
Cidades da região conseguem 
recuperar geração de empregos 

15 MUNICÍPIOS

CPI dos Transportes aponta omissão 
do Trânsito e da Vigilância Sanitária

LEUCEMIA 
Transplantes de Medula Óssea aumentaram 
400% em dois anos no Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) de Rio Preto, que é refe-
rência de atendimento no país.         Pág.A5
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Acusado de matar 
advogado é preso 

e polícia ouve 
testemunhas

Após a confirmação da morte 
do advogado, a juíza Gláucia 
Véspoli dos Santos Ramos 
de Oliveira decretou a prisão 
preventiva de Emerson Ricardo 
Fiamenghi, de 44 anos. e o 
mesmo se entregou à Central de 
Flagrantes neste domingo (13). 
A polícia ontem ouviu cinco tes-
temunhas do crime e descartou 
analisar imagens de segurança 
já que câmeras não gravaram 
o crime.                    Pág.A4 

Assassino de 
técnica de 

enfermagem foi 
trabalhar após crime

O acusado de matar Sabri-
na Fernanda de Oliveira, 29, 
técnica em enfermagem do 
Hospital de Base de Rio Preto, 
na madrugada do último sá-
bado, 12, no Jardim Antunes, 
usou duas facas no crime, 
segundo o delegado da DEIC, 
Paulo Buchala. Ele foi preso 
sábado à noite passeando 
com o carro da vítima e foi 
trabalhar normalmente após 
o latrocínio.    Pág.A4
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Time de futebol de Olímpia 
demite técnico da Série A3
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Equipe de luta de braço traz medalhas

Considerando as 15 cida-
des da área de abrangência 
do DHoje na região metro-
politana de Rio Preto, seis 
delas fecharam 2020 com o 
saldo negativo, ou seja, com 
mais demissões do que con-
tratações, segundo os dados 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempre-
gados). Foram elas: Cedral, 
Mendonça, Monte Aprazível, 
Olímpia, Ubarana e Urupês. Já 
em 2021, apenas Mendonça 
teve o saldo negativo. Os da-
dos oficiais são do Caged.   

Bruno Moura fala 
sobre atentado, 

mas evita apontar 
suspeitos

O vereador de Rio Preto 
Bruno Moura (PSDB) falou 
pela primeira vez nesta se-
gunda-feira, 14, sobre os tiros 
disparados contra sua residên-
cia na última quinta-feira, 10, 
no bairro Luz da Esperança. 
Durante coletiva de imprensa 
no auditório da Câmara, ele 
preferiu não acusar e nem le-
vantar nomes de pessoas que 
poderiam estar envolvidos no 
episódio.    Pág.A3

CPI das 
Terceirizadas 
acaba e tem 

relatório paralelo
O Dhoje Interior obteve o 

relatório final aprovado du-
rante reunião nesta segunda 
e que foi concluído pelo presi-
dente da CPI das Terceirizadas 
João Paulo Rillo. O documento 
tem um total de 39 páginas 
e enumera uma série de ir-
regularidades  que vão desde 
quebra de contratos unilateral-
mente e falta de fiscalização 
do Poder Público que teria sido 
conivente com as empresas.                  
   Pág.A3

CÂNCER 
INFANTIL
Nesta terça-feira, é 
celebrado o Dia In-
ternacional de Luta 
contra o Câncer na 
Infância. O HCM 
atualmente aten-
de cerca de 200 
crianças diagnosti-
cadas com câncer.  
        Pág.A5

SESSÕES Sessões da Câmara hoje votam projetos de reajuste salarial do prefeito, secretários 
e vereadores com índice de 11% de aumento, que vai valer para todo funcionalismo. Pág.A3
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O big bang é o 
Operacional Divino

Considerando o sentido de 
Eternidade, o Universo nunca 
foi criado, jamais teve princí-
pio nem terá fim, porque ele 
sempre existiu e existirá em 
Deus. Isso não significa dizer 
que o Universo é Deus, mas 
que, em potencial, sua exis-
tência sempre foi uma realida-
de. Qualquer acontecimento, 
digamos que representado 
pelo big bang, do dr. George 
Gamow (1904-1968), é ape-
nas o Operacional Divino para 
determinada ocasião. Muitos 
Universos já existiram, porque 
a presença de Deus é perma-
nente, como o moto-contínuo, 
cuja equação procurada é o 
Amor, que é justamente o pró-
prio Deus (Primeira Epístola de 
João, 4:8).

Para que se faça mais bem 
entendido aos que me honram 
com sua atenção, em meu livro 
Reflexões da Alma (2003), 
apresentei algumas de minhas 
modestas concepções do Cria-
dor, desenvolvendo raciocínio 
nestes termos:

(...) Um dos maiores óbices 
a serem vencidos pelos seres 
humanos na grande trajetó-
ria para a compreensão de 
Deus, sob o ponto de vista da 
Ciência, é deliberar a respeito 
de que estão pesquisando: 
sobre Que ou Quem? Ou so-
bre o Deus Quem e/ou Quê? 
(não o quê, como uma lata na 
rua, ou um pedaço de papel 
rasgado), todavia um Quê Di-
vino, o qual, quando a Ciência 
O decifrar, abrirá, a si mesma, 
horizontes em dimensões múl-
tiplas da Sabedoria e da Moral 

ARTIGO 

quintessenciadas. (...)
Em tudo isso, uma con-

dição conciliatória se faz pri-
mordial: o raciocínio humano 
não pode ficar limitado ao que 
foi, até agora, descoberto em 
laboratório, concluído pelos 
cálculos ou pela Fé que não 
ousa se deparar com a Razão. 
Como propunha Allan Kardec 
(1804-1869): “Fé inabalável é 
aquela que pode encarar fren-
te a frente a Razão, em todas 
as épocas da humanidade”.

O Talmud, livro sagrado 
dos judeus, é muito claro ao 
demonstrar a necessidade de 
homens e mulheres da Fé e da 
Razão serem humildes ao pro-
curar e proclamar a Verdade: 
“O profeta orgulhoso perde as 
suas profecias; o sábio orgu-
lhoso, a sua sabedoria”.

José de Paiva Netto Đ Jor-
nalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com
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Cidades da região retomam  
geração de empregos

O ano de 2020 foi marcado 
pelo início da pandemia no Bra-
sil, que trouxe consequências 
não só na área da saúde quanto 
na economia. No entanto, a ge-
ração de empregos nas cidades 
vizinhas de Rio Preto conseguiu 
mostrar recuperação em 2021.

Considerando as 15 cidades 
da área de abrangência do DHo-
je, seis delas fecharam 2020 
com o saldo negativo, ou seja, 
com mais demissões do que 
contratações, segundo os dados 
do Caged (Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados). 
Foram elas: Cedral, Mendonça, 
Monte Aprazível, Olímpia, Uba-
rana e Urupês. Já em 2021, 
apenas Mendonça teve o saldo 
negativo.

Outro fator que demonstra 
a recuperação na geração de 
empregos é que 11 dessas 15 
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O Balcão de Empregos de 
São José do Rio Preto desta 
segunda-feira (14) fechou o dia 
oferecendo 499 oportunidades 
de trabalho. As principais delas 
são: vendedor (58), revendedor 
porta a porta (20), garçom (13), 
pedreiro (12), cumin-auxiliar de 
garçom (10), azulejista (10), 
entre outras.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para: 
estudantes do ensino médio 
(14), administração (4), T.I. 
(2), direito (1), engenharia (1), 

Os moradores de Olímpia, 
por meio da secretaria de Es-
porte, Lazer e Juventude, terão, 
este ano, aulas gratuitas de 
basquete, vôlei, judô, futsal, 
atletismo para PCD (pessoas 
com deficiência) e ginástica 
aeróbica.

As aulas serão gratuitas e 
ministradas pelos professores 
da secretaria. O projeto espera 
contemplar 500 alunos incen-
tivando a prática esportiva e a 
melhoria da qualidade de vida.

Para o secretário de Espor-
tes, Fernandinho Silva, “o foco 
do projeto é oferecer diferentes 
modalidades esportivas, dan-
do oportunidade de descobrir 
novos talentos e engrandecer 
o nome da cidade no esporte 
local e regional.”

O aumento de casos de Co-
vid-19 causados pela variante 
ômicron e seus diferentes refle-
xos no organismo humano pode 
ser uma das explicações para 
o recorde histórico de óbitos 
registrados pelos cartórios de 
registro civil brasileiros em janeiro 
de 2022, o mais mortal desde o 
início da série histórica em 2003, 
com um aumento de mais de 
70% nas mortes por pneumonia 
em comparação ao mesmo mês 
de 2021.

Em janeiro de 2022 foram 
registrados 144.341 óbitos no 
país, um aumento de 5% em 
relação a 2021, que registrou 
137.431 mortes no mês, e que 
já havia registrado crescimento 
de 22% nas mortes em relação 
a janeiro de 2020, ainda antes 
do início da pandemia no país.

Já as mortes por pneumonia 
passaram de 12.745 em janeiro 
de 2021 para 21.718 neste 
ano. Em 2020, antes da pande-
mia, foram 15.484 mortes pela 
doença.

Os dados constam no Portal 
da Transparência do Registro Ci-
vil, base de dados administrada 
pela Arpen (Associação Nacional 
dos Registradores de Pessoas 
Naturais), abastecida em tempo 
real pelos atos de nascimentos, 
casamentos e óbitos praticados 
pelos 7.658 cartórios de registro 

Cartórios têm janeiro com mais 
mortes da série histórica

Moradores terão aulas gratuitas de 
diversas modalidades esportivas

Balcão oferece
13 vagas para garçom
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cidades tiveram o desempenho 
em 2021 superior ao de 2020. 
Os quatro municípios que ti-
veram diminuição no número 
de vagas geradas foram Bady 
Bassitt, Potirendaba, Tanabi e 
Uchôa.

Entre as cidades que mos-
traram recuperação, em termos 
de porcentagem, Urupês foi 
o destaque com um aumento 
considerável. “Em Urupês a in-

dústria voltada para confecção 
de jeans é muito forte e com o 
comércio fechado na pandemia, 
houve diminuição de pedidos 
e consequentemente tiveram 
demissões. Em 2021, houve 
um crescimento na demanda e 
houve esse aumento nas con-
tratações”, explicou o secretário 
de desenvolvimento econômico, 
Nelsides Rodrigues de Araújo.

O secretário ainda afirmou 

que muitos moradores de Uru-
pês tem atuado na informali-
dade (sem registro na carteira 
de trabalho) e espera que o 
desempenho em 2022 seja 
ainda melhor. “Nós notamos 
um aumento na circulação de 
pessoas, principalmente das que 
utilizam uniformes de empresas, 
então esperamos que a geração 
de empregos continue em alta 
neste ano”, comentou Nelsides.

civil — presentes em todos os 
5.570 municípios brasileiros —, 
e cruzados com os dados do IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística), que utilizam como 
base os dados dos próprios car-
tórios brasileiros.

Outro dado observado pelos 
números de óbitos registrados 
pelos Cartórios brasileiros está 
relacionado ao crescimento de 
mortes por doenças do coração 
em janeiro deste ano na com-
paração com o primeiro mês do 

ano passado: AVC (20%), infarto 
(17%) e causas cardiovasculares 
inespecíficas (19%).

Também registraram cresci-
mento as mortes por septicemia 
(23%), síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG) (9%) e in-
determinada (9%). Já os óbitos 
por Covid-19 tiveram redução de 
55% no período.

Crescem mortes violentas
Enquanto o total de mortes 

em janeiro de 2022 no Brasil 
cresceu 5%, os falecimentos por 

mortes naturais — aquelas cau-
sadas por doenças —cresceram 
2,7%. Já as mortes por causas 
violentas — aquelas em razão 
de homicídios, acidentes de 
veículos, suicídio, entre outras — 
aumentaram 81%, o que mostra 
que a diminuição do isolamento 
eleva os índices de óbitos em 
razão de acidentes e crimes. Na 
comparação de janeiro de 2020, 
antes do isolamento, com janeiro 
de 2021, houve queda de 73% 
nas mortes violentas.

fiscal (1), engenharia civil (1), 
marketing (1), informática para 
negócios (1) e técnico em segu-
rança do trabalho (1).

Interessados podem consul-
tar o site www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos, disponível 
gratuitamente para acessado via 
computadores, tabletes e smar-
tphones conectados à internet.

Quem preferir pode procu-
rar atendimento presencial no 
Balcão de Empregos no Poupa-
tempo ou na Prefeitura Regional 
Norte. Mais informações pelo 
telefone: 3211 4950.

As inscrições para as mo-
dalidades de Judô (a partir 
dos 6 anos), Atletismo PCD (a 
partir de 10 anos) e Ginástica 
Aeróbica (a partir de 16 anos), 
já estão abertas, visto que as 
aulas começam na próxima 
segunda-feira (21). Para o bas-
quete, vôlei e futsal (a partir de 
8 anos), as inscrições começa-
rão no mês de abril, tendo em 
vista que os profissionais estão 
envolvidos com o 12º Jogos de 
Verão, que iniciarão em março.

As aulas serão realizadas 
de segunda a sexta-feira, em 
diversos horários, no Ginásio de 
Esporte, na Escola Municipal 
de Judô, no CRAS da São José 
e nas escolas parceiras, de 
acordo com o cronograma da 
secretaria. Informações sobre 
as modalidades e as inscri-

ções devem ser consultadas 
diretamente na secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude, 
localizada a Rua Orivaldo Cris-

tófalo, n. 39 - Jardim Blanco ou 
no telefone: (17) 3280-4057, 
de segunda a sexta, das 9h 
às 16h.
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BRUNO MOURA

Vereador descarta apontar nomes 
depois de atentado à residência

O vereador de Rio Preto Bruno 
Moura (PSDB) falou pela primeira 
vez nesta segunda-feira, 14, sobre 
os tiros disparados contra sua 
residência na última quinta-feira, 
10, no bairro Luz da Esperança. 
Durante coletiva de imprensa no 
auditório da Câmara, ele preferiu 
não acusar e nem levantar nomes 
de pessoas que poderiam estar 
envolvidos no episódio.

“Acusar alguém não. Não sou 
um cara que comete injustiça. 
Prefiro não acusar ninguém até 
que tenha uma prova concreta”, 
disse Bruno quando questionado 
pelo Dhoje Interior sobre possível 
motivação política.

Ao todo foram disparados qua-
tro tiros na residência do vereador. 
Três projéteis foram encontrados 
no lado de fora da casa e um 
atravessou o portão e foi achado 
dentro do imóvel. Bruno diz não ter 
notado nenhuma movimentação 
estranha na noite de quinta-feira, 
ou algo que saísse da sua rotina.

“Sou novo no bairro. Chego lá 
todo dia tarde e saio de manhã. 
Nunca notei nada de diferente. Se 
a pessoa que fez isso quisesse me 
pegar eu fico o dia inteiro na rua, 
meu trabalho é na rua”, declarou.

Bruno Moura afirma que o 
que mais causou problema foi o 
aspecto emocional, já que além 
dele estavam na residência a filha 
de 2 anos e sua esposa. “Eu fico 
extremamente triste por ter atin-
gido minha casa, quando mexe na 
família cria pânico. Minha família 
não tem nada ver com a política 

Raphael Ferrari
redacao@dhoje.com.br

Relatório paralelo é aprovado na CPI; 
documento será entregue ao MP

Vereadores devem garantir 
aprovação de reajuste de 11% 

CPI aponta omissão do 
Trânsito e Vigilância 

Sanitária na pandemia

Consulta feita pelo Dhoje In-
terior junto a alguns vereadores 
de Rio Preto mostra como certa 
a aprovação dos projetos de lei 
que aumentam em 11% os sa-
lários do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), vice-prefeito, Orlando 
Bolçone (DEM), secretários 
municipais, e os vencimenos 
dos 17 parlamentares.

O reajuste tem efeito casca-
ta para todo funcionalismo mu-
nicipal. Destaque na pauta de 
votações desta terça-feira, 15, 
caso aprovados os reajustes o 
impacto para nos cofres os será 
de R$ 64,3 milhões somente 
neste ano para a Prefeitura de 
Rio Preto.

Serão R$ 5,3 milhões a mais 
todos os meses para bancar os 
salários os integrantes do Po-
der Executivo. Na Riopretoprev 
autarquia vinculada à Prefeitura 
e que cuida do pagamento das 
aposentadorias e pensões dos 
servidores o aumento para este 
ano será de R$ 16,9 milhões.

Por mês serão ainda gastos 
com folha de pagamento mais 
R$ 1,4 milhão. No Semae, 

O vereador Francisco Júnior 
(União Brasil) protocolou nesta 
segunda-feira, 14, o relatório 
final da CPI dos Transportes 
que investigou durante 120 
dias a responsabilidade da 
Prefeitura de Rio Preto de fis-
calizar decretos municipais que 
proibiam excesso no número de 
passageiros durante as viagens 
dos ônibus na pandemia da 
Covid-19.

A CPI  foi instaurada a pe-
dido do vereador Robson Ricci 
(Republicanos) que foi o presi-
dente da comissão tendo ainda 
como membro o vereador Julio 
Donizete (PSD), constatou em 
várias visitas ao terminal urba-
no que ônibus apresentavam 
suposta superlotação.

Foram colhidos vários de-
poimentos ao longo das inves-
tigações, dois em especial: do 
secretário de Trânsito Amaury 
Hernandes e da gerente da vi-
gilância sanitária Miriam Wowk. 
Ambos negaram que houvesse 
superlotação e/ou que não foi 
realizada fiscalização junto as 
empresas de transporte cole-
tivo. Ambas as áreas, Trânsi-
to e Vigilância Sanitária, são 
apontadas como negligentes 
no documento final das inves-
tigações.

O vereador Rossini Diniz (PL), 
relator da CPI das Terceirizadas, 
não apresentou relatório final 
sobre as investigações envol-
vendo contratos entre empresas 
particulares e a Prefeitura de Rio 
Preto para o fornecimento de 
mão de obra. Esta segunda-feira, 
14, foi o último dia da comissão 
composta pelos vereadores João 
Paulo Rillo (Psol) como presi-
dente e Anderson Branco (PL), 
membro.

Rossini havia solicitado na 
semana passada mais tempo 
para apresentar o relatório com 
as conclusões sobre a apuração.

Inicialmente o documento de-
veria ser votado pelos membros 
da CPI na última quinta-feira, 
10. Rillo aceitou prorrogar o 
prazo para esta segunda, mas 
novamente Rossini solicitou mais 
tempo. A reunião começou às 14 
horas, no auditório da Câmara 
Municipal e como não havia re-
latório pronto, Rillo suspendeu o 
encontro até as 15h30 para per-
mitir que o relator apresentasse 
o documento.

Com a volta da reunião, tanto 
Rossini Diniz como o vereador 
Anderson Branco, ambos da base 
de apoio ao governo de Edinho 
Araújo (MDB), não apareceram. 
João Paulo então apresentou 
relatório paralelo que acabou 
sendo aprovado com os votos 
dele e do vereador Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) – suplente - que 
acabou efetivado como membro 
da CPI com a ausência dos outros 
dois titulares.

Após a reunião o presidente 
João Paulo Rillo foi informado 
Rossini Diniz e Anderson Branco 
protocolaram na Diretoria Legis-
lativa o documento elaborado 
pelo relator. Na sequência, o 
relatório assinado por Rillo tam-
bém foi apresentado na Diretoria 
Legislativa.

De acordo com diretores da 
Câmara, ambos os documentos 
serão lidos em sessão ordinária 
desta terça-feira, 15 e cabe ao 
presidente Pedro Roberto, junto 
aos membros da Comissão, de-
cidir qual deles será considerado 
o relatório oficial com as conclu-
sões dos trabalhos, que tiveram 
início em julho de 2021.

Ao Dhoje Interior Rillo já havia 
declarado que pelo fato de Ros-
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SALÁRIOS

TRANSPORTES 

e nada a ver com isso que está 
acontecendo”, declarou.

O vereador do PSDB que cum-
pre o primeiro mandato disse 
ainda que não pretende mudar 
sua rotina, tanto pessoal como 
na Câmara. “Não somos um 
personagem, não vou mudar 
nada. Pago um preço por querer 
ajudar as pessoas. Graças a Deus 
não aconteceu nada com minha 
família. Vou continuar do mesmo 
jeito”, afirmou.

A investigação
Bruno Moura prestou na ma-

nhã desta segunda-feira depoi-
mento ao delegado Ricardo Afonso 
Rodrigues da Divisão Especializada 
em Investigações Criminais (Deic) 
que instaurou inquérito para apu-
ração do caso. No dia do ocorrido 
policiais estiveram na residência 
e colheram as primeiras provas, 
inclusive os projeteis, quatro no 
total.

Segundo o delegado Ricardo 
Rodrigues, nada pode ser descar-
tado, desde motivação política ou 
outro fato isolado. “Não podemos 
descartar nada temos que atuar 
com todas as hipóteses. Ele não 
acredita que seja motivação polí-
tica, mas não soube apontar outra 
causa”, disse o delegado.

“Pode ter sido um tiroteio, 
troca de tiros na rua dele e acer-
taram a casa do Bruno, ou foi uma 
intimidação. O inquérito vai poder 
apontar”, disse.

A Polícia Civil já está de posse 
de gravações de câmaras insta-
ladas próximas a residência do 
vereador, mas que estão sendo 
mantidas em sigilo durante as 
investigações. “Não podemos 
adiantar nada. Seriam dois ocu-
pantes em uma motocicleta, mas 
ninguém anotou nada. Pode existir 
mais dados”, explica o delegado 
Ricardo.

outra autarquia do Executivo 
responsável pela água, haverá 
gasto adicional de R$ 3,8 mi-
lhões até o final de 2022.

O governo defende os rea-
justes afirmando que os valores 
já estão previstos no orçamento 
deste ano que é de R$ 2,5 
bilhões.

Salário/vereadores
Os salários dos vereadores 

que hoje são de R$ 5,9 mil irão 
saltar para R$ 6,5 mil com re-

ajuste de 11%. O impacto será 
de R$ 145 mil. Com isso os 
gastos para manter o Legislativo 
que hoje é de R$ 21,5 milhões, 
terá um impacto anual de R$ 
890 mil elevando para R$ 22,4 
milhões o valor para este ano.

O valor de 11% pretendido 
para servidores, secretários 
e políticos eleitos supera em 
quase 1% o índice da inflação 
de 2021 que ficou em 10,06% 
conforme divulgado pelo IBGE.

o relatório protocolado na 
Diretoria Legislativa consta que 
“ficou evidenciado pelas diligên-
cias feitas por esta CEI e pelas 
matérias jornalísticas trazidas 
que era flagrante a superlota-
ção no interior dos ônibus, em 
arrepio as normas vigentes”, diz 
trecho do documento.

A investigação conclui que 
o descumprimento de normas 
sanitárias ocorriam frequen-
temente e que “tal conduta 
poderia ser descaracterizado 
com a adoção de fiscalizações 
frequentes, mesmo que de for-
ma programada. Assim, assu-
mem os gestores da Vigilância 
Sanitária, órgão da Secretaria 
de Saúde, solidariedade na res-
ponsabilidade da transmissão 
da Covid-19 dentro do trans-
porte público, juntamente com 
os outros setores apontados 
neste relatório, pelos mesmos 
motivos do cumprimento dos 
decretos sanitários”, conclui.

O relatório final será lido 
em plenário e encaminhado 
para o Ministério Público para 
eventuais responsabilizações 
criminais.

A Prefeitura foi procurada 
para comentar o relatório, e 
por meio de nota afirmou que 
“ainda não foi comunicada 
oficialmente sobre o assunto”.

sini pertencer a base de apoio 
ao prefeito Edinho dificilmente 
haveria um relatório final condi-
zente com tudo o que foi apu-
rado e comprovado em termos 
de irregularidades. Ele adiantou 
que após leitura na sessão desta 
terça-feira, 15, na Câmara Mu-
nicipal, vai enviar seu relatório 
ao Ministério Público Estadual e 
do Trabalho para que tomem as 
providências cabíveis na Justiça.

“Faremos uma defesa do 
nosso relatório em plenário. Um 
trabalho importantíssimo em 
defesa dos trabalhadores e com-

bate as empresas que dão calote 
e cometem crimes. Negligência 
a fiscalização dos contratos. 
Problema ainda mais agudo 
em nossa cidade com números 
compatíveis entre servidores 
concursados e terceirizados que 
prestam serviço público”, decla-
rou João Paulo Rillo.

“Eu acredito que é uma gran-
de contribuição para que esse 
serviço seja melhorado. Os traba-
lhadores são as grandes vítimas, 
mas a população também na 
medida que paga mal aos tra-
balhadores, que não garantam 
os direitos eles. Não trabalham 
motivados o que certamente 
faz com que população também 
perda com isso. Além do mal 
exemplo que o município dá 
nesse quesito”, afirmou Pedro 
Roberto que votou favorável ao 

relatório de Rillo.
Relatório paralelo
O Dhoje Interior obteve o 

relatório final aprovado durante 
reunião nesta segunda e que 
foi concluído pelo presidente da 
CPI das Terceirizadas João Paulo 
Rillo. O documento tem um total 
de 39 páginas e enumera uma 
série de irregularidades  que vão 
desde quebra de contratos unila-
teralmente e falta de fiscalização 
do Poder Público que teria sido 
conivente com as empresas.

“Os trabalhadores mantêm 
longos processos na justiça sem 
obter o recebimento de seus 
direitos trabalhistas e, ainda 
assim, as empresas terceirizadas 
devedoras se mantém prestando 
serviços à administração pública 
municipal, o que demonstra que 
o Executivo não tem qualquer 
preocupação em verificar a ido-
neidade e a capacidade econô-
mica da empresa terceirizada, 
tampouco cumprem a legislação 
federal seja para a habilitação de 
licitantes, seja para a fiscalização 
da execução dos contratos”, 
consta em trecho do relatório.

O relatório enumera o nome 
das empresas terceirizadas e 
seus respectivos donos e/ou 
representantes apontando as 
supostas irregularidades que 
vão desde falta de pagamentos, 
atrasos, quebra de contrato com 
alteração de escalas de dias e 
horas trabalhados, problemas 
relacionados a qualidade das 
refeições oferecidas, além da 
obrigatoriedade de pagamentos 
de cursos qualificantes que não 
constavam nos contratos assina-

dos originalmente entre empresa 
e Prefeitura.

O relatório ainda faz menção 
ao não comparecimento do 
secretário de Serviços Gerais, 
Ulisses Ramalho, convocado 
para depor em duas ocasiões. Na 
primeira delas alegou que estava 
de férias e na semana passada, 
apresentou atestado médico con-
firmando que havia testado positi-
vo para Covid-19 e, por isso, não 
poderia comparecer à reunião da 
CPI. Ulisses era aguardado para 
explicar contratação de empresa 
pela pasta que comanda que su-
postamente teria realizado obras 
de melhorias em área particular.

“Cabe salientar que, das 
convocações feitas durante os 
trabalhos da CEI, dois convoca-
dos não compareceram: o senhor 
Sidenir Martins, em sua última 
convocação, e o Secretário de 
Serviços Gerais, senhor Ulisses 
Ramalho de Almeida, em um 
gesto claro de descumprimento 
da lei e de desrespeito aos traba-
lhos da CEI e aos trabalhadores 
terceirizados”, afirma trecho do 
relatório.

O relatório conclui que “o que 
se observa é que, além do calote 
sofrido pelos trabalhadores, a 
ausência de fiscalização (por 
parte da Prefeitura) na execução 
dos contratos terceirizados abre 
oportunidades para uma série 
de descumprimentos de direitos 
trabalhistas”.

O Dhoje Interior entrou em 
contato com a assessoria de 
Comunicação da Prefeitura para 
comentar o teor do relatório e 
ainda aguarda as respostas.

Os 
trabalhadores 

mantêm longos 
processos 
na justiça 

sem obter o 
recebimento de 

seus direitos 
trabalhistas e, 
ainda assim, 
as empresas 
terceirizadas 
devedoras 
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prestando 
serviços à 
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pública 

municipal 
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O delegado da DEIC de Rio 
Preto, João Lafayete Sanches 
Fernandes, informou na manhã 
desta segunda-feira (14), em 
entrevista coletiva, que instau-
rou inquérito para investigar 
o histórico da relação entre 
o advogado Celso Wanzo, de 
58 anos, e o síndico Emerson 
Ricardo Fiamenghi, de 44 anos.

Wanzo levou um soco desfe-
rido por Fiamenghi, após o jogo 
do Palmeiras, time do qual era 
torcedor, na tarde de sábado, 12, 
caiu e morreu no Hospital de Base.

Segundo o delegado, o au-
tor iria ser ouvido novamente 
nesta segunda-feira, mas o 
oficial preferiu dar preferência 
para as testemunhas. Foram 
ouvidos o porteiro do prédio, 
que presenciou o fato, a es-
posa da vítima, o irmão e mais 
duas pessoas que estavam 
no apartamento da vítima. 
Lafayete também explicou 
que contava com as imagens 
das câmeras de segurança do 
prédio, no entanto, soube que 
as câmeras estão com defeito, 

“Motivo totalmente fútil”, diz delegado 
sobre agressão e morte de advogado

ACUSADO ESTÁ PRESO

Assassino de técnica em enfermagem 
usou facas e foi trabalhar, diz delegado

Estudante diz que foi estuprada 
após tomar suco e sofrer ‘apagão’

Corpo de mulher desaparecida 
é achado em sítio

Motorista de aplicativo feminino sofre 
ameaças e tem carro apedrejado

Populares encontram cadáver 
no meio de pastagem 

Jovem é agredida pelo marido 
durante trajeto para o trabalho

LATROCÍNIO BOA NOITE, CINDERELA

SEM VIDA

REPRESÁLIA

NO NOVA ESPERANÇA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Uma estudante, de 20 anos, 
compareceu na Central de Fla-
grantes de Rio Preto, na noite 
deste domingo, 13, para denun-
ciar que foi dopada e estuprada 
por um suposto motorista de 
aplicativo.

Segundo o boletim de ocor-
rência, ela estava em uma casa 
noturna quando, por volta das 
4h30, uma amiga passou mal e 
resolveram ir embora.

Enquanto aguardavam o carro 
de aplicativo chegar, o motorista 
de um automóvel parou e se 

apresentou como sendo o condu-
tor que estava sendo aguardado.

A amiga da vítima alertou que 
a cor do veículo era outra e nesse 
momento o motorista acelerou e 
deixou as outras jovens para trás, 
levando apenas a estudante.

Ao ser questionado porque 
havia deixado as outras garotas, 
ele falou que iria retornar para 
buscá-las e quando passaram 
novamente na frente da boate 
as moças não estavam mais lá.

A vítima pediu água e o des-
conhecido serviu um suco, que a 

jovem devolveu após sentir gosto 
de bebida alcóolica.

Após ingerir o líquido, a estu-
dante teve um ‘apagão’ e disse à 
polícia que só lembra de algumas 
cenas, como a de entrar em um 
motel e acordar, sem roupas, ao 
lado do homem.

Segundo a vítima, o suspei-
to a deixou na frente da casa 
noturna e desapareceu. O caso 
será investigado pelo 1º DP de 
Rio Preto.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

O caseiro de um sítio en-
controu o corpo da rio-pretense 
Arlete Aparecida da Silva Fa-
cioli, 54 anos, em estado de 
decomposição, na tarde deste 
domingo, 13.

A vítima havia desaparecido 
no último dia 3, após sair de 
casa no bairro Nossa Senhora do 
Líbano e estava sendo procurada 
por familiares e amigos, que 
fizeram ampla divulgação nas 
redes sociais em buscas de in-
formações sobre seu paradeiro.

O cadáver foi achado em 
uma mata, nas proximidades 
da residência da idosa. A tes-
temunha acionou a PM e disse 
que estava procurando patos 
na propriedade rural quando 
encontrou a aposentada.

Segundo o boletim de ocor-
rência, não havia ferimentos 
aparentes no corpo que pudes-
sem esclarecer as causas da 
morte.

Autópsia feita pelo Instituto 
Médico Legal (IML) deve ajudar 
os policiais do 3º DP de Rio Preto 
na investigação do caso.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

Uma rio-pretense, de 35 
anos, que está trabalhando para 
um aplicativo de transporte exclu-
sivo para mulheres, procurou a 
Central de Flagrantes, na manhã 
deste domingo, 13, para denun-
ciar que está sofrendo ameaças 
e teve o carro apedrejado.

Segundo o boletim de ocor-
rência, na última sexta-feira, 
11, estava em um posto de 

combustíveis resolvendo al-
gumas questões do aplicativo 
quando recebeu uma ligação, 
que aparentava ser de uma voz 
masculina, dizendo “se achando 
estrelinha demais, você precisa 
tomar cuidado para não morrer e 
ninguém querer te matar”.

A vítima contou à polícia 
que participa de vários grupos 
de WhatsApp onde expõe seu 

posicionamento relacionado a 
segurança e ao feminicídio e foi 
após manifestar sua opinião  que 
passou a ser ameaçada.

De acordo com a motorista, 
há um mês seu automóvel foi da-
nificado e neste domingo atingido 
por pedras. O caso será investi-
gado pelo 2º DP de Rio Preto.

(Colaborou – Sarah BELLI-
NE)

Um homem, cuja identida-
de é desconhecida, foi encon-
trado morto, por populares, na 
manhã deste domingo, 13, 
no meio de uma pastagem no 
bairro Nova Esperança, em 
Rio Preto.

A Polícia Militar foi cha-

mada e ao chegar no local, 
distante aproximadamente 
300 metros de estrada, viu o 
cadáver dentro de uma poça 
de água, formada em decor-
rência do declínio do solo.

Segundo o boletim de 
ocorrência, não havia sinais 

evidentes de violência ou 
ferimentos no corpo que pu-
dessem indicar as causas da 
morte.

A investigação do caso será 
feita pelo 4º DP rio-pretense.

(Colaborou – Sarah 
BELLINE)

Uma jovem, de 22 anos, de-
nunciou o marido por agressão, 
na manhã deste domingo, 13. À 
polícia, ela contou que é casada 
há três anos e tem uma filha de 
2 anos com o suspeito e que 
essa não foi a primeira vez que 
sofreu violência doméstica, mas 
nunca havia registrado boletim 

de ocorrência contra ele.
Segundo a vítima, o casal 

mora em Cedral, mas ela tra-
balha em Rio Preto e pediu 
que o esposo a trouxesse para 
a cidade vizinha, pois tinha que 
ir para o serviço.

Irritado em ter que fazer 
a viagem, o homem passou 

a agredir a mulher durante o 
percurso, batendo sua cabeça 
contra o vidro do carro.

O caso foi registrado no 
Plantão como lesão corporal e 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE)

O acusado de matar Sabri-
na Fernanda de Oliveira, 29, 
técnica em enfermagem do 
Hospital de Base de Rio Preto, 
na madrugada do último sá-
bado, 12, no Jardim Antunes, 
usou duas facas no crime, 
segundo o delegado da DEIC, 
Paulo Buchala.

Durante entrevista coletiva, 
na manhã desta segunda-feira, 
14, ele informou que o jovem, 
de 22 anos, após cometer 
o assassinato na casa da 
vítima, que era uma mulher 
trans, roubou o carro dela, um 
Chevrolet Ônix, com todos os 
pertences pessoais que esta-
vam no veículo, e foi trabalhar 
normalmente.

O suspeito assistiu o jogo 
entre Palmeiras e Chelsea e 
estava passeando com dois 
amigos na avenida Philadelpho 
Manoel Gouveia Neto quando 
foi visto por guardas civis mu-
nicipais e abordado na avenida 
Antônio Marques dos Santos.

Viaturas realizaram o blo-
queio da via pela frente e por 
trás do automóvel, impedindo 
uma provável fuga.

Segundo Buchala, os dois 
passageiros nada sabiam do 
homicídio e foram liberados. 
Após ser preso, o rapaz passou 
a dar versões contraditórias, 
alegando legítima defesa.

O delegado espera esclare-
cer esses pontos para manter o 

Andressa ZAFALON não tendo registrado assim, 
nenhuma ação do crime..

O caso vai ser investigado 
pelo 1º DP de Rio Preto e o de-
legado ainda ressaltou que, até 
onde se sabe, a vítima não teve 
como se defender da agressão, 
tendo sido pega de surpresa.

“O autor talvez não quisesse 
causar a morte, mas sua ação 
poderia sim levar à morte, sen-

do assim, imprudente. Também 
vamos investigar se poderia ter 
outro motivo a discussão que 
levou à morte”, frisa Lafayete.

Fiamenghi é síndico do pré-
dio onde ambos, autor e vítima, 

moravam, e a discussão ocorreu 
em frente ao condomínio.

“Vamos investigar se exis-
tem outros fatores que pudes-
sem ter levado a essa briga, já 
que surgiram boatos de que a 
vítima teria participado da dire-

toria de outra administração do 
prédio. Vamos ver as imagens 
e ouvir testemunhas”, afirmou 
Lafayete.

O delegado disse que o 
acusado será ouvido novamente 
ainda nesta segunda-feira (14). 

“Na primeira oitiva, o autor se 
reservou no direito de permane-
cer calado e depois da prisão, 
ainda não foi ouvido novamen-
te. A qualquer momento desta 
segunda vou fazer nova oitiva 
com ele”, frisou.

Sobre a causa da morte, foi 
traumatismo craniano, no en-
tanto, o delegado não sabe es-
pecificar se foi pelo soco ou pela 
queda. “Para elucidar esse de-
talhe, precisa do laudo necros-
cópico, onde o médico perito vai 
nos dizer do que ele morreu: se 
foi do soco ou da queda. Serão 
feitos exames periciais e vamos 
fazer a reconstituição do crime 
o quanto antes”.

Entenda o caso
O crime aconteceu no sába-

do (12), após o jogo final entre 
Palmeiras e Chelsea, quando, 
de acordo com testemunhas, 
o autor teria chegado na resi-
dência e de lá teria começado 
a insultar e ofender a vítima, e 
pedindo para que o advogado 
descesse para o hall de entrada 
do prédio.

Wanzo teria sido orientado 
por parentes e amigos a não 

descer, mas acabou indo ao en-
contro do autor do crime alegan-
do que iria “apenas conversar”.

Ainda de acordo com o de-
legado e as testemunhas, a víti-
ma chegou no hall de entrada e 
já teria sido surpreendida com o 
soco no rosto, sem tempo hábil 
de esboçar nenhuma reação.

O advogado foi imediata-
mente socorrido, porém, não 
resistiu aos ferimentos. A morte 
aconteceu depois da elabora-
ção do boletim de ocorrência e 
por isso o delegado de plantão 
prendeu o suspeito, porém, 
arbitrou fiança no valor de R$ 
5 mil, valor este que foi pago e 
o indiciado solto.

Após a confirmação da mor-
te do advogado, a juíza Gláucia 
Véspoli dos Santos Ramos 
de Oliveira decretou a prisão 
preventiva de Fiamenghi e o 
mesmo se entregou à Central 
de Flagrantes neste domingo 
(13), permanecendo, até o 
momento, preso na carceragem 
da DEIC à disposição da justiça.

O síndico apresentou diplo-
ma de nível superior e está em 
uma cela especial.

Ainda estamos 
trabalhando 
com outras 
possíveis 
provas. 

Podemos 
até chegar 
na situação 
de homicídio 

doloso

“

”

enquadramento legal do crime 
como latrocínio (roubo seguido 
de morte), cuja pena é de 20 
anos, ou mudar para homicídio 
qualificado, cuja pena é de 12 
anos.

De acordo com Buchala, 
o indiciado, que não tinha 
antecedentes criminais, falou 
para colegas no trabalho que 
o Ônix era de parentes e que 
estava namorando com Sabri-
na há aproximadamente uma 
semana.

Quando foi detido pela 
GCM, o acusado estava indo 
para um barzinho. O delegado 
espera obter novas pistas e 
provas com a perícia no celular 
do jovem, que deve passar por 
um novo interrogatório.

A previsão de Buchala é 
concluir o inquérito em 10 dias. 
O autuado está preso preven-
tivamente na carceragem da 
DEIC.

(Co laborou –  Sarah 
BELLINE)
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Transplante de Medula Óssea 
aumenta 400% em 2 anos 

A leucemia é o tipo mais 
comum de câncer infantil, sen-
do responsável por 75% dos 
diagnósticos. Por conta disso, 
o Transplante de Medula Óssea 
(TMO), em determinados casos, 
pode ser realizado para aumen-
tar as chances de cura.

O número deste tipo de 
procedimento no Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM) 
de Rio Preto aumentou 400% 
nos últimos dois anos. A Uni-
dade de Transplante de Medula 
Óssea foi inaugurada no hospital 
em agosto de 2019. Na época, 
foram realizados 5 transplantes. 
Em 2020 este número subiu 
para 20. No ano passado, em 
2021, foram realizados 25 
procedimentos; totalizando 42 
transplantes desde sua criação.

A pequena Taila, 6 anos, foi 
uma das crianças que passou 
pelo procedimento em Rio Pre-
to. Ela foi diagnosticada com a 
doença em março e viajou de 
Andradina (sua cidade natal) 
para o HCM para passar pelo 
transplante em novembro do 
ano passado.

“Ela não reclamava muito de 
sentir dores, mas tinha ficada 
a começar bastante inchada 
e sentido bastante cansaço. 
Hoje ela está muito melhor e 
estamos fazendo as consultas 
de acompanhamento”, comen-
tou Lilliane Henrique Ferreira da 
Silva, mãe de Taila.

Segundo a hematologista 
pediátrica e coordenadora da 
Unidade de TMO do HCM, Laila 
Rigolin Fortunato, o transplante 
de medula óssea não ocorre 
apenas em pacientes com 
leucemia.

“Esse tratamento é indicado 
em situações em que a produ-
ção de sangue não é adequada 
ou quando o paciente precisa 
tratar alguns tipos de câncer, já 
que ele combate um dos efeitos 
colaterais da quimioterapia que 
é a diminuição da produção de 
sangue. O transplante funciona 
com uma infusão de sangue e 
o paciente fica sendo acompa-
nhado de perto por 100 dias 
após o procedimento”, explicou.

Quando indicado, o trans-
plante pode ser realizado de 
duas formas: transplante autó-
logo, quando são usadas as cé-
lulas-tronco do próprio paciente; 
ou transplante alogênico, quan-
do são usadas células-tronco 
de um doador compatível. “A 
medula óssea é uma herança 
genética, portanto procura-se 
primeiro um doador compatível 
na família. Entre irmãos do mes-
mo pai e da mesma mãe, há 
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redacao@dhoje.com.br
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EM OLÍMPIA

CÂNCER INFANTIL

Uma ação especial no último 
sábado (12) promoveu a vacinação 
contra a Covid-19 em Olímpia para 
os moradores adolescentes e adul-
tos. A iniciativa, que teve o objetivo 
de ampliar o horário de imunização, 
registrou 213 doses aplicadas.

A mobilização foi realizada 

DA REDAÇÃO
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LUTA DE BRAÇO

SÉRIE A3

TENISTA

Equipe de Rio Preto conquista medalhas em competição 

Olímpia demite o treinador após cinco rodadas

Mirassolense fecha circuito 
com três títulos e um vice

Mobilização aplica cerca de
200 doses no fim de semana

Médicas alertam para a importância 
do diagnóstico precoce 

A equipe Titãs de luta de 
braço, de São José do Rio Preto, 
participou neste último fim de 
semana do Campeonato Paulista 
de Estreantes, realizado em Jaca-
reí. Ao todo, quatro atletas foram 
medalhistas.

Robson Vieira garantiu o 1º 
lugar na categoria sênior 85 kg 
(braço esquerdo) e na categoria 
master 80 kg (braço esquerdo). 
Ele também foi vice no master 80 
kg (braço direito) e 3º no sênior 
85 kg (braço direito).

Heron Domingues foi cam-
peão nas categorias sênior 100 
kg e master 80 kg, ambas com o 
braço direito. Ele também foi vice 
no master 80 kg (braço esquer-

O Olímpia comunicou nas 
redes sociais nesta segunda-
-feira (14) o desligamento do 
técnico Marcelo Henrique Dias. 
O auxiliar Carlos Eduardo Lopes 
vai assumir o comando proviso-
riamente do time e comandará o 
Galo Azul na partida contra o Rio 
Preto nesta quarta-feira (16).

“O Olímpia Futebol Clube 
comunica o desligamento do 
técnico Marcelo Henrique Dias. 
O clube agradece os serviços 
prestados pelo profissional”, diz 
a nota divulgada.

Marcelo assumiu o Olím-
pia no meio da Série A3 do 
Campeonato Paulista do ano 
passado. Sob o comando do 
treinador foram 12 jogos, com 
3 vitórias, 2 empates e 7 der-
rotas naquela temporada. Em 
2022, ele comandou a equipe 
em 5 jogos, tendo conseguido 1 
vitória, 2 empates e 2 derrotas. 
O Galo Azul é atualmente o12º 
na classificação.

A tenista mirassolense Rays-
sa Vitória Domingues, 16 anos, 
da equipe de Mirassol, finalizou a 
participação das cinco etapas do 
Circuito Aberto de Tênis Juvenil 
UTR Brasil com três títulos de 
campeã e um vice na categoria 
18 anos.

Na 5ª e última etapa, encer-
rada no domingo (13), Rayssa 
ficou em segundo lugar ao ser 
superada na final pela tenista Le-
tícia Marangoni, de Franca, que é 
atleta da Seleção Brasileira, pelo 
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DA REDAÇÃO

25% de chance de haver com-
patibilidade”, comentou Laila.

Ainda de acordo com a he-
matologista, aproximadamente 
60% dos pacientes não encon-
tram doador na família. Nestes 
casos, são procurados doado-
res compatíveis por meio do 
Registro Nacional de Doadores 
de Medula Óssea (REDOME). 
Por conta disso, é importante 
recrutar doadores.

O Hemocentro de Rio Preto 
faz o cadastro de doadores de 
Medula Óssea. Para se cadastrar 

é muito fácil: basta ter entre 18 
e 35 anos e estar em bom es-
tado de saúde (não ter doença 
infecciosa ou incapacitante); 
apresentar um documento oficial 
com foto, como RG ou CNH (Car-
teira Nacional de Habilitação), 
por exemplo; e preencher um 
formulário com dados pessoais, 
que precisam estar sempre 
atualizados.

Ao final, será coletada uma 
amostra de sangue para o teste 
de tipagem, para verificar a com-
patibilidade do doador.

das 8h às 16h, na Avenida dos 
Olimpienses, ao lado da UPA, 
disponibilizando para a população 
com 12 anos ou mais a aplicação 
de todas as doses, sendo que 85% 
do público que procurou o ponto 
de vacinação foi para receber a 
terceira dose.

Quem não conseguiu se imu-

gia Pediátrica do hospital revelou 
que o índice de sobrevida nesses 
pacientes aumentou em 12% nos 
últimos 12 anos. O levantamento 
mostrou que de 1999 a 2009, o 
índice de sobrevida era de 70%; 
já de 2009 até o ano passado, 
em 2021, essa taxa aumentou e 
atingiu seu maior patamar, 82%.

“Apesar de o câncer ter um 
comportamento mais agressivo 
em crianças, ele pode ser tratado 
e o diagnósticos precoce aumenta 
essas chances. No HCM temos 
pacientes de todas as faixas etá-
rias, de bebês a adolescentes, 
então é preciso ter um alerta 
constante”, comentou a oncolo-
gista pediátrica Francine Megid.

Não existe uma forma pre-
venção ao câncer e os sintomas 
são parecidos com os de outras 

doenças, como palidez, inchaço, 
alteração nos olhos, fadiga e dor 
nos braços e nas pernas.

“Estar atento é fundamental, 
sobretudo porque os sintomas 
podem ser confundidos com 
doenças comuns da infância, o 
que pode dificultar o diagnósti-
co precoce”, afirmou a médica 
oncologista Bárbara C. Benetton 
Pinto, coordenadora do Serviço de 
Oncologia do Austa em Rio Preto.

Segundo a médica, houve 
avanços no tratamento do câncer 
infantil, cujas possibilidades en-
volvem a quimioterapia, a cirurgia 
e a radioterapia. A cirurgia pode 
ser feita antes ou depois de outro 
tratamento, de forma a aumentar 
as chances de sucesso, pois é 
feita para remover o tumor ou o 
máximo de tecido afetado.

Nesta terça-feira, 15 de fe-
vereiro, é celebrado o Dia Inter-
nacional de Luta contra o Câncer 
na Infância. A data foi criada em 
2002 pela Childhood Cancer 
International para conscientizar 
sobre a doença. O câncer infantil 
é a principal causa de morte 
entre o público infantil no Brasil, 
segundo dados do Inca (Instituto 
Nacional do Câncer). As chances 
de cura, no entanto, podem ser 
de até 80% se o diagnóstico for 
feito o mais cedo possível.

O Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM) atualmente atende 
cerca de 200 crianças diagnosti-
cadas com câncer, com 60 sendo 
atendidas por quimioterapia. Um 
estudo feito pelo setor de Oncolo-

nizar no sábado pode procurar o 
ponto de vacinação durante a se-
mana, de segunda a sexta, das 8h 
às 16h. O município segue com a 
aplicação de 1ª e 2ª doses, com a 
dose adicional para pessoas acima 
de 18 anos que já completaram 
quatro meses da 2ª dose e ainda 
a 4ª dose para imunossuprimidos 
que completaram quatro meses 
da 3ª dose.

Segundo balanço do Vaci-
nômetro do Governo do Estado, 
Olímpia já aplicou 119.220 vaci-
nas, sendo 48.598 vacinas de 1ª 
dose, 47.169 vacinas de 2ª dose 
e dose única, além de 23.453 
doses adicionais. A vacinação 
infantil já imunizou cerca de 2500 
crianças de 05 a 11 anos, com 
mais de 50% do público vacinado 
e a imunização segue no Salão 
da Fenossa, das 8h às 15h30, de 
segunda a sexta.

do).  Paulo Barros ficou o primeiro 
lugar na sênior 90kg (braço direito) 
e o vice na sênior 90 kg (braço es-

querdo). Por fim, Diovanni Gregório 
foi o terceiro colocado na sênior 90 
kg com o braço direito.

placar de 6/4 e 6/3, num jogo 
que durou cerca de duas horas, 
na academia Nova República do 
Tênis, em Franca. Na semifinal, 
a mirassolense derrotou Mel 
Santos, de Ribeirão Preto, por 
duplo 6/0.

Em 2022, Rayssa, que treina 
de terça à sábado no Clube Mon-
te Líbano, vai participar de etapas 
do Paulista e do Brasileiro, além 
de defender Mirassol nos Jogos 
da Juventude, Regionais e Aber-
tos do Interior.

A competição foi supervisio-

nada pela Federação Paulista de 
Tênis, sendo que o evento valeu 
pontos no ranking paulista. Os 
atletas também somaram pontos 
no ranking da Universal Tennis 
Ratings (UTR) - desenvolvida com 
o objetivo de fornecer um único 
sistema universal para todos os 
jogadores (homens, mulheres, 
crianças e adultos), de qualquer 
lugar do mundo e de todos os 
níveis de jogo, de uma maneira 
consistente, objetiva e confiável, 
para identificar o verdadeiro nível 
de jogo de cada jogador



Editais de
CONVOCAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Câmara Municipal de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

A-6Jornal
São José do Rio Preto, terça-feira
15 de fevereiro de 2022

8ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
15 DE FEVEREIRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 

ORDEM DO DIA 
 

PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
01 – 03/22 – DA MESA DIRETORA – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Dispõe sobre aplicação de revisão anual ao subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários 
Municipais, na forma do inciso V do artigo 29 e do inciso X do art. 37 da Constituição Federal. . (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA)  
02 – 04/22 – DA MESA DIRETORA – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, mediante 
alterações às Leis Complementares Municipais nº 156, de 30 de dezembro de 2002; nº 358, de 22 de fevereiro 
de 2012; nº 418, de 7 de maio de 2014; nº 448, de 30 de outubro de 2014, e nº 586, de 22 de fevereiro de 2019; 
aplica revisão de 11% (onze por cento) aos servidores do Poder Legislativo; e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
03 – 05/22 – DA MESA DIRETORA – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre aplicação de revisão anual de 11% (onze por cento) a partir de 1º de fevereiro de 2022, ao 
subsídio dos Vereadores. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
04 – 186/21 -  VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 2ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Dispõe sobre a divulgação de dados da execução de contratos de terceirização de mão de obra firmados por 
todos os órgãos e entidades públicas municipais, em seus respectivos sítios oficiais. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)  
05 - 05/20 – VER. FÁBIO MARCONDES (SUBSCRITO P/ VER. ROSSINI ) – 1ª DISC./VOT  
Isenta os profissionais da rede de ensino do Município da obrigação de Área Azul nas imediações das unidades 
em que estão lotados durante os períodos de desempenho de suas funções. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES) (VOTAR PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA)  
 
PROJETOS DE RESOLUÇÃO 
06 – 03/22 – MESA DIRETORA – 2ª DISC./VOT 
Altera as Resoluções nº 1.210, de 22 de março de 2018, e 1.227, de 22 de fevereiro de 2019, que  dispõe sobre 
o Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde aos servidores do Poder Legislativo. (QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA).  
07 – 19/21 – VER. RENATO PUPO – 1ª DISC./VOT   
Altera a redação do § 2º do artigo 81 da Resolução 712/90 – Regimento Interno, e Revoga o § 3º do mesmo 
artigo. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 

                                                                                  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 11/02/2022 
 
 
 
 

7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
15 DE FEVEREIRO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS 

 
ORDEM DO DIA 

 
PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR 
01 – 03/22 – DA MESA DIRETORA – 1ª DISC./VOT (COM EMENDA) 
Dispõe sobre aplicação de revisão anual ao subsídio mensal do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários 
Municipais, na forma do inciso V do artigo 29 e do inciso X do art. 37 da Constituição Federal. . (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA)  
02 – 04/22 – DA MESA DIRETORA – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, mediante 
alterações às Leis Complementares Municipais nº 156, de 30 de dezembro de 2002; nº 358, de 22 de fevereiro 
de 2012; nº 418, de 7 de maio de 2014; nº 448, de 30 de outubro de 2014, e nº 586, de 22 de fevereiro de 2019; 
aplica revisão de 11% (onze por cento) aos servidores do Poder Legislativo; e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
03 – 05/22 – DA MESA DIRETORA – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre aplicação de revisão anual de 11% (onze por cento) a partir de 1º de fevereiro de 2022, ao 
subsídio dos Vereadores. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETOS DE LEI 
04 – 421/21 – VER. BRUNO MOURA – 2ª DISC./VOT 
Altera o art 1º da Lei nº 9876, de 16 de abril de 2007. – SP. Que dispõe sobre critérios para publicações oficiais 
do Município. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES).  
05 – 237/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre Alvará de Funcionamento Provisório no Município de São José do Rio Preto – SP. (QUÓRUM: 
MAIORIA  SIMPLES) (VOTAR O PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO)  
06 – 418/21 – VER. JEAN CHARLES O.D SERBETO – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da emissão de Diplomas em Braille, para os alunos com deficiência visual nas 
instituições de ensino médio e superior, no Município de São José do Rio Preto-SP. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
 
PROJETOS DE RESOLUÇÃO 
07 – 03/22 – MESA DIRETORA – 1ª DISC./VOT 
Altera as Resoluções nº 1.210, de 22 de março de 2018, e 1.227, de 22 de fevereiro de 2019, que  dispõe sobre 
o Auxílio Alimentação e Auxílio Saúde aos servidores do Poder Legislativo.(QUÓRUM: MAIORIA 
ABSOLUTA).  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  

                                                                                  Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
        Presidente da Câmara – 11/02/2022 
 
 
 
 
 
 

 

Prefeitura do Município de Tanabi.

Pregão Presencial n° 04/2022. Objeto: Aquisição de analisa-
dor hematológico para hemograma veterinário, conforme edi-
tal. Entrega de (envelopes, credenciamento proposta e aber-
tura dos envelopes e julgamento): 25 de fevereiro de 2022, 
às 09h15min. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro 
– TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00 ou pelo 
site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 14 de fevereiro de 2022.
  João Paulo da Silveira – Pregoeiro 
 Norair Cassiano da Silveira – Prefeito

Prefeitura Municipal de
TANABI

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÕES 

A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO convoca seus cooperados para comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária que fará realizar em sua sede à Rua Indepen-
dência, 2651, Centro, São José do Rio Preto, São Paulo, no dia 21 de março 
de 2022, em regime misto: presencial e “on line”, às 15:00 horas em primeira 
convocação com 2/3 (dois terços) de seus cooperados. Caso esse número 
não seja atingido reunir-se-ão em segunda convocação às 16:00 horas com 
metade mais um de seus cooperados, ou em terceira convocação, às 17:00 
horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar da seguinte OR-
DEM DO DIA: 
 
Ordem do Dia a ser discutida em Assembleia Geral Ordinária.

I- Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: o ba-
lanço geral do exercício de 2021, relatórios da contabilidade, demonstrativo 
de resultado e, relatórios da diretoria e demonstração de sobras e perdas; 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria externa inde-
pendente.
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício;
III - eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
IV - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença 
dos membros do Conselho de Fiscal, Conselho de Administração e Diretoria;
V – Proposta de trabalho para o exercício de 2022.
VI – Analisar pedido de demissão e/ou associação da cooperativa
Para efeito de “quórum” de instalação, o número de associados existentes 
com direito a voto é de 74 (Setenta e oito) cooperados(as)

São José do Rio Preto, 11 de fevereiro de 2022. 

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
            DIRETOR PRESIDENTE

UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1ª, 2ª e 3ª 
CONVOCAÇÕES 

A UNIODONTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – COOPERATIVA DE TRA-
BALHO ODONTOLÓGICO convoca seus cooperados para comparecerem à 
Assembleia Geral Ordinária que fará realizar em sua sede à Rua Indepen-
dência, 2651, Centro, São José do Rio Preto, São Paulo, no dia 21 de março 
de 2022, em regime misto: presencial e “on line”, às 16:00 horas em primeira 
convocação com 2/3 (dois terços) de seus cooperados. Caso esse número 
não seja atingido reunir-se-ão em segunda convocação às 17:00 horas com 
metade mais um de seus cooperados, ou em terceira convocação, às 18:00 
horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar da seguinte OR-
DEM DO DIA: 
 
Ordem do Dia a ser discutida em Assembleia Geral Extraordinária.

I- Reforma do Estatuto Social para adequação à LGPD. Inserção dos itens  
XIII – Responsabilizar-se pelo tratamento e transmissão de dados dos nos-
sos cooperados, beneficiários, fornecedores, colaboradores e todos(as) os 
envolvidos no processo de tratamentos  e diagnósticos odontológicos de to-
dos(as) os mencionados neste item.
XIV – Comunicar a Uniodonto Rio Preto todo e qualquer vazamento de da-
dos sensíveis dos nossos beneficiários, cooperados, colaboradores e envol-
vidos nos tratamentos e diagnósticos odontológicos ocorrido em seu(seus) 
consultórios e/ou clínicas sob a sua responsabilidade imediatamente a sua 
ocorrência. Responsabilizando-se pelos efeitos desse/desses vazamentos.

São José do Rio Preto, 11 de fevereiro de 2022. 

JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI
            DIRETOR PRESIDENTE

 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
DIGITAL  A SE REALIZAR EM 20 DE 
MARÇO DE 2022 DA COORPTRANS 
COOPERATIVA RIO PRETENSE DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
CARGAS E PASSAGEIROS CNPJ 
09.510.802/0001/16 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

                            O Diretor Presidente da COORPTRANS 
COOPERATIVA RIO PRETENSE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS 
E PASSAGEIROS CNPJ 09.510.802/0001-16, com sede na Rua Euclides de 
Lima nº 351 – Bairro Romano Calil,  cidade de São José do Rio Preto/SP, em 
cumprimento às disposições legais e estatutárias, Lei nº 5.764/1971 e art. 18 
do Estatuto Social, convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINARIA  DIGITAL, a realizar-se no dia 20 de março de 2022, 
através da plataforma digital ZOOM no endereço de reunião ID 802 492 7025, 
em primeira convocação às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, em segunda  convocação às 09:00 horas, com a presença de 
metade mais um dos associados, em terceira e última convocação às 10:00 
horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados. Serão deliberados 
os assuntos da Assembleia Geral Ordinária, para tratarem da seguinte ordem 
do dia: 1) Prestação de contas do órgão de administração; 2) Destinação das 
sobras apuradas ou rateio das perdas; 3) eleição de membros do conselho 
fiscal. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de 
associados da cooperativa, em 31/12/2021, é 332 (trezentos e trinta e dois ). 
Para participar da Assembleia Geral Digital o associado deve baixar o 
aplicativo “ZOOM”  disponível em todas as plataformas (mobile e PC), abrir o 
aplicativo, selecionar a opção “INGRESSAR EM UMA REUNIÃO”,  inserir o ID 
da reunião, no próximo campo inserir o nome completo do associado e em 
seguida selecionar a opção “INGRESSAR” e  aguardar o aceite do anfitrião, 
ficando estabelecido para  suporte e esclarecimentos sobre acesso à reunião 
fone: 17-99164-9108. 

 
São José do Rio Preto/SP   14 de  fevereiro de 2022 

 
 
 
 
 
 

ELIAS GOMES ASSÊNCIO 
Diretor Presidente 

C        RPTRANS
COOPERATIVA RIO PRETENSE DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

FÁBIO DA SILVA BARBOSA e NAIR DOURADO DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, farmacêutico, solteiro, nascido em Ta-
nabi, SP, no dia 31 de outubro de 1988, filho de VALMIR BARBOSA 
e de LUCY HELENA RODRIGUES DA SILVA BARBOSA. Ela, de na-
cionalidade brasileira, farmacêutica, solteira, nascida em Paramirim, 
BA, no dia 27 de agosto de 1991, filha de ANTÔNIO PEREIRA DA 
SILVA e de EDELZUITA DE LIMA DOURADO SILVA. 

ARISTÃO DE ALMEIDA FERNANDES e ELISA MOTA RODRI-
GUES. Ele, de nacionalidade brasileira, metalúrgico, solteiro, nasci-
do em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de julho de 1979, filho de 
JOÃO JESUS FERNANDES e de REGINA HELENA DE ALMEIDA 
FERNANDES. Ela, de nacionalidade brasileira, costureira, divorcia-
da, nascida em Santo André, SP, no dia 17 de julho de 1969, filha de 
NELSON MOTA RODRIGUES e de JULIA ANTONIA RODRIGUES. 

CAIO FIGUEIREDO SARACENI e LUIZA TOLEDO MOSCARDI-
NI. Ele, de nacionalidade brasileira, veterinário, solteira, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de dezembro de 1992, filho 
de ANTONIO LELLIS SARACENI e de EDNA MARIA SALOMÃO FI-
GUEIREDO SARACENI. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 25 de abril 
de 1991, filha de AIRTON CAMACHO MOSCARDINI e de ELIANA 
CRISTINA TOLEDO.  
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2022
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca 
de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1726 do 
Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de união estável em 
casamento:

GUSTAVO HENRIQUE DIAS DA SILVA e MARIA EDUARDA CAIRES 
BACHEGA. Ele, de nacionalidade brasileira, entregador, solteiro, nasci-
do em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de junho de 1995, residente 
e domiciliado a Jorge Tibiriça, Nº 3335, Centro, São José do Rio Preto, 
SP, filho de WLADIMIR OLAVO DIAS DA SILVA e de MARILU CRISTINA 
COSTA DIAS DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, sol-
teira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de maio de 2000, 
residente e domiciliada a Jorge Tibiriça, Nº 3335, Centro, São José do Rio 
Preto, SP, filha de RENATO CARLOS GARCIA BACHEGA e de SILVANA 
GONÇALVES CAIRES.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 
1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 14 de fevereiro de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.
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EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

PEDRO GABRIEL DE SANTANA e ANGELA CRISTINA NOVAS, sendo 
ELE filho de JOÃO GABRIEL DE SANTANA e de SOCORRO MARIA DA 
CONCEIÇÃO e ELA filha de ONORIO AUGUSTO NOVAS e de GENI PE-
REIRA NOVAS;

THIAGO PERPÉTUO DE LIMA e MARIA DOS SANTOS PINHEIRO 
OLIVEIRA, sendo ELE filho de JOÃO CARLOS DE LIMA e de ANTONIA 
MADALENA RODRIGUES DOS SANTOS DE LIMA e ELA filha de PEDRO 
LOPES DE OLIVEIRA e de MARIA PINHEIRO DAS NEVES;

JOVENILSON ALVES DA SILVA e FERNANDA APARECIDA ALVES DOS 
REIS, sendo ELE filho de GETÚLIO SOARES DA SILVA e de LUCIANA 
ALVES DA CRUZ e ELA filha de e de NAUZIRENE ALVES DOS REIS;

LINO CEZAR CESTARI e MARIA ESTELA PONTES, sendo ELE filho de 
LINO CESTARI e de ZAIRA POSSEBON CESTARI e ELA filha de MANOEL 
SANCHES GILA e de CLEIDE PONTES ALVES SANCHES;

; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
14/02/2022.
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A CHEF RENATA Covizzi recep-
ciona convidados na noite desta 
terça-feira, para a inauguração da 
Burger 11, no Posto Monte Carlo, 
na avenida JK.  
 
MARIA PEREIRA Delbem, em-

presária da cidade de Palestina, 
passou a data de seu aniversário, 
final de semana, no apartamento 
de sua filha, a dermatologista Dra. 
Miriam Delbem Bellon e do genro, 
o empresário, Alaércio Bellon no 
Edifício Michelangelo.
 
RUI LUCATO, educador, passou 

semanas em Chapadão do Sul e 
Costa Rica, cuidando dos negó-
cios e novos empreendimentos.
 
AO LADO DO MÉDICO Masaru 

Uehara, que também assumiu 
idade nova, dia 11 passado, De-
nise Aguiar Barros Uehara, foi a 
aniversariante da última terça-fei-
ra, sendo muito cumprimentada 
durante a semana.
 
JOCASTA SELLARO e Fernan-

do, engenheiro civil, aguardam 
para o mês de agosto, o nasci-
mento do bebê. O casalzinho 
ainda não sabe sexo da criança.
 
MEUS SENTIMENTOS aos fi-

lhos, Lizie, Marcelo e Marcus Viní-
cius, pelo falecimento sexta-feira 
última, de sua genitora Elizabeth 
Buzini, professora, ex-Assistente 
Técnica de Supervisão Pedagó-
gica da antiga Divisão Regional 
de Ensino e Delegada de Ensino 
de Rio Preto. Descanse em paz.  
 
O MÉDICO HUMBERTO Lied-

tke, o advogado Gustavo Polot-
to, o empresário Paulo Sade e 
Simone Teixeira Soubhia foram 
os aniversariantes do final de 
semana.

Detalhes
não tão pequenos...

Mais amigos na city
Cada vez mais aumenta a legião de amigos rio-pretenses, do jovem 
Jair Renan Bolsonaro, filho 4, do nosso presidente Jair Messias 
Bolsonaro, que passou mais um final de semana na terrinha de 
Rio Preto, com direito a caprichado almoço rodeado de amigos no 
domingo no Condomínio Quinta do Golfe.

Carnariopreto
Bom e velho Carnariopreto. 
Pois bem...  Ao que tudo 
indica a micareta deve voltar 
provavelmente em dezembro. 
Fontes dão conta que reuniões 
vêm sendo realizadas pela antiga 
organização e até atrações já 
estão sendo acertadas. Mais um 
detalhe, o primeiro carnaval fora 
de época de nossa região deve 
voltar a Avenida José Munia... 
Isso mesmo que você leu!

Que maravilha!
O Rotary de São José do Rio Preto 
Palácio das Águas, no comando 
do presidente Carlos Gianellini, 
convida este colunista para a 
entrega dos equipamentos de 
fisioterapia e hidroterapia para 
a ARCD/AACD de Rio Preto, que 
aconteceu ontem.  Projeto no 
valor de R$26.992,53 reais, 
provenientes de campanhas de 
arrecadação, tais como Chopp 
Fes e a Feijoada do Palácio das 
Águas.  

Novo Consórcio
Um novo consórcio acaba de nascer. É formado por Márcia Lima, 
Mirthes Borges, Neide Gaureschi, Solange Rogero e Cláudia Estrella. 
Se chama “Consórcio Red Velvet” e essas mulheres estão a todo vapor!

Novo Consórcio
Um novo consórcio acaba de 
nascer. É formado por Márcia 
Lima, Mirthes Borges, Neide 
Gaureschi, Solange Rogero 
e Cláudia Estrella. Se chama 
“Consórcio Red Velvet” e essas 
mulheres estão a todo vapor!

Estreia nacional 
Do livro para o teatro e do 
teatro para o cinema. Foi assim 
o processo de adaptação do 
Miguilim Mutum – o filme, uma 
coprodução da Companhia Azul 
Celeste e da Filmme Conteúdo 
com direção de Jorge Vermelho 
e Linaldo Telles, montagem 
de Claudio Roberto Santos e 
no elenco os atores Henrique 
Nerys e Luis Andrade. A estreia 
nacional será no dia 16 de 
fevereiro, nesta quarta-feira, na 
Sala Sesc de Cinema, às 20h.

 Bodas de Ouro
Comemorar 50 anos de casados é muito 
especial porque marca uma vida quase 
inteira ao lado de quem se ama. São 
tantas histórias, superações e sonhos 
que foram construídos ao longo dos 
anos. A colunista Cida Caran Westin 
e o advogado Orvile Tucunduva Westin 
brindaram na noite do último sábado, 
dia 05 de fevereiro, “Bodas de Ouro”, no 
Salão de Festas do Condomínio Quinta 
do Golfe, com um maravilhoso jantar, só 
para aproximamente 70 integrantes da 

Suculentas no 
Shopping
Evento realizado pela H Plant 
Paisagismo, acontece até o 
dia 20 de fevereiro com a 
pretensão de surpreender os 
apaixonados pelas espécies. Já 
em sua 4ª edição, a tradicional 
Exposição de Suculentas chega 
ao Riopreto Shopping trazendo 
cores e diversas espécies dessa 
planta que cada dia ganha mais 
espaço nas residências dos 
brasileiros. Heitor Liporacci, 
responsável pela exposição 
e propr ietár io da H Plant 
Paisagismo, serão mais de 10 
mil unidades de Suculentas 
ao todo, de vários tamanhos, 
formatos, cores e texturas. 

Casada e integrada. Pouco menos de dois meses para o governador João Dória passar o cargo para seu vice, 
Rodrigo Garcia, aliados dos dois já trabalham para que a campanha de ambos seja “casada” em São Paulo. En-
quanto Doria encontra dificuldades para atrair apoios partidários, Rodrigo Garcia, que vai disputar o Palácio 
dos Bandeirantes, está em uma situação confortável. Duro na queda. O presidente em exercício do Rio Preto 
Esporte Clube, José Eduardo Rodrigues, que está no comando do “Jacaré” amparado numa liminar do Tribunal 
de Justiça, desde 2019, está desafiando o juiz Lincoln Augusto Casconi, titular da 5ª Vara Cível. Após sofrer vá-
rias condenações por litigância de má-fé, Rodrigues, que tenta atrasar ao máximo o andamento do processo nº 
1024195-89.2019.8.26.0576, apresentou nesta semana mais um embargo de declaração. O próprio juiz Casconi 
já o alertou e condenou em outras manifestações em processos de que Rodrigues, acusado de ter simulado uma 
suposta assembleia e eleição em dezembro de 2018, de que ele está apresentando recursos procrastinatórios. 
Seu objetivo é tão somente atrasar o andamento do processo e sua decisão final, que pode, consequentemente, 
afastá-lo da direção do clube. Nesse embargo de declaração, recém apresentado, Rodrigues, por meio do seu 
advogado, Gustavo Goulart Escobar, afirma que o juiz agiu de maneira contraditória, porque o caso ainda não 
teve o seu mérito apreciado e, portanto, o presidente do Rio Preto não precisa pagar a multa agora. O fato em an-
damento serve para paralisar o processo e adiar mais alguns dias a decisão que, pelo jeito não deve mudar. Mas, 
a Justiça fará o seu papel ao definir o que está certo ou errado. A vista com desconto. Com o aumento no valor 
do IPVA deste ano, cresceu a parcela de contribuintes em que optaram pelo pagamento à vista em janeiro para 
obter o desconto. Cerca de 4,8 milhões de proprietários de automóveis, que representam 28% do total pagaram 
a vista com o abatimento de 9%, de acordo com a Fazenda paulista. Verdade seja dita. Aloysio Nunes Ferreira, 
que já foi de tudo um pouco na vida pública, mas atualmente sem mandato, “Tucano” tipo moderador e conci-
liador, está sendo procurado pelo ex-presidente Luiz Ignácio para intermediar um encontro com o senador José 
Serra, adversário de Lula nas eleições presidenciais de 2002. A vista com desconto. Com o aumento no valor 
do IPVA deste ano, cresceu a parcela de contribuintes em que optaram pelo pagamento à vista em janeiro para 
obter o desconto. Cerca de 4,8 milhões de proprietários de automóveis, que representam 28% do total pagaram 
a vista com o abatimento de 9%, de acordo com a Fazenda paulista. No ano passado quando o desconto era de 
3%, aproximadamente 4,4 milhões de donos de veículos adiantaram o pagamento. Ponto e basta! (Esta coluna é 
publicada com exclusividade para o jornal DHOJE às terças e quintas feira

DiáriodoBob

Cida Caran e o advogado Dr. 
Orvile Tucunduva Westin na 

noite dos 50 anos de casados

Cida Caran e Orville Westin 
com o filho, o cirurgião dentista 

Dr. Rodrigo Caran Westin 

Alessandro Caran e Cinthia 
Siqueira Machado Caran, 
curtindo a noite festiva

Sueli e Jesus Martim Neto, Presidente do 
Automóvel Clube, em animado baile do último dia 

11. Foto Jorge Maluf  

A bonita mesa com variedades em 
frios e frutas

Um grupinho de familiares, 
felizes, em clima de 

comemoração

Divina e maravilhosa a mesa do bolo e 
docinhos

Padre Irineu abençoando o 
casal Cida Caran e Orville 

Westin

Jorge Maluf 

bobtoledo@gmail.com

Roberto
 Toledo

C/ Luizinho BUENO 

GolpedeMestre  
DÊ UM “PLAY” NA VIDA, UM “PAUSE” NOS MOMENTOS BONS, UM “STOP” 
NOS MOMENTOS RUINS E UM “REPEAT” NAS ALEGRIAS DA VIDA. Sorria, 
beba muito champagne e seja feliz!

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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

família, que vieram de várias cidades, 
Cuiabá, Araras, São João da Boa Vista, 
Leme, Ribeirão Preto e Mogi Mirim. 
Toda a linda decoração, em tons do 
laranja ao marsala, levou a assinatura do 

arquiteto e party design Rodrigo Hatano. 
Parte floral Bibi Flores. Após a benção 
das alianças, pelo padre Irineu, o Buffet 
Rose Roque serviu o caprichado jantar 
comemorativo.

Entre as delícias no cardápio: Terrine de ervas 
finas com castanhas, Burrata capresse ao molho 
pesto, alcachofra marinada, bolo de figo com 
parma, queijo parmesão, queijo golda, queijo brie 
folhado com favo de mel, salada de grão, arroz 
com castanhas, filé ao molho mostarda antiga, 
robalo ao molho de laranja, torteloni de creem 
chesse ao molho de tomate e manjericão.
A mesa de docinhos, da Lu Na Doces, encantou a 
todos os convidados. A noite foi animada com um 
repertório especial de Anisinho Banda Show. Da 
coluna, nossos parabéns e muitas felicidades. .


