; o lateral Jeferson, meio-
-campo Bruno Xavier.

“Houve algumas mudan-
ças, mas a metodologia de jogo 
não mudou, então foi fácil para 
os atletas que chegaram pegar 
o trabalho do professor. Agora 
é focar para conseguir mais 
um acesso para o clube, pois 
merece estar na Série B, e a 
gente está focado para isso”, 
afirmou o atacante Rafael Sil-
va, um dos remanescente do 
estadual.

“Nós perdemos muita gen-

te. A campanha no Paulistão 
foi muito boa e a gente acabou 
perdendo praticamente toda 
a equipe titular e isso acabou 
atrapalhando um pouquinho. 
Fizemos contratações, mas 
são jogadores que chegaram 
há pouco tempo”, comentou o 
técnico Eduardo Baptista.

O Ypiranga já estreou na Sé-
rie C e venceu o Paraná por dois 
a zero em Casa. Baptista falou 
sobre o que o achou do adver-
sário. “Cada competição tem 
a sua particularidade. Eu acho 
que as equipes que a gente vai 
enfrentar tem uma dinâmica 
diferente do que enfrentamos 

Vinicius LIMA 

MIRASSOL X YPIRANGA-RS
SÉRIE C DO CAMPEONATO 
BRASILEIRO
DIA: 05/06
HORÁRIO: 17H
LOCAL: ESTÁDIO JOSÉ MARIA 
DE CAMPOS MAIA – MIRASSOL
TRANSMISSÃO: BAND E DAZN

Ficha técnica

no Paulistão e na Série D. O 
Ypiranga é um time organizado 
defensivamente, muito forte e 
a gente tem que entender isso 
e mudar a chave para disputar 
a competição da forma que ela 
tem que ser disputada”, afirmou 
o treinador.

Leo Roveroni/ Agência MIRASSOL

Olímpia renova com 
técnico e apresenta 

planejamento
O Olímpia anunciou nas suas 

redes sociais nesta sexta-feira 
(4) que após o final do Campe-
onato Paulista A3 a direção do 
clube se reuniu com o treinador 
Marcelo Dias e renovou o vínculo 
para 2022. Também foi apresen-
tado o projeto do Galo Azul para 
o ano que vem.

O projeto inicial é dividido 
em duas fases onde a primeira 
consiste em planejamento, que 
irá contar com os diretores de 
futebol Betinho Recco, Angelo 
Cossolin e João Iquegami, além 

do próprio Marcelo Dias. Já a 
segunda fase é a execução do 
planejamento, que são o início 
dos trabalhos de preparação 
para o Campeonato Paulista A3 
2022.

“Temos a plena confiança no 
Marcelo. No decorrer do campe-
onato fomos se aproximando e 
ele conhecendo nossas ideias e 
nós o conhecendo. A confiança 
no trabalho dele foi aumentando 
e chegamos a um acordo. Va-
mos montar time para disputar 
acesso na próxima A3”, afirmou 
Recco.

Na competição deste ano, o 

Vinicius LIMA Olímpia lutou contra o rebaixa-
mento até a penúltima rodada, 
quando se salvou graças a uma 
vitória do Rio Preto diante do Ba-
tatais. Nas três primeiras roda-
das, o Galo Azul foi comandado 
pelo técnico Oliveira, onde teve 
dois empates e uma derrota.

Sob o comando de Marcelo 
Dias foram 12 jogos, com três 
vitórias, dois empates e sete der-
rotas. O grande feito da equipe 
na temporada foi ter conseguido 
uma vitória contra o líder Noro-
este fora de casa, mas a equipe 
encerrou a temporada com três 
derrotas seguidas na A3.

Divulgação
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Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3372/2021

A Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto NOTIFICA 
os proprietários dos imóveis constantes do presente Edital 
e abaixo relacionados: Para Limpeza de Terreno no prazo 
de 15 dias, a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
COMP: FABIO SPIN DO NASCIMENTO
CORR: FABIO SPIN DO NASCIMENTO
CAD Nº: 434344000
NOT. Nº: 206688
END: R. BRASILIANO BARBOSA DE SOUZA, QD 09, LOTE 
02, BAIRRO: RESIDENCIAL VILA VERDE 
NOME: PAULO HENRIQUE LOPES SANTOS
COMP: 
CORR: PAULO HENRIQUE LOPES SANTOS
CAD Nº: 434345000
NOT. Nº: 206686
END: R. BRASILIANO BARBOSA DE SOUZA, QD 09, LOTE 
03, BAIRRO: RESIDENCIAL VILA VERDE
NOME: PAULO HENRIQUE LOPES SANTOS
COMP: 
CORR: PAULO HENRIQUE LOPES SANTOS
CAD Nº: 434346000
NOT. Nº: 206685
END: R. BRASILIANO BARBOSA DE SOUZA, QD 09, LOTE 
04, BAIRRO: RESIDENCIAL VILA VERDE
NOME: CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: FERNANDO ROGÉRIO SALVADOR 
CORR: FERNANDO ROGÉRIO SALVADOR 
CAD Nº: 434347000
NOT. Nº: 206683
END: R. BRASILIANO BARBOSA DE SOUZA, QD 09, LOTE 
05, BAIRRO: RESIDENCIAL VILA VERDE
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: EDVANDRA CARLA PINOTI TOSCHI
CORR: EDVANDRA CARLA PINOTI TOSCHI
CAD Nº: 430242000
NOT. Nº: 206463
END: R. CLAUDINA PEREIRA DE LIMA, QD 11, LOTE 3, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
NOME: MARCIA APARECIDA GONCALVES DE CARVALHO
COMP: 
CORR: MARCIA APARECIDA GONCALVES DE CARVALHO
CAD Nº: 245915000
NOT. Nº: 206632
END: R. PEDRO CASTRO MARTINS, QD H, LOTE 21, 
BAIRRO: RES. COLORADO 
NOME: SETPAR JARDIM VISTA BELA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIAR
COMP: FRANCIELE COSTA
CORR: FRANCIELE COSTA
CAD Nº: 266374000
NOT. Nº: 206670
END: R. WESLEY MACHADO DA SILVA, QD 28, LOTE 04, 
BAIRRO: RES. JD. VISTA BELA 
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: THIAGO FABRICIO FACCI
CORR: THIAGO FABRICIO FACCI
CAD Nº: 257840000
NOT. Nº: 206721
END: AV. MANOEL DE FREITAS ASSUNÇÃO, QD 13, LOTE 
1, BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2 
NOME: ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, ESPOLIO 
DE 
COMP: 
CORR: ANTONIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, ESPOLIO 
DE 
CAD Nº: 552994000
NOT. Nº: 206591
END: AV. SEBASTIÃO GONÇALVES DE SOUZA, QD, 
LOTE, BAIRRO: FAZ. PIEDADE 
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS
CORR: JOSIANE FERREIRA DOS SANTOS 
CAD Nº: 259746000
NOT. Nº: 206741
END: AV. MARIA AUXILIADORA FELIPE, QD 31, LOTE 20, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL 
NOME: ATTAB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMP: JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO 
CORR: JEFFERSON DA SILVA RIBEIRO 

CAD Nº: 258714000
NOT. Nº: 206678
END: R. APARECIDA FERNANDES DUARTE, QD 8, LOTE 
5, BAIRRO: LOT. RES. ARY ATTAB
NOME: SETCORP 163 URBANIZADORA LTDA
COMP: EDIVALDA ROCHA RE
CORR: EDIVALDA ROCHA RE 
CAD Nº: 345650000
NOT. Nº: 206702
END: R. DALZIRA VIEIRA, QD 20, LOTE 33, BAIRRO: SET-
VALLEY
NOME: OLIMPIO COSTA
COMP: 
CORR: OLIMPIO COSTA
CAD Nº: 203873000
NOT. Nº: 206714
END: R. FAZENDA VELHA, 250, QD, LOTE, BAIRRO: VILA 
BOA ESPERANÇA 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 431874000
NOT. Nº: 206798
END: R. MARIA FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS, QD 
11, LOTE 12, BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 431873000
NOT. Nº: 206797
END: R. MARIA FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS, QD 
11, LOTE 11, BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 431872000
NOT. Nº: 206796
END: R. MARIA FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS, QD 
11, LOTE 10, BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 431850000
NOT. Nº: 206795
END: R. MARIA FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS, QD 
10, LOTE 11, BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 432107000
NOT. Nº: 206794
END: R. MANUEL PIRES DA SILVA, QD 18, LOTE 14, BAIR-
RO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 431923000
NOT. Nº: 206799
END: R. MARIA FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS, QD 
13, LOTE 12, BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE 
NOME: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
COMP: 
CORR: SETPAR ZI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
SPE LTDA
CAD Nº: 431924000
NOT. Nº: 206800
END: R. MARIA FRANCISCA DE JESUS DOS SANTOS, QD 
13, LOTE 13, BAIRRO: PQ. RES. DA FRATERNIDADE 
NOME: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
COMP: 
CORR: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO 
CAD Nº: 106221000
NOT. Nº: 206753
END: R. JOSÉ SCARPELLI SOBRINHO, QD 12, LOTE 20, 

BAIRRO: JD. DAS VIVENDAS 
NOME: JAN FREDERIK SMIDT
COMP: 
CORR: JAN FREDERIK SMIDT
CAD Nº: 106873000
NOT. Nº: 206706
END: R. JOSÉ BECHUATE, QD 14, LOTE 13, BAIRRO: JD. 
MOYSÉS MIGUEL HADDAD
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3373/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para Construção de mure-
ta e passeio público (mureta de 30 cm), no prazo de 30 dias, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 5489/94 art. 
8°, ABNT e 8973/03 sob pena de multa na forma da legisla-
ção vigente. 
NOME: CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
COMP: FABIO SPIN DO NASCIMENTO
CORR: FABIO SPIN DO NASCIMENTO
CAD Nº: 434344000
NOT. Nº: 206688
END: R. BRASILIANO BARBOSA DE SOUZA, QD 09, LOTE 
02, BAIRRO: RESIDENCIAL VILA VERDE 
NOME: PAULO HENRIQUE LOPES SANTOS
COMP: 
CORR: PAULO HENRIQUE LOPES SANTOS
CAD Nº: 434345000
NOT. Nº: 206686
END: R. BRASILIANO BARBOSA DE SOUZA, QD 09, LOTE 
03, BAIRRO: RESIDENCIAL VILA VERDE
NOME: PAULO HENRIQUE LOPES SANTOS
COMP: 
CORR: PAULO HENRIQUE LOPES SANTOS
CAD Nº: 434346000
NOT. Nº: 206685
END: R. BRASILIANO BARBOSA DE SOUZA, QD 09, LOTE 
04, BAIRRO: RESIDENCIAL VILA VERDE
NOME: CCG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: FERNANDO ROGÉRIO SALVADOR 
CORR: FERNANDO ROGÉRIO SALVADOR 
CAD Nº: 434347000
NOT. Nº: 206683
END: R. BRASILIANO BARBOSA DE SOUZA, QD 09, LOTE 
05, BAIRRO: RESIDENCIAL VILA VERDE
NOME: ECCO SPOTTI ENGENHARIA LTDA
COMP: EDVANDRA CARLA PINOTI TOSCHI
CORR: EDVANDRA CARLA PINOTI TOSCHI
CAD Nº: 430242000
NOT. Nº: 206463
END: R. CLAUDINA PEREIRA DE LIMA, QD 11, LOTE 3, 
BAIRRO: RES. SANTA REGINA
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas         

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3374/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente edital e abaixo relacionados: Para LIMPEZA DE 
IMÓVEL ABANDONADO E/OU EM ESTADO DE ABANDO-
NO, no prazo de 15 dias, a contar desta publicação, nos 
termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa na forma da 
legislação vigente. 
NOME: HELOISA HELENA ANGELONI HEIN
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 301818000
NOT. Nº: 206666
END: R. ALBERTO SUFREDINI (BERTONI), 2110, QD, 
LOTE, BAIRRO: VILA MACENO
NOME: OSVALDO MICHELON
COMP: 
CORR: OSWALDO MICHELON
CAD Nº: 310239001
NOT. Nº: 206680
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END: R. JORDÃO MARQUES DA SILVA, QD 10, LOTE 11/P, 
BAIRRO: JD. SEYON
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: MANOEL DE SOUZA ESPOLIO
CORR: MANOEL DE SOUZA ESPOLIO
CAD Nº: 316177023
NOT. Nº: 206699
END: R. LINO GRACIANO, 141, QD 52, LOTE 06, BAIRRO: 
JD. JOÃO PAULO II
NOME: GLAUCO LAGUNA MARIANO
COMP: MARCIO EDUARDO PALKA
CORR: MARCIO EDUARDO PALKA
CAD Nº: 302135000
NOT. Nº: 206587
END: R. ELÍDIO VERONA, 67, QD, LOTE, BAIRRO: VILA 
MACENO
NOME: WILTON SERGIO BACALA JUNIOR
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 338464000
NOT. Nº: 206733
END: R. SAMUEL LIMA, 192, QD 23, LOTE 22, BAIRRO: 
LOT. RES. DA LEALDADE 
NOME: ANTONIO PORFIRIO DOS SANTOS
COMP: 
CORR: ROSEMAR MARONEZE PORFIRIO
CAD Nº: 245199000
NOT. Nº: 206745
END: R. GERMANO TOZATO, QD 07, LOTE 13, BAIRRO: 
RES. CAETANO
NOME: ITAMAR RODRIGUES PEREIRA
COMP: 
CORR: ITAMAR RODRIGUES PEREIRA
CAD Nº: 216953000
NOT. Nº: 206749
END: R. ÂNGELO NICOLI, 4, QD 10, LOTE 04, BAIRRO: 
VILA UNIÃO 
NOME: MARIA HELENA CARMONE, ESPOLIO DE
COMP: 
CORR: MARIA HELENA CARMONE, ESPOLIO DE 
CAD Nº: 221729000
NOT. Nº: 206763
END: R. JOSÉ GREGÓRIO DE GUZZI, QD A, LOTE 27, 
BAIRRO: PQ. RES. JOÃO DA SILVA 
                                                                                              
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
  Inspetor Fiscal de Posturas                               

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3375/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do 
passeio (capinagem e/ou varredura), no prazo de 24 horas, 
a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob 
pena de multa na forma da legislação vigente:
NOME: HELOISA HELENA ANGELONI HEIN
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 301818000
NOT. Nº: 206666
END: R. ALBERTO SUFREDINI (BERTONI), 2110, QD, 
LOTE, BAIRRO: VILA MACENO
NOME: OSVALDO MICHELON
COMP: 
CORR: OSWALDO MICHELON
CAD Nº: 310239001
NOT. Nº: 206680
END: R. JORDÃO MARQUES DA SILVA, QD 10, LOTE 11/P, 
BAIRRO: JD. SEYON
NOME: EMPRESA MUNICIPAL DE CONSTRUÇÕES POPU-
LARES EMCOP LTDA
COMP: MANOEL DE SOUZA ESPOLIO
CORR: MANOEL DE SOUZA ESPOLIO
CAD Nº: 316177023
NOT. Nº: 206699
END: R. LINO GRACIANO, 141, QD 52, LOTE 06, BAIRRO: 
JD. JOÃO PAULO II
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3376/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes do 
presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza geral 
do passeio e fronteiriços ao imóvel, no prazo de 24 horas, a 
contar desta publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 e LC 
17/92 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: GLAUCO LAGUNA MARIANO
COMP: MARCIO EDUARDO PALKA
CORR: MARCIO EDUARDO PALKA
CAD Nº: 302135000
NOT. Nº: 206587
END: R. ELÍDIO VERONA, 67, QD, LOTE, BAIRRO: VILA 
MACENO
NOME: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO
COMP: 
CORR: WAGNER CANHEDO AZEVEDO NETO 
CAD Nº: 106221000
NOT. Nº: 206753
END: R. JOSÉ SCARPELLI SOBRINHO, QD 12, LOTE 20, 
BAIRRO: JD. DAS VIVENDAS 
NOME: JOSE SOARES SIQUEIRA ESPOLIO
COMP: 
CORR: JOSE SOARES SIQUEIRA
CAD Nº: 103763000
NOT. Nº: 206719
END: R. GENERAL GLICÉRIO, 3776, QD, LOTE 2P/, BAIR-
RO: VILA REDENTORA
NOME: JAN FREDERIK SMIDT
COMP: 
CORR: JAN FREDERIK SMIDT
CAD Nº: 106873000
NOT. Nº: 206706
END: R. JOSÉ BECHUATE, QD 14, LOTE 13, BAIRRO: JD. 

MOYSÉS MIGUEL HADDAD
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3377/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente edital e abaixo relacionado: Para LIMPEZA GERAL DO 
PASSEIO PÚBLICO, no prazo de 24 horas, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente. 
NOME: MARCIA APARECIDA GONCALVES DE CARVALHO
COMP: 
CORR: MARCIA APARECIDA GONCALVES DE CARVALHO
CAD Nº: 245915000
NOT. Nº: 206632
END: R. PEDRO CASTRO MARTINS, QD H, LOTE 21, 
BAIRRO: RES. COLORADO 
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.
       CARLOS ALBERTO SAVAZO                                               
     Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3378/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do pre-
sente Edital e abaixo relacionado: Por não Substituir Árvore 
Suprimida (COM autorização), no prazo de 30 dias, a contar 
desta publicação, nos termos da Lei nº LC 53/96 (ART 18 § 
2) sob pena de multa na forma da legislação vigente. 
NOME: ANTONIO RUSSO ESPOLIO DE 
COMP: 
CORR: ANTONIO RUSSO ESPOLIO DE 
CAD Nº: 403659000
NOT. Nº: 206634
END: R. FRANCISCO IGNÁCIO DE CARVALHO, 62, QD 45, 
LOTE 13, BAIRRO: VILA SANTA CRUZ 
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n°3379/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
ENTULHO DEPOSITADO NO PASSEIO PÚBLICO, no prazo 
de 24 horas a contar desta publicação, nos termos da Lei nº 
8973/03 sob pena de multa na forma da legislação vigente.
NOME: DOUGLAS CAMILLO
COMP: 
CORR: DOUGLAS CAMILLO
CAD Nº: 423664000
NOT. Nº: 206704
END: R. JOSÉ CALIL FAIÇAL, QD 31, LOTE 17, BAIRRO: 
JD. SÃO MARCO
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3380/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do 
Rio Preto NOTIFICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado: Para REMOÇÃO DE 
MATERIAIS DIVERSOS DEPOSITADOS NA VIA PÚBLICA, 
no prazo de 24 horas, a contar desta publicação, nos termos 
da Lei nº 7176/98 (05) sob pena de multa na forma da legis-
lação vigente.
NOME: CLAYTON FERNANDO MACHADO
COMP: 
CORR: CLAYTON FERNANDO MACHADO
CAD Nº: 319219000
NOT. Nº: 206649
END: R. NABOR MEUDES, 280, QD 1, LOTE 17, BAIRRO: 
SAO DEOCLECIANO III
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.
          CARLOS ALBERTO SAVAZO
             Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3381/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto NOTIFICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados: Para Limpeza do 
Passeio (remover lixo), no prazo de 24 horas, a contar desta 
publicação, nos termos da Lei nº 8973/03 sob pena de multa 
na forma da legislação vigente:
NOME: ITAMAR RODRIGUES PEREIRA
COMP: 
CORR: ITAMAR RODRIGUES PEREIRA
CAD Nº: 216953000
NOT. Nº: 206749
END: R. ÂNGELO NICOLI, 4, QD 10, LOTE 04, BAIRRO: 
VILA UNIÃO 
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas 
           

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3382/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-

ADOS, por terem executado a PODA IRREGULAR e deve-
rão recolher os valores aos cofres públicos, nos termos da 
legislação vigente:
NOME: CELIA REGINA VOLPE FOLONI
COMP: 
CORR: CELIA REGINA VOLPE FOLONI
CAD Nº: 105839000
MULTA Nº: 53149
END: R. RIO MAMORÉ, 91, QD 09, LOTE 16/17, BAIRRO: 
JD. ACLIMAÇÃO
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3383/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA aos proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE IMÓVEL 
ABANDONADO E OU EM ESTADO DE ABANDONO, dentro 
do prazo estipulado por lei e deverão recolher os valores aos 
cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: ANTONIO APARECIDO DA SILVA
COMP: 
CORR: ANTONIO APARECIDO DA SILVA
CAD Nº: 206735000
MULTA Nº: 53205
END: R. SÃO SEBASTIÃO, 1353, QD 05, LOTE 10, BAIR-
RO: VILA ESPLANADA 
NOME: WATERCIDES MOACIR SANTANA ESPOLIO
COMP: MARIZA HELENA MOROTTI BARBOSA 
CORR: MARIZA HELENA MOROTTI BARBOSA 
CAD Nº: 319356000
MULTA Nº: 53257
END: R. ALFREDO DEL VECCHIO, 131, QD D, LOTE 21, 
BAIRRO: JD. DO BOSQUE II
NOME: NIVALDO BEGUELINI
COMP: 
CORR: NIVALDO BEGUELINI
CAD Nº: 420240000
MULTA Nº: 53028
END: R. JOSÉ GOMES DA SILVA, 1143, QD 47-T, LOTE 03, 
BAIRRO: VILA TONINHO 
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas                                                                

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3384/2021

    A Prefeitura Municipal de 
São José do Rio Preto COMUNICA o proprietário do imó-
vel constante do presente Edital e abaixo relacionado, que 
foi AUTUADO, pela FALTA DE REMOÇÃO DE ENTULHO 
DEPOSITADO EM LOTE VAGO, dentro do prazo estipulado 
por lei e deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos 
termos da legislação vigente: 
NOME: AGNALDO DIONES ALVES FERREIRA
COMP: 
CORR: AGNALDO DIONES ALVES FERREIRA 
CAD Nº: 902852000
MULTA Nº: 53188
END: R. MARCOS ANTONIO LOURENCIN JUNIOR, 108, 
QD 55, LOTE 28, BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3385/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, 
por não ter executado a REFORMA DO PASSEIO PÚBLICO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher os valo-
res aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: OIETES APPARECIDA BRIGATTI ALAVARSE
COMP: 
CORR: OLETES APARECIDA BRIGATTI ALAVARES
CAD Nº: 206557000
MULTA Nº: 53204
END: R. PROFESSOR OSCAR PIRES, 2260, QD 128, 
LOTE 10, BAIRRO: BOA VISTA 
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3386/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA o proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi AUTUADO, por 
não ter executado a LIMPEZA GERAL DO PASSEIO PÚ-
BLICO dentro do prazo estipulado por lei e deverá recolher 
os valores aos cofres públicos, nos termos da legislação 
vigente:
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: MARCOS SAID BOUTROS
CORR: MARCOS SAID BOUTROS 
CAD Nº: 258094000
MULTA Nº: 53129
END: R. SIRLENE PAVÃO DE CAMPOS, QD 21, LOTE 26, 
BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2 
NOME: BRUNO LIMA DA ROCHA 
COMP: 
CORR: BRUNO LIMA DA ROCHA 
CAD Nº: 240946000
MULTA Nº: 53238
END: R. ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, 470, QD 54, 
LOTE 15, BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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COMP: JOSE PEDRO DOS SANTOS ESPOLIO
CORR: JOSE PEDRO DOS SANTOS ESPOLIO
CAD Nº: 259714000
MULTA Nº: 53237
END: R. ALBERTO PINHEIRO, QD 30, LOTE 18, BAIRRO: 
LOT. RES. MORADA DO SOL 
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CAD Nº: 259416000
MULTA Nº: 53241
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 17, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL 
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CAD Nº: 259417000
MULTA Nº: 53240
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 18, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRA DA SILVA
CAD Nº: 259418000
MULTA Nº: 53239
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 19, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ANA PAULA MONACHESI CANDEIRA
CORR: ANA PAULA MONACHESI CANDEIRA 
CAD Nº: 259493000
MULTA Nº: 53133
END: R. JOSÉ BENTO SARAIVA, QD 22, LOTE 24, BAIR-
RO: LOT. RES. MORADA DO SOL
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas
    

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3387/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA os proprietários dos imóveis constantes 
do presente Edital e abaixo relacionados, que foram AUTU-
ADOS, por não terem executado a LIMPEZA DE TERRENO 
dentro do prazo estipulado por lei e deverão recolher os va-
lores aos cofres públicos, nos termos da legislação vigente:
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRO DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRO DA SILVA
CAD Nº: 259417000
MULTA Nº: 53253
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 18, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRO DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRO DA SILVA
CAD Nº: 259416000
MULTA Nº: 53255
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 17, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: REGINALDO JOSE GUERRO DA SILVA
CORR: REGINALDO JOSE GUERRO DA SILVA
CAD Nº: 259418000
MULTA Nº: 53252
END: R. ANTÔNIO SÉRGIO FOGAÇA, QD 19, LOTE 19, 
BAIRRO: LOT. RES. MORADA DO SOL
NOME: JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO
COMP: 
CORR: 
CAD Nº: 302187000
MULTA Nº: 53217
END: AV. LINO JOSÉ DE SEIXAS, QD O, LOTE 02, BAIR-
RO: JD. DOS SEIXAS 
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: ANA PAULA MONACHESI CANDEIRA
CORR: ANA PAULA MONACHESI CANDEIRA 
CAD Nº: 259493000
MULTA Nº: 53132
END: R. JOSÉ BENTO SARAIVA, QD 22, LOTE 24, BAIR-
RO: LOT. RES. MORADA DO SOL 
NOME: BRUNO LIMA DA ROCHA
COMP: 
CORR: BRUNO LIMA DA ROCHA 
CAD Nº: 240946000
MULTA Nº: 53251
END: R. ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS, 470, QD 54, 
LOTE 15, BAIRRO: JD. ARROYO
NOME: SETPAR NORTE RIO PRETO EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
COMP: MARCOS SAID BOUTROS
CORR: MARCOS SAID BOUTROS 
CAD Nº: 258094000
MULTA Nº: 53128
END: R. SIRLENE PAVÃO DE CAMPOS, QD 21, LOTE 26, 
BAIRRO: LOT. SETPARQUE AVENIDA 2 
NOME: RP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
COMP: JOSE PEDRO DOS SANTOS ESPOLIO
CORR: JOSE PEDRO DOS SANTOS ESPOLIO
CAD Nº: 259714000
MULTA Nº: 53250
END: R. ALBERTO PINHEIRO, QD 30, LOTE 18, BAIRRO: 
LOT. RES. MORADA DO SOL 
NOME: CARLOS DE MARQUI
COMP: MANOEL PADILHA
CORR: MANOEL PADILHA
CAD Nº: 238468000
MULTA Nº: 53262
END: R. ELVIRA CELESTINO CÂNDIDO, QD 13, LOTE 384, 
BAIRRO: PQ. DAS AROEIRAS 
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Secretaria Municipal de Serviços Gerais
Inspetoria Fiscal de Posturas

EDITAL n° 3388/2021

  A Prefeitura Municipal de São José do Rio 
Preto COMUNICA ao proprietário do imóvel constante do 
presente Edital e abaixo relacionado, que foi  AUTUADO, por 
não terem executado a CONSTRUÇÃO DE MURETA E PAS-
SEIO PÚBLICO (MURETA DE 30CM) - MULTA DE 1 UFM 
POR METRO LINEAR dentro do prazo estipulado por lei e 
deverá recolher os valores aos cofres públicos, nos termos 
da legislação vigente:
NOME: TIAGO DOS REIS RECIO
COMP: 
CORR: TIAGO DOS REIS RECIO
CAD Nº: 901966000
MULTA Nº: 53183
END: R. VIRTUDE LOPES DE FREITAS, QD 16, LOTE 1, 
BAIRRO: LOT. FAZENDA RIO PRETO 
São José do Rio Preto, 02 de Junho de 2021.              
CARLOS ALBERTO SAVAZO
Inspetor Fiscal de Posturas

Edital de citação - prazo de 20 dias. Processo nº 0028811-76.2009.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara 
Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Antônio Roberto Andolfatto de Souza, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a(o) Marco Antonio Oliveira da Silva ME, CNPJ 02.883.479/0001-87, a Marco Antonio Oliveira 
da Silva, CPF 109.453.878-73 e a Cintia Ferreira da Silva, CPF 169.839.328-89, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Praçashopping Exposições e Participações Ltda, para recebimento de 
R$ 27.401,77 (maio/09) decorrente do inadimplemento do contrato de locação comercial do imóvel (Luc 15 do Piso 
General) sito a Rua Bernardino de Campos, 2940, Centro, São José do Rio Preto/SP. Estando os executados em lugar 
ignorado, foi determinada a sua citação, por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 3 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pagem o débito atualizado, podendo, no prazo de 15 dias, 
oporem embargos, sendo que, neste prazo, reconhecendo o crédito da exequente, poderão comprovar o depósito de 
30%, incluindo custas e honorários e requerer o parcelamento em até 6 parcelas mensais corrigidas, sob pena de 
penhora. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. Dado e passado nesta cidade de 
São José do Rio Preto, aos 31 de maio de 2021. K-04e05/06
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PESQUISAS CONFIRMAM QUE O USO DE MÁSCARAS EM 
SUPERMERCADOS FEZ REDUZIR EM 99% O ROUBO DE UVAS.  Sorria, 

beba muita água e seja feliz!
JUNIOR DE SETA Badan e 

Aline Colombo Badan estão 
com os fi lhos curtindo semana 
de relax total em Resort na ci-
dade montanhosa de Campos 
de Jordão.

FOI NA NOITE da última 
quinta-feira, feriado de Cor-
pus Christi, que Lais Accorsi 
juntamente com novo sócio, 
um empresário do Rio de Ja-
neiro, reinaugura o novo ponto 
de gastronomia japonesa, o 
Restaurante Blue Jasmim, no 
coração da Redentora. Seletos 
convidados participaram do 
coquetel.   

NAS FESTAS de Santo 
Antônio e de São João fi quem 
em casa para não ir conhecer 
São Pedro pessoalmente no 
céu. O coronavírus Covid-19, 
está atacando cada vez mais.

O EMPRESÁRIO Carlos 
Henrique Siqueira afi rma que 
os consumidores estão cada 
vez mais conscientes na pre-
servação do meio ambiente 
e estão exigindo produtos 
que não causam impactos ao 
meio ambiente. Novos copos 
de papel chegam ao mercado.  

O ECONOMISTA Gilber-
to Nogueira Junior assume 
neste mês um novo desafi o 
em sua carreira: ele agora é 
parceiro do Grupo Boticário. 
Depois de conquistar o Brasil 
com seu alto astral, carisma e 
sensibilidade no reality show 
mais famoso do país, BBB 
21, Gil do Vigor vai agregar 
na construção de mensagens 
e execução de campanhas 
de comunicação da marca O 
Boticário.

SÃO PAULO vai vacinar 
toda a população acima de 18 
anos até 31 de outubro, afi rma 
o governador Dória. Nossa 
que maravilha!

Detalhes
não tão pequenos...

Fique Sabendo...
Na próxima segunda-feira, dia 07, os médicos Miguel Zerati Filho 
e Lorena Marçalo Oliveira realizam LIVE ao vivo a partir das 19 
horas, sobre abusos sexuais em crianças e adolescentes e suas 
possíveis repercussões no sistema uninário. Um alerta que perdas 
urinárias na infância podem ser multifatorial, inclusive decorrentes 
de abuso. @portaldaurologia.

DiáriodoBob
Luto em família. Acordamos ontem com a infausta 

notícia da morte por Covid, do empreendedor Sérgio 
Polotto, de tradicional família rio-pretense, casado com 
a maestrina Ana Polotto. Dor em dobro. Mas, ao mesmo 
tempo que orávamos pela paz de Sérgio, pelo telefone 
recebíamos outra péssima notícia: a morte, também por 
Covid, do gentil homem Dr. José Vita Medina, o solidário 
soldado da Associação Rio-Pretense de Proteção ao Menor 
(ARPROM). Respeitadíssimo advogado e grande amigo. 
Um final de semana indesejado para o colunista. Segunda 
dose. O barulho dos cliques das máquinas fotográficas em 
cima do braço esquerdo do governador João Dória, ontem 
em São Paulo, foi deverás estendido. Prestigiado por fãs 
e assessores, Dória com 63 anos, tomou a picada pelas 
mãos da enfermeira Mônica Calazans, a primeira pessoa 
a ser vacinada contra o vírus no Brasil. O incrível HUCK. O 
apresentador Luciano Huck já renovou seu contrato com a 
Globo e irá ocupar o horário de Fausto Silva (que está indo 
para Band) aos domingos. Só que seu nome continua nas 
rodas políticas. Balanço Mundial. O mundo registrou esta 
semana a marca de 155 milhões de pessoas curadas da 
Covid-19. O número de casos ativos é de 13,7 milhões, 
dos quais 0,7% (90,1 mil) são considerados “sérios” ou 
“críticos”. Vagas abertas. Pra você que está procurando 
um bom emprego comece a estudar. Pelo menos 71 con-
cursos públicos no país estão com inscrições abertas e 
reúnem 7.963 vagas em todos os níveis de escolaridade. 
Os salários chegam a R$ 22.582,54, mas longe daqui. Na 
Defensoria Pública do Estado da Bahia. Boa sorte. Edinho, 
não o pai, mas o filho, não deve ficar muito tempo comis-
sionado na Secretaria Estadual de Agricultura. Advogado 
competente, que já foi empossado na quarta-feira, na 
verdade tem um sonho mais alto e vai tentar pela segunda 
vez: ser candidato a deputado federal . Expectativa e in-
quietação. Líderes no Estado, do Patriota, os rio-pretenses 
Ovasco Rezende e Ulisses Ramalho, estão devidamente 
vacinados e imunizados contra qualquer atrevimento da 
outra ala diretiva do partido. Sabem que em política tudo 
é possível, mas, acostumados ao cumprimento da palavra 
empenhada, acreditam que, como nos idos tempos do 
Partido Republicano Progressista, a aura do sempre 
saudoso Dirceu Rezende vai iluminar os caminhos tortuo-
sos da cizânia para se chegar a um final feliz, com ou sem 
Bolsonaro.  Ponto e basta! 

Os desafi os
O especialista em imagem e reputação, Caio Olliveira, destaca 
o trabalho de gestão de imagem para profissionais autônomos e 
liberais conquistarem espaço no mercado online. Foram mais de 
2,6 milhões de novos microempreendedores individuais criados 
em 2020. A pandemia da Covid-19 acelerou a migração não 
só de empresas para o digital. Com os desafios impostos pelo 
isolamento social, os profissionais autônomos e liberais viram no 
mercado online a oportunidade de se reinventarem como também 
de continuarem os negócios.

Ajudando
No próximo domingo, dia 6 de 
junho, acontecerá um Leilão 
Virtual em prol do Hospital de 
Base Rio Preto, que tantas 
v idas tem salvado nesta 
pandemia, e que sempre foi 
referência para atendimentos 
de média e alta complexidade 
para nossa população. O Clube 
dos Cavaleiros e o Orgulho 
Caipira estão arrecadando 
recursos para este evento. 
As doações devem ser feitas 
junto aos voluntários Zé Fontes 
(99724-6991) e Serginho 
da Agrovas (99744-1012). 
Colabore! A transmissão do 
Leilão será pelo Youtube, no 
canal do Tanabi Leilões.

SPOTlight

C/ Luizinho BUENO 

Marina Soubhia Liedtke e o médico 
Humberto Liedtke, aniversariante 
de ontem, comemorou “in family”. 

Parabéns!

O pecuarista Diego Cabrera 
Hernandes com a namorada 
Luiza Amorim, cada vez mais 

apaixonados. Ele ganhou idade 
nova, dias atrás 


