
MULHERES APANHAM MAIS EM 2021 EM RIO PRETO

Secretária revela que violência 
doméstica teve boom de 125%

CRIME

Dois são 
baleados no 
Jardim Santo 
Antônio
Um adolescente, de 17 
anos, e um jovem, de 19, 
foram baleados na noite 
desta quarta-feira, 2, no 
Jardim Santo Antônio, na 
Região Norte de Rio Preto.
As vítimas foram socorri-
das até a UPA do bairro. 
Policiais militares conver-
saram com o médico que 
fez os atendimentos e ele 
informou que o menor deu 
entrada em estado gravíssi-
mo.           CIDADES  Pág.4
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O Dreamland Museu de Cera 
de Olímpia, no interior de São 
Paulo, retirou a estátua do pre-
sidente russo Vladimir Putin da 
exibição ao público.  
 CIDADES Pág.4

PUTIN É REMOVIDO 
DE MUSEU DE CERA
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Câmara aprova táxi em corredor de ônibus

TRÂNSITO

Caso o projeto seja sancionado pelo prefeito Edinho Araújo (MDB) fi cará permitido 
aos taxistas a circulação nas faixas exclusivas e de corredores de ônibus na cidade 
todos os dias da semana em suas 24 horas. Caberá a Secretaria de Trânsito regu-
lamentar a lei no prazo de 60 dias a partir de sua publicação. O projeto de lei foi 
aprovado ontem na Câmara. POLÍTICA Pág.3

Time do Palmeiras venceu jogando em casa e faturou a Recopa

EM AUDIÊNCIA

POLÍTICA Pág.3

Moretti diz 
que decisão 
do TJ prejudica 
concursos

Divulgação

Palmeiras 
vence o 
Athletico-PR
e é campeão 
da  Recopa 
em casa

SUL-AMERICANA

ESPORTES  Pàg.6

Prefeitura 
entra com 
mais duas 
Adins
A Prefeitura de Rio Preto 
entrou com duas ações dire-
tas de inconstitucionalidade 
no Tribunal de Justiça de 
São Paulo contra duas leis 
aprovadas e mantidas pela 
Câmara pós vetos do pre-
feito. Uma delas é contra 
projeto que determina que 
a Prefeitura assegure os 
direitos das pessoas com 
Transtorno de Espectro 
Autista. POLÍTICA  Pág.3

LEIS PROMULGADAS TECNOLOGIA

Aplicativo 
identifica risco 
de quedas 
para idosos
Atualmente, 148 idosos 
pré-frágeis ou robustos, que 
são aqueles indivíduos que, 
mesmo idosos, continuam a 
ter vida ativa, estão sendo 
avaliados. Nesse grupo, 
86% dos idosos apresenta-
ram médio ou alto risco de 
queda e apenas 14% baixo 
risco. Entre os que apre-
sentaram alto risco, 78% 
tinham histórico prévio de 
queda.         
    CIDADES Pág.4

ENTIDADE

LBV retoma atividades 
presenciais em Rio Preto
O Centro Comunitário de 
Assistência Social da LBV 
está retomando as ativi-
dades presenciais em São 
José do Rio Preto. O local 
passou por reforma para 
receber as crianças e os ado-

lescentes do serviço “Crian-
ça: Futuro no Presente!”.
De acordo com a gestora 
Paula Guaitulini, a equipe 
aguardava esse momento 
com muita expectativa. 
CIDADES  Pág.4

TÉCNICO

Interino no Mirassol

O Mirassol comunicou 
oficialmente a saída do 
técnico Eduardo Baptista 
para o Juventude no fi m 
da tarde desta quarta-fei-
ra (2). Enquanto o Leão 
ainda busca um sucessor 
no mercado, o auxiliar 
técnico Ivan Baitello as-
sume o comando do time 
e estará no banco para 

o próximo jogo no Pau-
listão contra o São Ber-
nardo no domingo (6).
Ivan Baitello tem 48 anos 
e foi jogador do Miras-
sol entre 1997 e 1998. 
Em 2011, ele assumiu 
como técnico da equipe 
e chegou a levar o time 
à liderança do Paulistão.  
ESPORTES          Pág.6

ÁREA PÚBLICA

Maquininha 
do Futuro terá 
concessão 
de imóvel
POLÍTICA  Pág.3

Divulgação

Leo Roveroni - Agência Mirassol

César Greco

CIDADES  Pàg.5
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A partir de 2023, o en-
vio do formulário Perfil 
Profi ssiográfi co Previden-
ciário (PPP) terá de ser 
feito por meio eletrônico. 
Até lá, as empresas deve-
rão continuar cumprindo 
a obrigação em papel. A 
mudança foi publicada no 
Diário Ofi cial da União, no 
início deste mês, por meio 
da Portaria nº 1.411, do 
Ministério do Trabalho e 
Previdência.

O PPP é um documento 
que reúne informações do 
período em que o trabalha-
dor exerceu suas atividades 
na respectiva empresa. É 
um documento utilizado 
para comprovar junto ao 
INSS que o trabalhador 
esteve exposto a agente 
agressivo à sua saúde. De 
posse dessa declaração, o 
trabalhador terá direito 
a receber aposentadoria 
especial ou converter o 
tempo especial em comum 
para antecipar sua aposen-
tadoria.

Com a edição da refe-
rida Portaria, o Governo 
Federal busca aumentar 
a segurança jurídica para 
as empresas e reduzir a 
judicialização do benefício 
da aposentadoria especial. 
A adoção do PPP digital 
vai eliminar o risco de o 
documento se perder. Atu-
almente, isso ocorre por 
diversos motivos. Pode 
acontecer do trabalhador 
perder o documento e de-
pois ter dificuldade para 
consegui-lo novamente, 
seja porque a empresa en-
cerrou as atividades ou 
por outros motivos. Desta 
forma, o trabalhador fi ca 
sem o documento e preci-
sa dele para se aposentar. 
Se o documento é digital, 
o acesso às informações é 
mais fácil.

O início da obrigato-
riedade para as empresas 
relatarem eletronicamente 
os eventos de Segurança 
e Saúde no Trabalho no 
eSocial, com o formulário 
Perfi l Profi ssiográfi co Pre-
videnciário, será a partir de 
1º de janeiro de 2023.

Com a implantação do 
PPP digital, será neces-
sário fazer o registro da 
informação de ausência 
de exposição a agentes 
nocivos físicos, químicos 
e biológicos ou associação 
desses agentes. Para micro 
e pequenas empresas, será 
possível informar a ausên-
cia de risco por meio de de-
claração feita pela empresa, 
conforme estabelecido na 
Norma Regulamentadora 
nº 1.

Já o microempreende-
dor individual (MEI) com 
empregado, cuja atividade 
não preveja riscos físicos, 
químicos ou biológicos nas 
fi chas de orientação elabo-
radas pela Secretaria de 
Trabalho, poderá prestar 
a informação de ausência 
de riscos a partir da infor-
mação contida na referida 
fi cha.

ARTIGO

A tabelinha é um método 
contraceptivo usado para 
identifi car o período  fértil da 
mulher, ou seja, aqueles dias 
em que acontece a ovulação e 
que é o momento ideal para 
uma gravidez natural.

Para calcular a tabelinha, 
é preciso saber também o que 
é o ciclo menstrual. Pois bem, 
o ciclo menstrual começa no 
primeiro dia da sua menstru-
ação e termina no início da 
sua menstruação seguinte. O 
período fértil normalmente 
acontece na metade do ciclo 
e dura cerca de 5 dias.

Mulheres com ciclos regu-
lares, de 28 dias, por exemplo, 
costumam apresentar o perí-
odo fértil por volta da metade 
desse ciclo, ou seja, entre o 
10° e o 14° dia.

A tabelinha é usada exata-
mente para descobrir quando 
a mulher está fértil e, a partir 
desta informação, ela pode 
escolher se mantém relações 
sexuais desprotegidas ou não, 
de acordo com o seu objetivo: 
engravidar ou evitar uma 
gravidez.

Portanto, a tabelinha serve 
como um auxiliar no planeja-
mento familiar e reprodutivo 
da mulher. Ela ajuda a mu-
lher a conhecer o seu corpo 
e a planejar as suas relações 
sexuais de acordo com as suas 
necessidades.

Vale lembrar que o uso 
da tabelinha só faz sentido 
se a mulher não usar outros 
contraceptivos hormonais, 
como a pílula e o anticoncep-
cional injetável. Esses méto-
dos impedem a ovulação.A 
liberação do ovo a partir do 
folículo ovariano e, portanto, 
não permitem que a gravidez 
aconteça.

Como calcular a
tabelinha
A tabelinha é um dos 

métodos mais usados para 
controlar o período fértil da 
mulher. A razão é a sua sim-
plicidade. Para executá-la, 
basta ter um calendário em 
mãos e conhecer bem como 
funciona o seu ciclo.

Veja o passo a passo de 
como calcular a tabelinha de 
acordo com um ciclo regular 
de 28 dias (para mulheres 
com esse ciclo,veja seu perí-
odo menstrual médio). Neste 
exemplo, o ciclo se inicia no 
dia 10 e termina no dia 7 do 
mês seguinte.

Pegue um calendário con-
tendo um mês de 30 dias.

Anote nesse calendário o 
primeiro dia da sua mens-

O que é a 
tabelinha
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truação. Esse será o primeiro 
dia do seu ciclo menstrual. 
Os primeiros 9 dias da sua 
menstruação são aqueles em 
que há menos chances de en-
gravidar. Marque todos eles 
no calendário. 

Supondo que você tenha 
menstruado no dia 10, você 
vai marcar desde o dia 10 
até o dia 18, de acordo com o 
exemplo citado.

A partir do 10° dia até o 14° 
dia do seu ciclo menstrual já 
pode ser considerado o seu 
período fértil, quando o seu 
corpo está ovulando. De acor-
do com o exemplo, o período 
fértil começa no dia 19 e vai 
até o dia 23. Manter relações 
sexuais nessa época, sem pre-
servativo, rende boas chances 
de uma gravidez espontânea.

Em seguida, marque os 
outros dias considerados não 
férteis: 15° dia até o começo 
da sua próxima menstruação. 
Isto é, do dia 24 até o dia 7 do 
mês seguinte.

Pronto, você já tem a sua 
tabelinha. É só adequá-la à 
sua rotina e criar uma nova a 
cada ciclo menstrual.

Para melhorar a visualiza-
ção, use cores diferentes para 
os dias de menstruação, para 
o período não fértil e, princi-
palmente, para o período fér-
til. Este é o mais importante 
para que você saiba quando 
estará apta a engravidar e 
como acelerar ou evitar essa 
gestação.

Nesse exemplo simples, 
você conseguiu identifi car:

O começo e o fi m do seu 
ciclo

Os dias de menstruação
O seu período fértil
O período não fértil
Tabelinha é um método 

seguro?
A tabelinha é um método 

tradicional, popular, acessí-
vel, fácil e prático. Também 
tem a vantagem de não pro-
duzir efeito colateral, uma vez 
que não utiliza hormônios de 
nenhuma forma.

Apesar das vantagens, não 
é o mais indicado para evitar 
uma gravidez, se este for o seu 
objetivo. Para que os resul-
tados sejam o mais próximo 
possível da realidade, o ciclo 
da mulher deve ser regular e 
ela precisa saber com clareza 
quando ele começa e termina.

O fato é que a maioria 
das mulheres possuem ciclos 
variados e muitas outras apre-
sentam ciclos completamente 
irregulares, sendo quase im-
possível prever quando elas 
estarão férteis ou não. 

Sem contar o fato de que 
até os ciclos regulares podem 
sofrer alterações naturais, 
biológicas comuns do nosso 
organismo. Por isso, optar 
apenas pela tabelinha como 
um método contraceptivo é 
bastante arriscado.

Se você não deseja en-
gravidar de jeito nenhum, é 
recomendado o uso de outros 
métodos contraceptivos, ain-
da que aliados, na prevenção 
da gravidez. Já se o seu obje-
tivo é aumentar as chances de 
uma gestação, sem pressa, a 
tabelinha pode ajudar.

Para ambos os casos, tam-
bém é recomendado o uso de 
aplicativos que acompanham 
as datas da menstruação. São 
ferramentas muito fáceis de 
usar e que ajudam a mulher 
a ter uma orientação melhor, 
mais específi ca sobre o ciclo.

A calculadora do período 
fértil por exemplo, é um dis-
positivo que auxilia a mulher 
a descobrir quando ela está 
ovulando, mesmo que tenha 
ciclos menstruais irregulares.

Muita chuva e pouco planejamento
PPP será digital 
a partir de 2023

A s mudanças climáticas, segundo distintos estudos 
científi cos, têm provocado impactos nos regimes 
pluviométricos. É verdade. Porém, não ainda numa 
proporção que justifi que as tragédias anuais a que 

temos assistido no Brasil, que se repetem, neste verão de 
2022, em Petrópolis, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e outras 
regiões, com a perda de vidas, centenas de famílias desabri-
gadas, riscos à saúde pública e imenso prejuízo material e 
fi nanceiro. Chuvas intensas, independentemente do aque-
cimento da Terra, sempre atingiram nosso Brasil tropical.

Assim, é preciso encarar a realidade: o aumento de 
ocorrências de enchentes, deslizamentos e quedas de bar-
reiras, desabamentos de casas penduradas em morros ou 
localizadas à beira de mananciais tem uma causa muito 
clara e indisfarçável, que é o uso e a ocupação irregular 
e desordenada do solo. O crescimento demográfi co sem 
planejamento urbano empurra cada vez mais famílias 
para moradias precárias, situadas em locais impróprios, 
com o desmatamento de encostas, assoreamento de rios e 
aterramentos equivocados. É o cenário perfeito para que a 
natureza promova a seu modo o rearranjo de águas e terras, 
à revelia dos seres humanos.

O uso e a ocupação desordenados do solo provocam a 
devastação de mananciais hídricos e da vegetação, na esteira 
de numerosas invasões de terrenos que deveriam ser pre-
servados. Mais recentemente, essa atividade ilegal passou a 
ser exercida pelo crime organizado, que ocupa amplas áreas, 
desmata e faz loteamentos clandestinos, comprados por 
milhares de pessoas, que muitas vezes sequer desconfi am 
das irregularidades.

Faltam no Brasil 7,7 milhões de moradias para que a 
população exercite o direito a condições dignas de vida, 
segundo mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios (Pnad/IBGE). Além disso, estudo da Associação 
Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), revela que 
o défi cit habitacional vem aumentando, principalmente a 
partir de 2013. Assim, além dos esforços já empreendidos 
pela União, estados e municípios, novas políticas públicas 
de incentivo ao capital privado são prementes no setor.

É preciso, ainda, alterar em termos estruturais e con-
ceituais os planos diretores dos grandes municípios, para 
que volumosos contingentes populacionais deixem áreas de 
risco e tenham condições adequadas de moradia. É neces-
sário que legislações ambientais sejam revistas para que o 
uso do solo seja mais bem aproveitado. As mais avançadas 
tendências relativas à ocupação das áreas urbanas recomen-
dam maior adensamento, recuperação de espaços centrais 
para habitação e revisão dos protocolos de verticalização 
das construções.

São Paulo, maior metrópole brasileira e uma das mais 
populosas do mundo, é um exemplo. Recentemente, apro-
vou-se no município a Lei do Retrofi t (nº 17.577/2021), 
pendente de regulamentação, que estabelece incentivos 
fi scais e construtivos para o reaproveitamento de imóveis 
na região central da cidade. A proposta é aumentar inves-
timentos e a oferta de moradia. Segundo um levantamento 
da SPUrbanismo (Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Licenciamento), cerca de três mil imóveis são elegíveis 
para o programa. Trata-se de iniciativa louvável e deverá, 
em poucos anos, levar muitas famílias a residirem no an-
tológico centro velho da capital paulista, que já conta com 
total infraestrutura urbana, comercial e de serviços. Ou seja, 
vida com qualidade. Mas, isso é muito pouco, dado o défi cit 
habitacional e as moradias em situação de risco.

Num olhar para todo o País, encontra-se em formulação, 
no Governo Federal, a Política Nacional de Desenvolvimento 
Urbano (PNDU), ainda incipiente. Seus propósitos, contudo, 
são pertinentes e podem estabelecer alguns parâmetros 
para ações mais efetivas das unidades federativas: reduzir 
as desigualdades socioespaciais nas escalas intraurbana e 
supramunicipal, fornecendo apoio, suporte técnico e sub-
sídios nessa área aos municípios. Que o projeto prospere.

Este 2022 eleitoral renova a oportunidade de se discutir 
o problema grave do uso e ocupação irregular do solo e do 
défi cit de moradias dignas no Brasil. Solucioná-lo é um 
compromisso prioritário dos que forem eleitos. O planeja-
mento urbano precisa ser contemplado de modo efetivo nas 
políticas públicas. Se não revirmos já o modo como (não) 
temos encarado o desafi o, continuaremos perplexos diante 
da TV, a cada verão, assistindo à natureza cobrar seu amargo 
preço pelos nossos erros históricos.

Márcia Negrisoli

Luiz Augusto Pereira de Almeida é diretor da Sobloco Construtora 
e membro do Conselho Consultivo do SECOVI

ARTIGO

Thiago Sivieri, Cirurgião do aparelho digestivo

“ “           Se, por alguma razão, precisarmos voltar o es-
tômago ao seu tamanho original, isso é possível. Além 
disso, como a anatomia do paciente não é redirecionada, 
não há restrições alimentares significativas

O que é a 
tabelinha

MAIS FÉRTIL

Dr. Luiz Fernando Gonçalves Borges – médico ginecologista 
e obstetra, pós-graduado em Reprodução Humana
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Política Justiça decidiu
A Justiça de São Paulo condenou o governo 
e a prefeitura da capital a viabilizar  cirurgia 
plástica mamária a uma mulher transexual.

Uso de máscara
 O Governo do Estado de São Paulo está 
considerando novamente o fim da obriga-
toriedade do uso de marcara ao ar livre

Moretti diz que decisão do TJ sobre
apadrinhados prejudica homologar concursos

AUDIÊNCIA

O secretário de Governo 
Jair Moretti responsabilizou 
decisão do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo que acatou 
parcialmente ação do Psol Es-
tadual que extinguiu cerca de 
120 cargos comissionados (de 
livre nomeação) e 569 funções 
gratifi cadas na Prefeitura para 
afi rmar ser impossível convo-
car neste momento as pessoas 
que realizaram concursos pú-
blicos em 2019. 

Moretti foi o único dos 
sete secretários da alta 
cúpula do governo a 
participar de audiência 

Moretti responsabiliza decisão do TJ sobre apadrinhados para não homologar concursos

Moretti afirmou que 
a ação do Psol, aca-
tada parcialmente 
pelo TJ, obrigou o 
prefeito Edinho a re-
organizar o quadro 
de funcionários

A Prefeitura de Rio Preto 
entrou com duas ações dire-
tas de inconstitucionalidade 
no Tribunal de Justiça de São 
Paulo contra duas leis aprova-
das e mantidas pela Câmara 
pós vetos do prefeito.

A primeira, com pedido 
de liminar, é contra projeto 
de autoria do vereador Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) que 
determina que a Prefeitura as-
segure os direitos das pessoas 
com Transtorno de Espectro 
Autista (TEA) inscritos em 
norma nacional de 2012.

LEIS PROMULGADAS

Prefeitura entra com mais duas Adins
A Prefeitura alega que a Lei 

atenta contra o princípio da 
separação dos poderes ao in-
vadir a competência exclusiva 
do Executivo. Portanto, não ca-
beria, segundo a Procuradoria, 
a ação da Câmara na questão e 
que a proposta aprovada cria 
obrigações e compromete as 
ações já programadas.

A Ação proposta alega que 
a própria diretoria jurídica da 
Câmara havia alertado o autor 
que a proposta é inconstitu-
cional e que as disposições já 
estão sendo implementadas 
pelo município.

A relatora da ação é a juíza 
Luciana Almeida Prado Bres-

ciane. A ação da prefeitura é 
assinada pelo Procurador Ge-
ral do Município, Luiz Roberto 
Thiesi.

Adin
A segunda (ADIM), que 

também pede decisão liminar, 
é contra Lei aprovada pela 
Câmara de autoria do verea-
dor Júnior Ruél (DEM) que 
obriga a Prefeitura a disponi-
bilizar diariamente em seus 
sites a lista de medicamentos 
disponíveis nas farmácias 
públicas municipais, em quais 
quantidade, nas Farmácias 
Municipais, que fi cam dentro 
das Unidades Básicas de Saúde 

(UBSs).
Segundo a Ação, o forneci-

mento mensal e do estoque de 
medicamentos disponíveis nas 
Farmácias Públicas Munici-
pais é de responsabilidade ex-
clusiva do Executivo que a Lei 
impõe a prática de ato típico de 
administração, transgressão 
à independência e harmonia 
dos Poderes e ofensa à auto-
-organização municipal. Além 
de conter o chamado vício de 
iniciativa, ao ser proposta por 
um vereador.

A Prefeitura diz que a ques-
tão já foi objeto de decisão dos 
ministros do Supremo Tribu-
nal Federal Gilmar Mendes.A  Prefeitura de Rio Preto entrou com duas Adins

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Câmara aprova taxistas rodarem
em faixas exclusivas de ônibus

Com a presença de re-
presentantes do Sindicato 
da categoria em Rio Preto 
os vereadores aprovaram 
por unanimidade projeto de 
lei que concede a permissão 
de uso das faixas exclusi-
vas de ônibus do transporte 
coletivo para os taxistas da 
cidade. A proposta é do ve-
reador Paulo Pauléra (PP) e 
foi analisada tanto na lega-
lidade quanto no mérito nas 
sessões desta quinta-feira, 3.

Caso o projeto seja sancio-
nado pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) ficará permi-
tido aos taxistas a circulação 
nas faixas exclusivas e de 

corredores de ônibus na ci-
dade todos os dias da semana 
em suas 24 horas. Caberá a 
Secretaria de Trânsito regu-
lamentar a lei no prazo de 60 

dias a partir de sua publicação.
Pauléra afi rmou em plenário 
que a permissão para o uso das 
faixas exclusivas de ônibus por 
parte dos taxistas é uma forma 
de melhorar a mobilidade ur-
bana e que isso já é realidade 
em várias cidades do país.
“O que é o táxi? É um serviço 
público igual o ônibus. Qual 
diferença do taxista? Eles 
transportam o passageiro da 
mesma maneira, fazem uma 
prestação de serviço ajudando 
a mobilidade urbana. Com o 
preço que a gasolina está as 
pessoas deixem os carros e 
vão de táxi e vão de ônibus”, 
defendeu Paulera.

VAI À SANÇÃO

Projeto libera táxi em corredor de ônibus

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Os vereadores de Rio Pre-
to mantiveram veto do pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
sobre projeto de lei que proí-
be a manutenção de animais 
presos e acorrentados em Rio 
Preto será analisado na sessão 
da próxima quinta-feira, 3.
Aprovado no fim do ano 
passado pela Câmara Muni-
cipal a proposta de autoria 
do vereador e presidente do 
Legislativo Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) enumera 
uma série de penalidades 
caso houver fl agrantes do tipo 
por parte da fi scalização do 
Poder Executivo. Entre elas 
a notifi cação para regularizar 
a situação em até 24 horas, 
multa e até mesmo apreensão 
do animal. Para justificar 
o veto Edinho afirma que 
o assunto só poderia ser 
regulamentado pelo Poder 
Executivo.

Animais
A Câmara Municipal au-

torizou o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) conceder imó-
vel público para o projeto so-
cial chamado Maquininha do 
Futuro. Em pauta na sessão 
da manhã desta quinta-fei-
ra, 3, em regime de urgên-
cia (legalidade e mérito), a 
proposta recebeu a maioria 
dos votos dos vereadores. O 
Maquininha do Futuro é uma 
organização social que desen-
volve atividades esportivas e 
culturais para crianças caren-
tes da região norte da cidade.

      Metragem
A área do município que 

será concedida ao projeto fi ca 
próximo ao cruzamento da 
Avenida Benedito Sufredini 
com a Rua Maria Longui, 
no bairro São Deocleciano. 
A área total é de 2.827,30 
metros quadrados.

Maquininha

Moretti foi o único dos sete 
secretários da alta cúpula do 
governo Edinho Araújo (MDB) 
a participar de audiência pú-
blica na Câmara Municipal 
na tarde desta quinta-feira, 3, 
que debateu a homologação de 

quatro concursos realizados 
em 2019, mas que ainda não 
foram homologados. Juntos 
eles somam 547 vagas em 
várias áreas, em especial da 
Saúde, com cargos de médicos, 
agentes de saúde e endemias. 
Os salários para as funções va-
riam de R$ 2 mil a R$ 16 mil. 

Em maio de 2020, o presi-

dente Jair Bolsonaro (PL) san-
cionou lei que vetava aumento 
de despesas com pessoal em 
estados e prefeituras até 31 
de dezembro de 2021. A mes-
ma lei suspendeu prazos de 
concursos enquanto estivesse 
em vigor no País, decreto de 
calamidade pública em função 
da pandemia. 

Reorganização
Jair Moretti afi rmou que 

a ação do Psol, acatada par-
cialmente pelo TJ, obrigou o 
prefeito Edinho a reorganizar 
o quadro de funcionários pú-
blicos da Prefeitura no prazo 
máximo de 120 dias (estipula-
do pela Justiça). Moretti alega 

que pela decisão, somente na 
Saúde 60 unidades não terão 
mais a função de gerentes, 
cargos ocupados por con-
cursados, mas que recebem 
gratifi cações por assumirem 
nova função. 

“O prefeito ficou receoso 
de lançar gasto maior neste 
momento, antes de ter um 

quadro delineado com esta 
ação que infelizmente cassou 
esses cargos. Ele quer um 
levantamento”, disse Moretti.
O secretário reconheceu que 
se passou muito tempo desde 
a realização dos concursos pú-
blicos de 2019, mas lembrou 
que aconteceu uma série de 
questões que inviabilizaram 
as contrações. “Em 2020 veio 
a pandemia, fi cou parado sem 
homologar e contratar. A coisa 
começou agora em janeiro”.
Moretti afi rmou que pela de-
cisão do TJ o prefeito Edinho 
tem ao todo 700 funcionários, 
ou para serem exonerados 
ou parar perder gratifica-
ções e funções incorporadas. 
“No momento que homologar 
tem um ano para chamar 
os funcionários. O prefeito 
precisa, ele quer e deseja, ter 
primeiramente estes números 
nas mãos”, disse referindo-se 
novamente a reorganização 
através de novas lei que deve-
rão defi nir o novo quadro de 
funcionários da administração 
pública.

Participação
A audiência pública contou 

ainda com representantes de 
diversas entidades e sindica-
tos, como Sindicato dos Ser-
vidores Públicos Municipais, 
OAB local, representantes dos 
Agentes de Saúde de Rio Preto 
e ATEM representante parte 
dos professores municipais.
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A Justiça de São Paulo condenou o governo 
e a prefeitura da capital a viabilizar  cirurgia 
plástica mamária a uma mulher transexual.
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CIDADES Autoteste Covid
A Anvisa liberou mais dois autotestes de 
Covid-19 nesta semana. Com isso, o Bra-
sil já conta com 6 autotestes aprovados.

Curso em Urupês
A Prefeitura de Urupês abriu inscrições de 
3 cursos gratuitos: aromas e sabonetes; 
corte e costura e auxiliar de cabeleireiro

O governador João Doria 
(PSDB) anunciou nesta quinta-
-feira, 3, o envio de três Proje-
tos de Lei à Alesp (Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo) que propõem reajustes 
de 20% para funcionários das 
áreas da saúde e da segurança 
e de 10% para os demais ser-
vidores do Governo do Estado, 
além da criação do plano de 
modernização de carreira dos 
professores, com reajustes de 
até 73% para docentes da rede 

PROJETOS

Reajuste de servidores 
e mínimo estadual

LBV

Centro volta atender 
presencial em Rio Preto 

estadual. Também foi apresen-
tado o PL de aumento de 10,3% 
do salário mínimo estadual.

Salário
Já o salário mínimo paulista 

segue maior que o piso nacional. 
Com os novos valores, os tra-
balhadores que se enquadram 
na faixa 1 passam a receber R$ 
1.284, e os que fazem parte da 
faixa 2, R$ 1.306. O índice de 
reajuste teve como base o IPC/
FIPE, que atingiu 10,3%.

O Centro Comunitário de As-
sistência Social da LBV (Legião 
da Boa Vontade) está retoman-
do gradativamente as ativida-
des presenciais em São José do 
Rio Preto. O local passou por 
uma reforma para receber as 
crianças e os adolescentes que 
participam do serviço “Criança: 
Futuro no Presente!”.
De acordo com a gestora Paula 
Guaitulini, a equipe aguardava 
esse momento com muita ex-
pectativa e preparou o espaço 
com muito amor e dedicação: 
“É com grande alegria no cora-
ção que retornamos com as ati-
vidades presenciais na        LBV. 
Com muita dedicação, amor, 
carinho e cuidado a equipe se 
preparou, organizou e higieni-
zou os espaços da unidade, de 
forma a garantir toda seguran-
ça, proteção, uma boa acolhida 
e amparo as crianças e adoles-
centes e seus familiares” afi r-
mou.
Depois de um período extenso 
de atividades sendo realizadas 
à distância, a garotada voltou 
cheia de energia e com grande 
expectativa. “Estou muito feliz 

por retornar as atividades na 
LBV. Aqui é muito legal, adorei 
rever meus amigos, as brinca-
deiras e as atividades que rea-
lizamos, é demais. A LBV ajuda 
muito a gente e minha mãe fi ca-
va muito feliz com a cesta verde 
que recebia da LBV durante a 
pandemia, eu comia de tudo”, 
destacou Davi, 9 anos.
A assistente social Talita Correa 
Soares conta como foi a recep-
tividade nesta volta. “Desde o 
início da pandemia, em março 
de 2020, muitos desafi os es-
tão sendo enfrentados pelos 

usuários e suas famílias. Nos-
sos usuários chegaram cheios 
de alegria e entusiasmo, neste 
esperado reencontro marca-
do pela emoção. Um início de 
novo ano, bem diferente dos 
anteriores, sem abraços, mas 
com muito cuidado, saudade e 
acolhimento”, comentou.
Desde que foi decretada a pan-
demia no Brasil, a LBV inten-
sifi cou suas ações emergenciais 
para ofertar a elas cestas de ali-
mentos, kits de higiene e lim-
peza, atividades lúdicas para as 
crianças. 

O governador João Doria (PSDB)

Um adolescente, de 17 
anos, e um jovem, de 19, fo-
ram baleados na noite desta 
quarta-feira, 2, no Jardim 
Santo Antônio, na Região 
Norte de Rio Preto.

As vítimas foram socor-
ridas até a UPA do bairro. 
Policiais militares conversa-
ram com o médico que fez os 
atendimentos e ele informou 
que o menor deu entrada 
em estado gravíssimo, com 
perfurações no cotovelo e na 
coluna cervical, tendo sido 
transferido para o Hospital 
de Base.

Já o jovem foi atingido por 
um tiro na coxa direita e seu 
quadro clínico era estável. 
Para os pms, testemunhas 
disseram que os dois rapazes 
estavam na frente de casa 

Jovens são baleados
e garota de 14 anos some

VIOLÊNCIA

quando um carro Peugeot, 
de cor branca, passou e ocu-
pantes efetuaram os disparos. 
O atentado será investigado 
pelo 4º DP rio-pretense.

Sumiu
Uma dona de casa, de 56 

anos, procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto para 
registrar queixa do desapare-
cimento da neta, de 14 anos.

Segundo o boletim de 
ocorrência, a adolescente te-

ria saído de casa, no sábado, 
dia 19, para ir na residência 
de uma prima e desde então 
se encontra sumida.

De acordo com a avó, a 
estudante estaria na compa-
nhia de uma mulher, maior 
de idade, que a teria levado 
embora da cidade.

O caso será investigado 
pelo 3º DP rio-pretense.

Ofi cina
Uma ofi cina mecânica, lo-

calizada na rua Silva Jardim, 
no bairro Boa Vista, em Rio 
Preto, foi furtada na noite 
desta quarta-feira, 2.

A vítima encontrou a grade 
do estabelecimento arrom-
bada. Segundo o boletim de 
ocorrência, todas as ferra-
mentas de trabalho foram 
levadas pelo ladrão.

O 2º DP fi cou encarregado 
das investigações. Até o mo-
mento, não há pistas sobre a 
autoria do crime.

Uma dona de casa, de 56 
anos, procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Pre-
to para registrar queixa 
do desaparecimento da 
neta, de 14 anos

Casos estão sendo investigados pela Polícia Civil; avó acredita que garota foi levada por mulher adulta

Ladrão
de carro
foragido 
é preso

Um ladrão que estava 
com um carro e vários 
objetos furtados e um 
foragido da Justiça fo-
ram presos por policiais 
militares que faziam pa-
trulhamento de rotina na 
rua Valentim Gentil, em 
Rio Preto, na noite desta 
quarta-feira, 2.

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, a 
guarnição suspeitou de 
um Renault Sandero, de 
cor branca, que estava 
ocupado por um homem 
e decidiu fazer a abor-
dagem.

Ao ver a viatura, o 
acusado correu para den-
tro de uma casa, sendo 
seguido. Ao ser interro-
gado, ele admitiu que 
havia furtado o carro e 
vários objetos de uma 
residência no bairro Boa 
Vista.

Foram apreendidos 
pelos pms shampoos, cre-
me corporal, desodoran-
te, alisadores de cabelo, 
tv, além de uma sacola 
com diversas roupas, ali-
mentos e fone de ouvido.

DA REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Museu de Cera retira estátua de Putin
O Dreamland Museu de 

Cera de Olímpia, no interior 
de São Paulo, retirou a estátua 
do presidente russo Vladimir 
Putin da exibição ao público.

Segundo a gerência do Gru-
po Dreams, que administra o 
parque temático, a medida se 
dá em virtude da invasão das 
tropas do exército da Rússia 
à Ucrânia. “É uma decisão 
temporária, mas que deverá 
ser mantida até que o confl ito 

acabe”, explicou a gerente 
comercial, Gabriela Barbalho.

A estátua de Vladimir Putin 
fi cava exposta na “sala dos pre-
sidentes”, cenário que também 
abriga o líder norte-coreano 
Kim Jong-un e os ex-presiden-
tes norte-americanos Donald 
Trump e Barack Obama. A 
mesma medida foi tomada pelo 
Grupo Dreams em seu museu 
em Gramado- RS.

De acordo com o Grupo, 

apesar do Museu de Cera re-
tratar a história do mundo e ser 
um espaço onde fatos e fantasia 
se misturam, a experiência 
deve ter como foco principal o 
entretenimento, algo que não 
condiz com o momento atual.

Inaugurado no fi m do ano 
passado, o Dreamland Museu 
de Cera é uma das mais novas 
atrações de Olímpia, atual-
mente um dos principais des-
tinos turísticos do Brasil, com 

quase 3 milhões de visitantes 
por ano e considerada atual-
mente a “Orlando brasileira”.

O museu abriga mais de 70 
personagens em 30 cenários 
diferentes, em uma verdadeira 
viagem pelo universo da cultu-
ra pop, das artes, do cinema, 
da música, da política e até da 
religião. Todos os bonecos são 
importados, confeccionados na 
Europa, por uma equipe de até 
25 artesãos.

OLÍMPIA

Divulgação LBV

Museu de Cera retira estátua de Vladimir Putin

Balcão de 
Empregos 
tem 583
vagas

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto desta quin-
ta-feira (3) está oferecen-
do 583 oportunidades de 
trabalho. As principais 
delas são: vendedor (51), 
pedreiro (40), consul-
tor de vendas (28), tele-
marketing (20), auxiliar 
de logística (16), ajudante 
de carpintaria (13), entre 
outras.

Vagas
Há também oportuni-

dades de estágio. As vagas 
são para: estudantes de 
ensino médio (7), enge-
nharia (5), administração 
(3), fi scal (3), T.I. (2) e 
social media (1).

Interessados podem 
consultar o site www.
riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos, disponível 
gratuitamente para ser 
acessado via computa-
dores, tabletes e smar-
tphones conectados à 
internet.

da REDAÇÃO

Vinicius LIMA 

Baep prende 
trio com 
maconha 
em carro

Em patrulhamento na 
rua Propércio Ferrarezi, 
na tarde desta quarta-fei-
ra, 2, policiais militares do 
Baep de Rio Preto surpre-
enderam três homens em 
um VW Gol, de cor branca, 
que ao verem a viatura de-
monstraram nervosismo. 
Houve tentativa de fuga, 
mas o trio acabou preso 
em flagrante por tráfico 
de drogas.

Segundo o boletim de 
ocorrência, o automó-
vel foi acompanhado pela 
Avenida Benedito Rodri-
gues Lisboa, quando a 
guarnição decidiu fazer a 
abordagem.Um dos passa-
geiros tentou escapar, mas 
foi detido a 200 metros do 
local. Os outros dois sus-
peitos permaneceram no 
carro.Em revista pessoal 
com o acusado que tentou 
fugir foram encontradas 
em sua bermuda 11 por-
ções médias de maconha, 
prontas para serem comer-
cializadas, e R$ 249. Ao 
revistarem o veículo, no 
assoalho da parte de trás, 
foram achados dois tijolos 
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Depois de atividades  à distância, garotada voltou
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MÊS DA MULHER

CRAM atende 125% 
mais casos em 2021
e terá mais verba

Tradicionalmente reserva-
do a homenagens e apoio às 
mulheres de modo geral, o mês 
de março em Rio Preto come-
çou sua programação nesta 
quinta-feira, 3, com sessão na 
Câmara Municipal às 9h.

Na ocasião, a professora 
Maria Cristina Godói Augusto, 
secretária municipal da Mu-
lher, Pessoa com Deficiência e 
Igualdade Racial, apresentou 
um balanço de sua pasta e 
anunciou novidades, entre elas, 
o aumento de verba orçamen-
tária para socorrer os projetos, 
a adesão ao programa nacional 
Sinal Vermelho e a construção 

da segunda unidade do CRAM 
– Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher.

Acompanhada da respon-
sável pelo CRAM Cleia Lima, 
a secretária informou, entre 
outros dados, que o número de 
atendimentos de violência de 
2020, 2021 e janeiro de 2022, 

com aumento significativo de 
125% em 2021, o ano da pan-
demia.

A nova unidade do CRAM, 
que acolhe e acompanha a mu-
lher agredida, será instalada 
na Zona Norte. A verba orça-
mentária para a Secretaria da 
Mulher subiu de R$ 2 milhões 
para R$ 4,9 milhões.

Socorro
“Mulher agredida não fica 

sem atendimento aqui em Rio 
Preto. Temos várias opções 
para a mulher procurar ou ser 
encaminhada. Ela pode procu-
rar ajuda espontaneamente nas 
delegacias comuns, Delegacia 
da Mulher, Patrulha Maria da 
Penha, Polícia Militar, temos 
a Vara da Violência Doméstica 
no Fórum, Defensoria Pública, 
Ministério Público, os conse-
lhos, tudo isso forma uma rede 
de acolhida e apoio à mulher,” 
disse a secretária Cristina.

Sinal Vermelho

“E agora estamos aderindo 
à campanha de nível federal Si-
nal Vermelho, organizada pela 
Associação dos Magistrados 
Brasileiros e pelo CNJ-Conse-
lho Nacional de Justiça. Essa 
ação envolve redes de farmácia 
e hotelaria. A mulher agredida, 
que está em processo de vio-
lência, opressão, maus tratos, 
ela pode denunciar silenciosa-
mente o seu agressor, bastando  
escrever na palma da mão um 
X com batom ou lápis vermelho 
e mostrar para o atendente do 
estabelecimento. Com isso, dis-
cretamente, o atendente pode 
acionar policiais, algum tipo de 
ajuda, e salvar aquela mulher,” 
completa Cristina.

Capacitação
A capacitação para desen-

volver a campanha Sinal Ver-
melho está marcada para o dia 
18 de março e será feita pelo 
juiz titular da Vara contra a 
Violência Doméstica, Alceu 
Corrêa.

Aplicativo piloto ajuda a calcular 
risco de acidentes com idosos

A Unimed de Rio Preto 
está realizando desde o fim 
de 2021 um projeto cujo o 
objetivo é reduzir o risco de 
quedas em idosos. Foi de-
senvolvido um aplicativo que 
identifica o grau de risco em 
quedas e, a partir dos resulta-
dos, permite aos profissionais 
traçar as melhores estratégias 
para evitar que algum inci-
dente realmente aconteça. 
Atualmente, 148 idosos pré-
-frágeis ou robustos, que são 
aqueles indivíduos que, mes-
mo idosos, continuam a ter 
vida ativa, estão sendo ava-
liados. Nesse grupo, 86% dos 
idosos apresentaram médio 
ou alto risco de queda e ape-
nas 14% baixo risco. Entre 
os que apresentaram alto 
risco, 78% tinham histórico 

prévio de queda. O objeti-
vo é, em 12 meses, expan-
dir o programa para 1.200 
idosos pré-frágeis que serão 
acompanhados na Atenção 
Integral à Saúde da Unimed. 
Com ajuda de um simples ce-
lular preso à cintura do cliente, 
o aplicativo mede a predispo-
sição para quedas, avalia o 
equilíbrio postural e a autono-
mia motora desses pacientes, 
através de alguns movimentos 
que são captados por sensores 

Com ajuda de um 
simples celular 
preso à cintura do 
cliente, o aplicativo 
mede a predisposi-
ção para quedas e 
avalia o equilíbrio 

do smartphone e analisados 
pelo algoritmo do aplicativo. 
Ao final do teste, é gerado 
um relatório que facilita o 
gerenciamento da fragilidade 
e minimiza o risco de quedas, 
além de servir de suporte para 
o médico propor tratamentos e 
tomar a melhor decisão clínica. 
Dependendo dos resultados, 
o beneficiário é convidado a 
participar de programas com 
acompanhamento multidisci-
plinar da Unimed Rio Preto. 

“Os resultados apontados pela 
ferramenta identificaram en-
tre idosos saudáveis uma alta e 
inesperada porcentagem com 
risco moderado e alto para 
quedas. Isso, além de alertar 
os pacientes para uma possível 
queda, motiva a mudança de 
hábitos, o engajamento no tra-
tamento e, consequentemente, 
a redução da chance ou mesmo 
evitar que a queda aconteça na 
prática”, afirmou médico João 
de Castilho Cação.

TERCEIRA IDADE

HOJE

No Dia Mundial
da Obesidade,
cirurgião fala
sobre os benefícios 
da bariátrica  

Nesta sexta-feira (4), é ce-
lebrado o Dia Mundial da 
Obesidade, condição que afeta 
um em cada quatro adultos no 
Brasil, segundo os últimos da-
dos do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
São cerca de 41 milhões de 
obesos no país. Já o excesso 
de peso atingia 60,3% da po-
pulação de 18 anos ou mais 
de idade, o que corresponde a 
96 milhões de pessoas, sendo 
62,6% das mulheres e 57,5% 
dos homens.
Para grande parte destas pes-
soas, a cirurgia bariátrica tem 
sido a melhor alternativa para 
vencerem o sobrepeso e recu-
perar a saúde e o bem-estar. É 
o que reflete o levantamento 
da Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Metabólica e Bariá-
trica, segundo a qual o número 
de procedimentos feitos por 
usuários de planos de saúde 
aumentou em 68%, entre 2011 
e 2020. Já no SUS, o número 
de cirurgias bariátricas caiu 
em 70% em um ano: de 12.568, 
em 2019, para 3.772, em 2020, 

possivelmente, consequência 
da pandemia.
Para ser indicada a cirurgia 
bariátrica, o médico primeira-
mente avalia  opeso, idade e/
ou doenças associadas do pa-
ciente. “A cirurgia bariátrica é 
recomendada para pacientes 
com obesidade grau 3 (Índice 
Massa Corporal - IMC maior 
40) ou para pacientes com 
obesidade grau 2 (IMC maior 
35), desde que tenha duas ou 
mais doenças relacionadas 
à obesidade. Por exemplo: 
pressão alta, diabetes, gordu-
ra no fígado, colesterol, entre 
outras. O IMC é calculado 
dividindo o peso pela altura 
ao quadrado”, explicou o 
cirurgião do aparelho diges-
tivo Thiago Sivieri, do Austa 
Hospital de Rio Preto.
Nos últimos anos, várias 
técnicas cirúrgicas foram de-
senvolvidas. A mais recente é 
a plicatura gástrica, indicada 
para pacientes com obesidade 
grau 1 (IMC entre 30 e 35). 
Realizada por laparoscopia ou 
por endoscopia, é uma técnica 
minimamente invasiva, que 
não necessita do implante 
de dispositivos e faixas e não 
impõe restrições alimentares 
graves.

COVID

Saúde confirma 
mais 1.499 casos 

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou os dados de 
Covid-19 no município nesta 
quinta-feira (3). Foram 1.499 
casos confirmados entre 21/02 
e 01/03, com 236 sendo diag-
nosticados por exame PCR e 
1.236 por TR antígeno. No total 
são 133.825 casos, com média 
móvel de 81 casos leves e dois 
casos graves por dia.

Também foram contabi-
lizados mais oito óbitos pela 
doença, com notificações entre 
os dias 14/02 e 27/02. Desde o 
início da pandemia são 3.009 
mortes, com uma taxa de leta-
lidade de 2,2%. Considerando 
apenas os casos de 2022, a 
letalidade é de 0,5%,

O número de curados che-
gou a 128.399, o equivalente 
a 95,9% dos casos. A cidade 
soma 458.216 notificações de 
pacientes com sintomas gri-

pais e 415.714 testes realizados. 
O coeficiente de incidência dos 
últimos 7 dias é de 340 casos a 
cada 100 mil habitantes.

Atualmente Rio Preto con-
tabiliza 341 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 121 
na UTI e 220 na enfermaria.

Maria Cristina Godói Augusto, secretária municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial

Maria Cristina, 
secretária

Aplicativo ajuda a identificar o risco de quedas em idosos

CIrurgião do aparelho digestivo Thiago Sivieri

A Secretaria atualizou os dados 
de Covid-19 

A verba orçamentária 
para a Secretaria da 
Mulher subiu de R$ 2 
milhões para R$ 4,9 
milhões

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA 

“

“

          Mulher 
agredida não 
fica sem atendi-
mento aqui em 
Rio Preto. Temos 
várias opções 
para a mulher 
procurar ou ser 
encaminhada

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Futebol feminino
De olho na Série A3 do Brasileirão, a 
equipe do Realidade Jovem retomou os 
treinamentos em Rio Preto.

Na Pré-Libertadores
América-MG vence o Guarani do Para-
guai por 3 a 2 e nos pênaltis garante a 
classificação na Pré-Libertadores.

O Palmeiras conquistou 
nesta quarta-feira (2) o título 
inédito da Recopa Sul-Ameri-
cana. No Allianz Parque, em 
São Paulo, diante de 30 mil 
torcedores, o Verdão bateu 
o Athletico-PR por 2 a 0. Na 
partida de ida, na Arena da Bai-
xada, em Curitiba, as equipes 
empataram por 2 a 2. 

Foi a segunda vez que o 
Alviverde disputou o torneio. 
No ano passado, os paulistas 
fi caram com o vice-campeona-
to. Após vencerem o Defensa 
y Justicia no primeiro jogo, 
por 2 a 1, no estádio Norberto 
Tomaghello, em Florencio Va-
rela (Argentina), os brasileiros 
foram derrotados pelo mesmo 
placar no Mané Garrincha, em 
Brasília. Nos pênaltis, os argen-
tinos ganharam por 4 a 3. 

No Palmeiras desde no-
vembro de 2020, Abel Ferreira 

Palmeiras supera Athletico
e vence a Recopa

FUTEBOL

ergueu o quarto troféu (em oito 
fi nais disputadas) e se tornou 
o quarto técnico mais vezes 
campeão no clube. Ele tam-
bém levou o Verdão aos títulos 
das duas últimas Libertadores 
(2020 e 2021) e da Copa do 
Brasil (2020). O português está 
empatado com os uruguaios 
Humberto Cabelli e Ventura 
Cambón e fi ca atrás somente 
de Vanderlei Luxemburgo (oito 

conquistas), Oswaldo Brandão 
(sete) e Luiz Felipe Scolari 
(seis). 

O Verdão ainda se igualou 
aos rivais Santos e Corinthians, 
que já haviam conquistado a 
Recopa uma vez (2012 e 2013, 
respectivamente). O São Paulo 
foi campeão duas vezes (1993 
e 1994) e é o clube brasileiro 
com mais títulos no torneio, ao 
lado de Internacional (2007 e 

2011) e Grêmio (1996 e 2018). 
Cruzeiro (1998), Atlético-MG 
(2014) e Flamengo (2020) tam-
bém venceram a competição 
anteriormente.

Os dois times voltam a cam-
po no domingo (6), às 16h 
(horário de Brasília), pelos 
respectivos campeonatos es-
taduais. O Palmeiras recebe o 
Guarani, novamente no Allianz, 
pela décima rodada do Paulista. 

O primeiro tempo teve 
um maior volume de 
jogo do Palmeiras, que 
finalizou quase quatro 
vezes a mais (11 a 3)

MIRASSOL 

Após saída de Baptista, 
Ivan Baitello assume

O Palmeiras conquistou nesta quarta-feira (2) o título inédito da Recopa Sul-Americana

Ivan Baitello tem 48 anos e foi jogador do Mirassol entre 1997 e 1998

O Mirassol comunicou ofi -
cialmente a saída do técnico 
Eduardo Baptista para o Ju-
ventude no fi m da tarde desta 
quarta-feira (2). Enquanto o 
Leão ainda busca um sucessor 
no mercado, o auxiliar técnico 
Ivan Baitello assume o coman-
do do time e estará no banco 
para o próximo jogo no Paulis-
tão contra o São Bernardo no 
domingo (6).

Jogador
Ivan Baitello tem 48 anos e 

foi jogador do Mirassol entre 
1997 e 1998. Em 2011, ele as-

sumiu como técnico da equipe 
e chegou a levar o time à lide-
rança do Paulistão. Em 2013, 
ele deixou o clube e passou por 
equipes como Botafogo-SP, 
Oeste, Atlético Sorocaba e 
Capivariano.

Baitello retornou ao Miras-
sol somente em 2016, dessa 
vez comandando equipes das 
categorias de base. Desde 
2020 ele integra a comissão 
técnica do time principal. Na 
campanha do título da Série 
D, ele assumiu o time no jogo 
de volta contra o Altos na se-
mifi nal, sendo esta sua última 
partida como treinador. Na 
ocasião, o Leão venceu por 
1 a 0.

Agencia BRASIL

Vinicius LIMA

César Greco

Leo Roveroni - Agência Mirassol

equipe do Realidade Jovem retomou os 

A
ndrey Q

ueiroz
A
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ueiroz

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

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

Certifi ca-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:

DAVI PERINELLI e BÁRBARA HELEN HERRERA FACA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, auxiliar de projetos, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de maio de 1981, fi lho 
de PAULO ROBERTO PERINELLI e de PERCIDES DE CAMPOS 
PERINELLI. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica de enferma-
gem, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 
de setembro de 1996, fi lha de EDINALDO HENRIQUE FACA e de 
VALÉRIA FERREIRA HERRERA FACA. 

MURILO HENRIQUE DE MENEZES e ANA LETICIA SEVERI 
CUGINOTTI. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário públi-
co municipal, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 27 de fevereiro de 1992, fi lho de ANTONIO HENRIQUE DE 
MENEZES e de SUELI APARECIDA DA SILVA MENEZES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, servidora pública federal, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de fevereiro de 1990, fi lha 
de JOSÉ CARLOS AFONSO CUGINOTTI e de ISABELA DIAS DE 
CAMPOS SEVERI CUGINOTTI. 

KAUAM AMORIM GIROTTO e VIVIAN LIKA HORIQUERI PI-
RES. Ele, de nacionalidade brasileira, assistente administrativo de 
farmácia, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
26 de março de 2001, fi lho de MARCO ANTONIO GIROTTO e de 
CARLA CRISTINA AMORIM DA SILVA GIROTTO. Ela, de naciona-
lidade brasileira, auxiliar de escritório, solteira, nascida em Akashi, 
Província de Hyogo, Japão, no dia 20 de dezembro de 1996, fi lha 
de VITOR CESAR PIRES e de SHIRLEI HORIQUERI. 

RODRIGO DE MELLO FERREIRA e FLAVIA HELENA DO ESPI-
RITO SANTO. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário público, 
solteiro, nascido em Goiânia, GO, no dia 07 de abril de 1987, fi lho 
de HAROLDO FERREIRA e de ANA LÍGIA DE MELLO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, funcionária pública, divorciada, nascida 
em UBATUBA, SP, no dia 11 de março de 1980, fi lha de HAROLDO 
SILVEIRA DO ESPIRITO SANTO e de MABEL CARDOZO. 

LUCAS DE PAULA SILVA e DANIELE CRISTINA MIGUEL. Ele, de 
nacionalidade brasileira, técnico judiciário, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 24 de outubro de 1991, fi lho de ADIL-
SON JOSÉ DA SILVA e de ADRIANA DE PAULA SILVA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de setembro de 1988, fi lha de 
OSVALDO MIGUEL e de OROILZE PEIXOTO MIGUEL. 
  
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, 02 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

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

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

Certifi ca-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:

ÉRICK DE REI NUNES DA SILVA e FERNANDA BEATRIZ DOMIN-
GOS. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de julho de 1990, fi lho 
de AILTON NUNES DA SILVA e de TERESINHA DE REI NUNES 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora autônoma, 
divorciada, nascida em VARGEM GRANDE DO SUL, SP, no dia 06 
de agosto de 1982, fi lha de JOÃO DOMINGOS FILHO e de TEREZA 
DOMINGOS. 

LEANDRO RODRIGUES DA SILVA e GABRIELE BRAGA PE-
REIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de tecnologia da 
informação, solteiro, nascido em Guapiaçu, SP, no dia 27 de julho de 
1989, fi lho de VALDECIR RODRIGUES DA SILVA e de APARECIDA 
VALDELIS ALMEIDA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
analista de recursos humanos, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 22 de outubro de 1991, fi lha de EDUARDO PEREI-
RA e de MARILSA BRAGA. 
  
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, 25 de fevereiro de 2022
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
YAGO HENRIQUE MENEGHETTI SIMÕES e GABRIÉLI 
RODRIGUES DE OLIVEIRA, sendo ELE fi lho de RIVELINO 
ELVIS SIMÕES e de PATRÍCIA ELIS MENEGHETTI SI-
MÕES e ELA fi lha de MAURILIO DE OLIVEIRA e de MARTA 
CRISTINA RODRIGUES;
MARCOS PAULO SARTORI BANDEIRA e BEATRIZ PI-
NHEIRO BATISTA, sendo ELE fi lho de ANTONIO JARBAS 
BANDEIRA e de VILMA APARECIDA SARTORI MYR e ELA 
fi lha de GILBERTO RODRIGUES BATISTA e de ANTONIA 
ADELINA PINHEIRO BATISTA;
THAMERSON SILVA PEREIRA e THAMIRES FERREIRA 
NICOLETTI, sendo ELE residente e domiciliado no 2º Sub-
distrito, fi lho de GERALDO QUINTINO PEREIRA e de MA-
RIA DAS DORES DA SILVA PEREIRA e ELA fi lha de SYLVIO 
NICOLETTI JUNIOR e de ROSILENE FERREIRA DA SILVA 
NICOLETTI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartó-
rio (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/03/2022.

Editais de
PROCLAMAS
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
HOMOLOGAÇÃO 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2022 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
PROCESSO SICOM Nº 23/2022 
OBJETO: Aquisição de peças para modernização e melhoria das condições de uso do 
elevador social da Câmara Municipal, com mão de obra de instalação, conforme descrição 
e quantidades constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Pelo presente termo, HOMOLOGO este procedimento licitatório e a proposta adjudicada da 
empresa B27 COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - EIRELI, CNPJ: 
31.468.493/0001-12, declarada vencedora do lote 01, no valor global de R$ 48.100,00 
(quarenta e oito mil e cem reais). São José do Rio Preto, 03 de março de 2022. Ver. 
PEDRO ROBERTO GOMES Pres. da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 
 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
PROCESSO Nº 15/2022 
TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO Nº 01/2022 
PRIMEIRO TERMO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2021 
Contratada: VITOR LOLI COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. Objeto: acréscimo de 
40% no valor do item café em pó homogêneo, de acordo com a cláusula 9.3 da Ata de Registro de 
Preços nº 09/2021, para reequilíbrio econômico-financeiro. Vigência: 03 de março a 19 de julho 
de 2022. Data da assinatura:  03 de março de 2022. Valor do aditivo: Valor estimado 
global R$ 4.464,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). Recursos 
orçamentários: 3390.30 – Materiais de Consumo. Base Legal: art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 
nº. 8.666/93. São José do Rio Preto, 03 de março de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO 
GOMES - Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 013/2022; Processo nº 026/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A POPULAÇÃO 
DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 17 de março de 2022, as 08:10 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 04/Março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 
sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br. DATA: 04/03/2022. PREGOEIRO: ANDERSON PULICI.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 014/2022; Processo nº 027/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS 2 PARA ATENDER A POPULAÇÃO 
DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 17 de março de 2022, as 12:10 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 04/Março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 
sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br. DATA: 04/03/2022. PREGOEIRO: ANDERSON PULICI.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 015/2022; Processo nº 028/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS 3 PARA ATENDER A POPULAÇÃO 
DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 17 de março de 2022, as 16:10 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 04/Março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 
sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br. DATA: 04/03/2022. PREGOEIRO: ANDERSON PULICI.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 016/2022; Processo nº 029/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS 4 PARA ATENDER A POPULAÇÃO 
DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 18 de março de 2022, as 08:10 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 04/Março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 
sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br. DATA: 04/03/2022. PREGOEIRO: ANDERSON PULICI.
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a 
realização do Pregão Presencial nº 017/2022; Processo nº 030/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS 5 PARA ATENDER A POPULAÇÃO 
DO MUNICÍPIO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 18 de março de 2022, as 12:10 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: a partir 
de 04/Março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, 
sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br. DATA: 04/03/2022. PREGOEIRO: ANDERSON PULICI.

 EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO  
 
Termo de Fomento no: 09/2022 
 
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT  
 
Proponente: ASSOCIAÇÃO BEM COMUM - ABC 

Valor: R$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) 
 
Objeto: Acolhimento e atendimento de proteção integral à crianças e 
adolescentes que, por determinação judicial, necessitem de acolhimento 
institucional, com vistas ao seu retorno à família de origem, extensa ou família 
substituta, garantindo os direitos expressos na legislação vigente. 
 
Data da assinatura: 21/02/2022 
 
Data do início: 01/03/2022 
 
Data do término: 31/12/2022 
 
 
LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI 
Prefeito Municipal  
 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO 
 
Termo de Fomento no: 07/2022 
 
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT  
 
Proponente: ASSOCIAÇÃO LAR PARA OS VELHOS SÃO JOÃO 

Valor: R$87.000,00 (oitenta e sete mil reais) 
 
Objeto: Acolhimento de idosos que não dispõem de condições para permanecer 
com família, garantindo a proteção integral, com vivência de situações de 
violência e negligência, em situação de rua e de abandono, com vínculos 
familiares fragilizados ou rompidos. 
 
Data da assinatura: 25/02/2022 
 
 
 
LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI 
Prefeito Municipal  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital do Pregão Presencial nº 004/2022 – Registro de Preços
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os inte-
ressados que se encontra aberto o Pregão Presencial nº 004/2022, 
referente ao registro de preços para aquisição de uniformes esco-
lares. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 18 
de março de 2022 às 09:00 horas, na Biblioteca Municipal de Bady 
Bassitt. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas 
através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 03 de 
março de 2022. Luiz Antonio Tobardini - Prefeito Municipal.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 16/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 08/2022
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de controle de acesso.
Data da realização da Sessão Pública: 25/03/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.mon-
teaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 03 de março de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 05/2022. 

Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de 
marmitex, para diversos setores da Prefeitura de Tanabi, conforme 
quantidade e descritivo no anexo I deste edital, pelo período de 12 
(doze) meses. Entrega de envelopes e credenciamento e sessão 
de negociação: 17 de março de 2022, as 09h30min 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 site: www.tanabi.sp.gov.br . Tanabi, 03 de março de 2022. João 
Paulo da Silveira – Pregoeiro, Norair Cassiano da Silveira - Prefeito 
do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 06/2022. 

Objeto: Aquisição de 01 veículo ambulância, tipo “A”, 0km, para o 
Município de Tanabi, conforme descritivo. Entrega de envelopes e 
credenciamento e sessão de negociação: 18 de março de 2022, as 
09h30min 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 site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 
03 de março de 2022. João Paulo da Silveira – Pregoeiro, Norair 
Cassiano da Silveira - Prefeito do Município.
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SOCIAL LUILUI
WALDNER

NA RIVIERA MINEIRA
Com a situação pandêmica se encaminhando para o epílogo 
e os novos casos  caindo sensivelmente, a noite de segun-
da-feira na Enseada Azul contou com uma festa carnava-
lesca no restaurante do condomínio,animada por Bozó & 
Amigos,a banda xodó  das festas da cidade.

ALTA GASTRONOMIA 
A cozinha do Buffet Dahir de Faria está desenvolvendo uma 
série de delícias que serão apresentadas dia 14 de maio no 
menú do Feijão Chic como apetizers antes de ser servida a 
feijoada gourmet. 

 JANTAR 
Karabet e Marcia Bagdas-
sarian foram anfitriões de 
um jantar ontem em sua 
residência, para os inte-
grantes do consórcio do 
qual ele faz parte, na casa 
deles, no Débora Cristina.

VIAGEM I 
O cel Ajaury e Sheila Monteiro de Barros, que moram no 
Rio, viajam para os Estados Unidos dia 31 de março e re-
tornam dia 15 de abril. Vão visitar o filho dela,Ricardo Re-
che de Carvalho, a nora Fabiane e o neto Gabriel Henrique, 
que residem em Windermere, Orlando.

VIAGEM II
O médico ortopedista Marcos Vinicius Batista e a mulher, 
Maria Alice, vão para Cartagena, na Colômbia, passar as 
festas de final de ano com os filhos Vinicius e Larissa.Quar-
tanista de medicina, Vinicius vai fazer um curso naquele país 
em Bucaramanga e a família vai.junto.A família retorna de-
pois das festas e ele permanece por lá, estudando.

CHEGANTE
Maria Ondina Fonseca Moreira chegou segunda-feira de 
carnaval, de Londres onde foi assistir ao nascimento no fi-
nal de janeiro.  de seu neto Lucas, filho de sua filha Adriana 
Fonseca Moreira e de seu genro, o inglês Oggi 

FESTIVAL DE TEATRO
O FIT- nosso Festival Internacional de Teatro, evento do 
qual tive a honra de integrar a equipe que o criou, continua 
trilhando sua trajetória de glória. Para a edição deste ano, 
marcada para o período de 21 a 30 de julho, 15 países e 23 
estados brasileiros, além do Distrito Federal, inscreveram 
espetáculos. Foram 830 inscrições para a seleção que será 
divulgada dia 21 de junho.

PÓ ROYAL 
Eliana Mathias de Oliveria Homsi ,esposa do restauratéur 
Victor Homsi, recebe segunda-feira,dia 7, um grande grupo 
de elegantes mulheres do high para uma festa em come-
moração ao seu aniversário, num dos restaurantes do seu 
marido, o Salsa Rooftop, a partir de 15 horas. 

FEIJOADA
Acontece em Rio Preto dia 
28 de maio, uma edição da 
feijoada paulistana “ Pimen-
ta e Laranja”,famosa  balada 
para os jovens com muita 
azaração para os solteiros. 
Ainda sem local definido.

CARGO
Agradeço aos amigos da 
APACOS- Associação Pau-
lista de Colunistas Sociais, 
que me elegeram diretor 
social da entidade, da qual 
aliás, sou um dos fundado-
res, com muito orgulho.

VICE
Apesar de o ministro do Turismo,Gilson Machado,conhecido 
como o “sanfoneiro de Bolsonaro”, estar sendo avaliado pelo 
presidente para a vaga de vice na sua chapa para tentar buscar 
a reeleição no pleito de outubro, nos corredores do Planalto, 
o que se diz é que o ministro da Defesa,general Walter Braga 
Netto poderá ser vice para colocar as Forças Armadas de olho 
no resultado imparcial das eleições. 

GRANA
Marcos Pereira ainda 
pode filiar  Tarcísio de 
Freitas  à legenda para 
disputar o governo de 
São Paulo. Calcula-se 
que o partido filiado, ou, 
no caso,o Republicanos, 
terá de desembolsar R$ 
30 milhões para custear 
primeiro e segundo turno 
das eleições para a cam-
panha do ministro da In-
fraestrutura. 

PREÇO
Girou em torno de 300 
mil reais a montagem 
daquele tenda-pavilhão 
que dia 24 de fevereiro, 
abrigou o presidente Bol-
sonaro e seus admirado-
res em visita a Rio Preto. 
Com 78 metros de com-
primento,foi custeada 
por uma vaquinha entre 
empresas que partici-
param da construção do 
trecho urbano da BR-153.

BOATE ITINERANTE
Em novembro, ainda sem local escolhido, a Secret Garden, 
boate itinerante que foi montada nos jardins do antigo 
Buffet Manoel Carlos, em Engenheiro Schmitt, volta a fun-
cionar em nossa cidade, durante cinco finais de semana, 
com shows de Israel e Rodolfo e Diego e Geraldo.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes 
da semana:4, sexta-fei-
ra: Sérgio Luiz Carminat-
ti,Sérgio Cipullo,Gabriel o 
Pensador,Luciana Pardo, 
Bruna Ismael Pirillo .1678 
- nasceu na Itália Antonio 
Vivaldi, nasceu Tancredo 
Neves. 5, sábado: Alzi-
ra Gorayb, José Vítor Oli-
va, Sergio Aloísio Coimbra 
Garzon,colunista Ana Den-
nz, Lilian Del Campo,Mar-
celo Facchini.Nasceu Hei-
tor Villa Lobos e o cineasta 
Pier Paolo Pasolini.6, do-
mingo: Dia do Cronista Es-
portivo, nasceu Michelan-
gelo, nasceu Gabriel García 
Marques, nasceu Cyrano 
de Bergerac,Eufly Ângelo 
Ponchio, Maria Lícia Aguiar 
Ribeiro,Natália do Valle, 
Néli Raquel Conte, Ricardo 
Amorim, Waldeluir Dublim 
Sacchetin,Giovanna Lerro, 
Flora Purim.7, segunda-
-feira: Dia do Fuzileiro Na-
val,Luiza Brunet, Octávio 
Almeida Luz, Maria Flavia 
Vetorasso. Nasceu o pintor 
holandês Piet Mondrian, 
o compositor Maurice Ra-
vel, o compositor Danilo 
Caymmi, o ator Ziembinsky 
o violonista Turíbio Santos. 
8, terça-feira: Dia Inter-
nacional da Mulher, Dia do 
Inconformismo, Guilherme 
Fava Homsi,nasceu Hebe 
Camargo,Liliana Daguer, 
Maria Cristina Miceli He-
mais, Maria Regina Bu-
chala Arroyo,Maria Tereza 
de Oliveira Ramos, Tom 
Cavalcanti. 9, quarta-fei-
ra: Dia da viagem espa-
cial, nasceu Yuri Gagarin, 
nasceu Américo Vespú-
cio,nasceu André Cour-
règes, Suzana Margare-
th Ajeje Lobo, João Paulo 
Goyos, João Luiz Bassan 
Faria, Manuella Munhoz 
Benfica.10, quinta-feira: 
Dia do Telefone, Luiz Fer-
nando Colturato, nasceu o 
ex-prefeito Adail Vetora-
zzo,Vera Meirelles Figuei-
redo Ferraz,Marcos Pe-
reira Cêntola, Flávia Lerro 
Pereira dos Santos, Chuck 
Norris,Martha Helena Bor-
ges Nogueira, Milton Sou-
bhia, Paulo César Pinheiro, 
Renato Zerati, Renato Mi-
lani, Luis Flavio Marconi, 
Denise Daher.

Com um concorrido cocktail foi inaugurada dia 23 de 
fevereiro, a Clínica Fontão de Odontologia e Estética na 
Rua Antonio de Godoy- Nova Redentora. As proprietárias, 
Fernanda Fontão Lupino e Ana Cristina Rennó Mattos, 
agregaram ao novo endereço o setor de estética corporal

No carnaval tranquilo do Automóvel Clube, os amigos 
de todo um sempre, Miguel Jabur e Evanilda do Amaral, 
curtiram a deliciosa banda de Bozó e posaram para a ob-
jetiva de Jorge Maluf.A propos,dia 20 eles embarcam para 
diazinhos de férias em Maceió.

O rio-pretense Nelsinho Sestini dos Santos, na foto ao lado 
de duas passistas, curtiu o carnaval no Résort Hotel Fazenda 
do Tucunaré, em Três Lagoas (MS).

José Carlos dos Santos e Tuca Vetorasso, curtiram a noite de se-
guda-feira de carnaval, no Varanda Ammici do Quinta do Golfe.


