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PREFEITURA DE RIO PRETO

Caixa é banco escolhido para 
emprestar R$ 100 mi este ano
Ao todo, valor que governo Edinho poderá emprestar chega a R$ 300 milhões até o final do mandato com aval da Câmara. POLÍTICA  Pág.3

POR 30 DIAS

Rillo pede licença e 
“coletivas” assume

O vereador João Paulo 
Rillo (Psol) se licenciou por 
30 dias  da Câmara de Rio 
Preto. Em seu lugar assu-
me Jéssica Oliveira (Psol) 
que integra o chamado 
mandato “coletivas”. Pela 

primeira vez a Lei Eleito-
ral permitiu a candidatura 
de um coletivo de pessoas 
de disputar uma eleição. 
O chamado “Coletivas” teve 
2.697 votos.
 POLÍTICA  Pág.3

SESSÕES

CORONAVÍRUS

Saiba o que 
tem na pauta 
da Câmara 
na 3ª feira

TRAGÉDIA

Briga em festa 
acaba com 
morto com 
tiro no peito

Os vereadores se reúnem 
na próxima terça-feira, 8, 
para realização de duas 
novas sessões ordinárias. 
Na primeira delas, no perí-
odo da manhã, entram na 
pauta de análises dois vetos 
totais, dois projetos de Lei 
complementar e um proje-
to de Lei A sessão da tarde, 
os vereadores analisam um 
veto, quatro projetos de Lei 
e um projeto de Resolução. 
POLÍTICA  Pág.3

Segundo as informações 
colhidas no local dos fatos, a 
vítima teria se desentendido 
com o autor, que saiu da área 
de lazer e retornou tempo 
depois com uma arma, onde 
disparou de dois a três tiros e 
um acertou o lado esquerdo 
do peito da vítima Cleber 
Duarte Pereira. O caso ocor-
reu no bairro Santo Antonio 
e o autor do crime fugiu 
antes da chegada da PM. 
CIDADES  Pág.7

Rio Preto tem 
5,4 mil crianças 
vacinadas e 
146 mil faltosos
A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou que 
nas últimas duas semanas 
5.428 crianças foram vaci-
nadas com a segunda dose 
Já o  número de faltosos 
de segunda e terceira dose 
registrou um aumento nos 
últimos 15 dias. Nesta sex-
ta-feira (4) o número saltou 
para 25.060 de segunda 
dose e 121.050 de terceira, 
totalizando 146.110 falto-
sos. CIDADES Pág.5

EM AVENIDA

Fuga termina 
com homem 
preso com arma 
e carro furtado
Durante a fuga, ao chegar 
na avenida Bady Bassitt, o 
homem abriu a porta e saiu 
correndo, passando pelo 
posto de combustível, aca-
demia, até parar dentro de 
uma floricultura, onde foi 
denunciado por populares. 
Durante a fuga, o homem se 
desvencilhou de uma pisto-
la Glock, dois carregadores 
e 79 munições, que acaba-
ram apreendidos. 
CIDADES Pág.7

AO AR LIVRE

SP define 
flexibilização 
do uso de 
máscara 

CONSUMIDOR

INAUGURADA

Pinacoteca em Olímpia

Olímpia inaugurou na 
noite de quinta-feira (3) 
a Pinacoteca Municipal 
“Professor Ivo de Sou-
za”, um espaço monta-
do dentro da Casa da 
Cultura e composto de 
mais de 50 obras com 
exposição de quadros, 
esculturas e artesanatos 
de artistas olimpienses. 

Coordenado pela secreta-
ria de Turismo e Cultura, 
o novo atrativo, além de 
fomentar e disseminar a 
arte e a cultura no muni-
cípio, tem o compromisso 
de salvaguardar o acervo 
artístico da cidades. , por 
meio de sua preservação 
e difusão.
CULTURA Pág.7

HOSPITAL NORTE
O Hospital Municipal Norte Domingo Marcolino Braile 
vai oferecer, de início, 79 leitos, dos quais 60 são rotati-
vos, destinados às cirurgias eletivas de pequena e média 
complexidades, além de internações clínicas. Deve abrir 
no segundo semestre. CIDADES  Pág.5

IMPARCIALIDADE 
NAS CPIS
O vereador Renato Pupo quer 
que mais imparcialidade nas 
composições das CPIs. Por isso 
apresentou projeto de resolu-
ção. POLÍTICA  Pág.3

Procon rejeita 
proposta de 
marcenaria 
que fechou

CIDADES  Pág.5 CIDADES  Pág.4

Arnaldo Antunes

Divulgação SMCS

Arnaldo Antunes

Arnaldo Antunes
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Com um gol no fim da 
partida, o Rio Preto em-
patou em 1 a 1 contra o 
líder Comercial na tarde 
deste sábado (5) Série A3 
do Campeonato Paulista. 
Com o resultado, o Jacaré 
chegou ao quarto jogo 
sem vitória e neste mo-
mento está fora do G8. 
ESPORTES  Pág.8

EMPATE EM 
CASA
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Enquanto o ser hu-
mano vive sob o espesso 
véu da ignorância espi-
ritual, a matéria pode 
encarnar o papel de vilã 
e nos falar de guerra, 
destruição, perversão, 
doença... Nada mais con-
temporâneo, basta que 
se vejam as manchetes 
de jornal.  Contudo, à 
medida que as criaturas 
se aproximarem do seu 
Criador pelo exercício da 
Fraternidade Ecumênica 
entre elas, porque “Deus 
é Amor” (Primeira Epís-
tola de João, 4:8), e isto é 
Religião no sentido mais 
exalçado, as mentes tor-
nar-se-ão mais aptas a 
entender a natureza es-
piritual da própria ma-
téria, elevando-a cons-
cientemente à condição 
de instrumento evolutivo 
do Espírito, para que ela, 
então, nos fale de Vida, 
Amor, Criação, Frater-
nidade, Espiritualidade, 
primacialmente Ecumê-
nica.

Quem vive procuran-
do satisfações materiais 
apenas, quem fica pu-
lando de galho em ga-
lho, feito macaco, acaba 
levando chumbo, como 
repete o meu velho Ir-
mão Achilles de Andrade 
de Souza (1913-1991), 
valente Legionário da 
Boa Vontade de Deus. 
Isto é, tal pessoa nunca 
se sentirá feliz em sua 
inteireza; sempre lhe fal-
tará alguma coisa: aquilo 
que lhe suplica o Espírito 
Eterno. (...) Enquanto 
ele for menoscabado, a 
violência crescerá. (...) 
É preciso aliar à Instru-
ção a Educação e mais: 
a Reeducação que visa, 
antes de tudo, ao Espírito, 
como esclarecia o saudo-
so criador da LBV, Alziro 
Zarur (1914-1979)

Essa pergunta deve ou de-
veria estar sempre em nossos 
corações, não por motivos ide-
ológicos, ou para levantar quais-
quer bandeiras, não! Mas, para 
que em nosso peito se levantasse 
na mesma proporção um senti-
mento de gratidão e de elogio a 
tão formosa criatura.

A grandeza da alma femini-

O termo criado pela Psi-
cologia, mais especificamente 
Psicologia Jurídica é definido 
como a área de trabalho da 
Psicologia que atua no am-
biente da justiça considerando 
a perspectiva psicológica dos 
fatos jurídicos. O Psicólogo 
Jurídico colabora no planeja-
mento e execução de políticas 
de cidadania, Direitos Huma-
nos, prevenção da violência e 
fornece subsídios ao proces-
so judicial. Além de também 
contribuir para a formulação, 
revisão e interpretação das leis.

No entanto, a palavra Jurí-
dica de acordo com o Dicioná-
rio Português está relacionada 
com o Direito, com as normas 
sociais que buscam expressar 
ou alcançar um ideal justo, 
mantendo e regulando a vida 
em sociedade utilizando-se 
de leis.

A Constituição Federal Bra-
sileira é composta por 245 
artigos, 1,6 mil dispositivos 
e 111 emendas, entretanto, 
nenhum artigo ou emenda 
relata algo sobre a Psicologia 
Jurídica. Segundo o Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) 
a Psicologia estuda e analisa 
os processos intrapessoais e 
das relações interpessoais, 
possibilitando a compreensão 
do comportamento humano 
individual e de grupo, no âm-
bito das instituições de várias 
naturezas, onde quer que se 
deem estas relações. Aplica 
conhecimento teórico e técnico 
da psicologia, com o objetivo 
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Psicologia
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ela existe?
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de identificar e intervir nos fa-
tores determinantes das ações 
e dos sujeitos, em sua história 
pessoal, familiar e social, vincu-
lando-as também a condições 
políticas, históricas e culturais.

Portanto, a Psicologia não 
condena ou liberta o ser huma-
no pelos seus atos, mantem-se 
afastada dos fundamentos do 
Direito, sem questioná-la, não 
julga sem conhecer os antece-
dentes que ocorreram naquela 
determinada situação e não 
soluciona todos os problemas 
que envolvem às questões ju-
rídicas, mas sim é uma ciência 
que estuda o comportamento 
humano, busca o entendimento 
desses comportamentos consi-
derando os aspectos biológicos, 
emocionais e sociais enquanto 
o Direito busca as regras para 
julgar esses mesmos comporta-
mentos tendo como referência 
a escrita, seja na área Civil, 
como por exemplo a Familiar, 
Trabalhista, Comercial ou Pe-

nal. A Psicologia, analisa as 
emoções, as características de 
personalidade, os fatores biop-
sicossociais, trabalha com os 
distúrbios psíquicos, entre ou-
tros. O estudo psicológico para 
o jurídico é realizado de uma 
forma muito mais complexa, 
podendo-se assim entender o 
contexto do fato ou a atuação 
do psicólogo para possibilitar 
a reinserção do indivíduo na 
sociedade.

A psicologia para às ques-
tões do Direito considera o ser 
humano dentro do contexto 
jurídico, auxilia, trabalha para 
a sua melhora e considera as 
leis e os conflitos existentes 
no sistema jurídico. O termo 
Psicologia Jurídica não tende 
a existir, mas sim, a Psicologia 
que trabalha e auxilia a justiça 
no desenvolvimento do ser hu-
mano, as instituições jurídicas 
e a tomada de decisão final para 
um resultado mais satisfatório 
e justo. 

“ “          Nenhum cliente pagou para 
depois receber em até 20 par-
celas. Os clientes pagaram para 
receber em produto
Jean Dornelas, diretor do Procon

Quando direção e planejamento
são fundamentais

para atingir objetivos
O exercício da 
Fraternidade 

Ecumênica

O que seria do 
mundo sem as 

mulheres?

Não saber como começar um plano, ter pressa pelo 
resultado e preferir tentar e errar, não ter um foco 
ou direcionamento, não conhecer verdadeiramen-
te recursos, não ter visão de longo prazo, motivo 

ou propósito claros para o que pretende fazer, entre outros 
fatores, causam a sensação de dificuldade de planejar ações.

Se planejar antes de agir é a forma mais comprovada de 
eficiência e eficácia no resultado. Por isso, o chamado diag-
nostico prévio, para ter clareza, esclarecimento do estado 
atual da empresa e também da qualidade da visão de longo 
prazo são fundamentais para iniciar um planejamento.

E como mitigar cada um destes pontos que impedem a 
realização de um planejamento?

Não saber como começar pode acontecer. Para superar 
esse primeiro entrave, deve-se buscar mais informações, 
procurar profissionais que possam ajudar, ver exemplos de 
quem errou e, principalmente, parar de repetir que não 
sabe fazer.

Sempre há algo que se consegue planejar bem, mas 
que nem se tem ideia disso: o que vestir, como irá cortar 
o cabelo, a cor da roupa, a cor do esmalte. Logo, não se 
deve repetir que não se conhece como planejar algo.

Planejamento é, sim, o processo mais desafiador, seja 
na empresa, projetos pessoais e profissionais, pois exige 
uma visão sistêmica, visão de todas as possibilidades, in-
tegração entre áreas e recursos, entender qual o objetivo 
futuro e, no caso das empresas, traduzir esta visão futura 
em termos operacionais.

Fazer a distribuição de objetivos e submetas pela or-
ganização, eleger responsáveis, prazos, métricas, estudar 
recursos necessários, validar sequência de ações, prazos e 
entregas acordadas por cada departamento e agente en-
volvido no planejamento, tornam o processo de execução 
da estratégia e a transformação do intangível em tangível 
ainda mais intrincados, pois exigem um conhecimento e 
envolvimento profundo da empresa.

O segundo fator que pode prejudicar todo um plane-
jamento é ter pressa na realização. Muitos querem agir 
rapidamente sem planejar, achando que ganha tempo. 
Talvez se ganhe tempo para aprender que não funciona 
assim, mas ai já ocorreu a perda de recursos, os resultados 
não são obtidos e, em alguns casos, o dano é irrecuperável.

Também é fundamental ter formas de comunicação, 
treinamentos em todas as instâncias e reforços com fe-
edback e correção de rota durante o processo, incluindo 
considerar outros componentes, como: estrutura orga-
nizacional, cultura, pessoas, sistemas, para criar sinergia 
entre estes elementos e garantir o bom alinhamento e foco 
no mesmo objetivo.

Por isso, as organizações de sucesso investem muito na 
comunicação da estratégia corporativa e reforçam com todas 
as unidades organizacionais e departamentos o plano, ana-
lisam e medem sempre os resultados, aferindo e corrigindo 
rotas. Desta maneira, pode-se atuar para identificar e corrigir 
as causas e não apenas mitigar os sintomas.

Portanto, o importante é fazer um diagnóstico empre-
sarial completo, conhecer verdadeiramente as dificuldades 
e potencialidades e, a partir daí, traçar planos. Agindo 
de forma profissional e direcionada, é possível atingir os 
resultados esperados e não ser mais refém das surpresas 
ou do acaso.

Paiva Netto

Alexandra Gonçalves

Fábio Lima

Dra. Luciana Meireles

ARTIGO

na é tão impressionante que o 
próprio Deus diz que nos ama 
como uma mãe ama seu filho. 
Ou seja, com um coração de 
mulher. A presença da mulher 
é marcante em toda a história, 
seja no paraíso com Eva, na sim-
plicidade de Nazaré ou ao pé da 
cruz com Maria, e todas as fiéis 
seguidoras do Filho de Deus. 

É marcante na história bí-
blica e de nossa salvação, mas 
não apenas isso, é presença 
que atravessa o lugar religioso, 
e edifica a sociedade. Somos 
presença necessária em todos 
os momentos da vida humana, 
seja para gerar outra vida, seja 
para formar o núcleo social 
mais forte do mundo que é a 
família. Somos cheias de vida 
e significado onde quer que 

estejamos.
No início do cristianismo, 

eram as mulheres as primeiras 
a aderirem ao novo caminho, 
e de modo quase que imedia-
to as suas famílias sentiam 
a diferença. Os maridos das 
mulheres cristãs foram atraídos 
pelo testemunho delas, que-
riam entender de onde vinha 
tamanha mudança, ternura, 
paciência, alegria e bondade… 
e quando menos se imaginava, 
aqueles homens rudes, severos 
e, infelizmente, adúlteros, eram 
tocados pela graça divina, mu-
dando todo o ambiente familiar, 
e por consequência, o social. 
Nascia uma nova sociedade mo-
vida pela força do testemunho 
de muitas mulheres. Era um 
verdadeiro contágio do bem, 

daquelas que desde sempre 
souberam da importância de 
também dar razão ao coração.

O cardeal, Frei Raniero Can-
talamessa, foi assertivo numa 
homilia: “As mulheres seguiram 
Jesus por ele mesmo, por grati-
dão ao bem que dele receberam, 
não pela esperança de fazer car-
reira no seu seguimento. Não 
lhes foram prometidos “doze 
tronos”, nem elas pediram para 
sentar à direita e à esquerda no 
seu Reino. Seguiam-no, está es-
crito, “para o servir” (Lc 8, 3; Mt 
27, 55); eram as únicas, depois 
de Maria, a Mãe, a ter assimi-
lado o espírito do Evangelho. 
Tinham seguido às razões do 
coração e estas não as tinham 
enganado.

Nesse ponto, a sua presen-

ça ao lado do Crucificado e do 
Ressuscitado contém um en-
sinamento vital para nós hoje. 
A nossa civilização, dominada 
pela técnica, precisa de um co-
ração para que o homem possa 
sobreviver nela, sem se desuma-
nizar inteiramente”.

E completa: “Não é difícil 
entender porque somos tão an-
siosos para aumentar os nossos 
conhecimentos e tão pouco para 
aumentar a nossa capacidade de 
amar: o conhecimento traduz-
-se automaticamente em poder, 
o amor em serviço.”

Sábias, belas, articuladoras, 
cheias de intuição, perspicazes, 
inteligentes, trabalhadoras, 
corajosas, fortes… e ainda as-
sim, cheias de ternura e amor. 
Penso que seja assim o universo 

feminino, humano e sensível. E 
por que não, necessário, como 
nos disse acima o grande frei 
Raniero Cantalamessa.

Por fim, vejo aquele elogio à 
mulher do livro de provérbios 
(31,10), e nele me encho de 
alegria e exulto no Senhor, pois 
ele afirma com toda certeza que 
a mulher virtuosa é aquela que 
teme o Senhor. E essa mulher 
que teme o Senhor, edifica sua 
casa, honra seu marido, cuida 
dos seus filhos, cumpre com 
seus deveres sociais, é traba-
lhadora, e assume grandes 
lideranças, essa mulher pode 
transformar o mundo. Essa é 
a verdadeira mulher de valor: 
aquela que é presença marcante 
na sociedade, na família, e na fé. 
Viva a Mulher!

Divulgação
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Política Mamãe Falei bobagem
“Foi errado o que falei”; Arthur do Val 
se desculpa por conteúdo de áudios 
sobre ucranianas

Fora da guerra
A embaixada do Brasil em Kiev, capital da 
Ucrânia, será comandada a partir de Chi-
sinau, capital da Moldávia, país vizinho

Divulgação

A Prefeitura de Rio Preto 
definiu a Caixa Econômica 
Federal como a instituição 
bancária que irá realizar o 
empréstimo autorizado pela 
Câmara Municipal, no ano 
passado, que chega a R$ 300 
milhões para executar uma 
série de obras no município.

A autorização para que o 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
pudesse adquirir o montan-
te milionário ocorreu após 
aprovação de projeto de lei 
por parte dos vereadores em 
sessão de setembro do ano

passado. O assunto causou 
polêmica pelo valor ter sido 
considerado elevado por parte 
de alguns parlamentares, além 
dos prazos e taxa de juros para 
o pagamento do empréstimo. 
No entanto, a base de apoio ao 

Governo Edinho define Caixa para
empréstimo de R$ 100 mi neste ano

CAIXA CHEIO

O projeto foi tema de 
discussão no Legislati-
vo, gerando, inclusive, 
uma audiência pública

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

prefeito na Câmara garantiu o 
empréstimo.

Ao Dhoje Interior a Pre-
feitura confirmou que a Caixa 
Econômica Federal foi a esco-
lhida e que para este ano con-
trato firmado prevê o repasse 
de R$ 100 milhões. Os outros 
R$ 200 milhões restantes de-
verão ser divididos até o final 
do atual mandato de Edinho 
que termina em 2024, ou seja, 
R$ 100 milhões no próximo 
ano e R$ 100 milhões em 
2024, último ano da gestão.

Segundo o governo a taxa 
de juros será de 108% na mo-

dalidade CDI aplicada ao ano. 
O prazo para o pagamento do 
valor obtido é 108 meses com 
12 meses de carência. “O valor 
será liberado quadrimestral-
mente, assim que o contrato 
foi assinado”, informa a Pre-
feitura.

O secretário de Obras da 
Prefeitura, Israel Cestari, afir-
mou que a relação apresentada 
inicialmente pelo governo po-
derá passar por alterações. Se-
gundo Cestari alguns projetos 
estavam prontos para serem 
licitados, mas por sugestão de 
secretários a pasta está fazen-

secretário de planejamento 
Orlando Bolçone, do secretário 
de governo Jari Moretti, secre-
tário de obras Israel Cestari e 
do secretário da fazenda José 
Martinho Ravazzi, apresentou 
em setembro do ano passado, 
em audiência na Prefeitura, 
a relação de obras que rece-
beriam os recursos. Edinho 
decidiu entrar em campo de-
pois de receber críticas por 
não ter enviado a relação de 
obras no texto do projeto de 
lei que acabou sendo aprovado 
posteriormente permitindo o 
empréstimo.

VEREADOR

Mandato coletivo assume 
cadeira de Rillo na Câmara 

EMPRÉSTIMO

R$ 200 mi
SERÃO emprestados 
até o final do mandato 
do prefeito, sendo
R$ 100 mi a cada
ano até 2024

O vereador João Paulo Rillo 
(Psol) se licencia por 30 dias 
a partir desta sexta-feira, 4, 
de suas atividades na Câmara 
Municipal de Rio Preto. Em 

seu lugar assume Jéssica Oli-
veira (Psol) que integra o cha-
mado mandato “coletivas”. 
Pela primeira vez a Lei Elei-
toral permitiu a candidatura 
de um coletivo de pessoas de 
disputar uma eleição.
O chamado “Coletivas” teve 
2.697 votos, e é representa-
do pela professora de história 
e psicóloga Jéssica Oliveira 
(Psol) e conta com a partici-
pação de Bruna Giorjani Ar-
ruda, Luciene Franciele Fal-
soni e Priscilla Bernardes.

30 dias

Com a licença de Rillo por 30 
dias elas assumem o mandato 
temporário. Rillo pediu licen-
ça sem remuneração, sob a 
justificativa de “tratar de in-
teresses políticos e pessoais”.
A ocupante da cadeira vai 
adotar o nome utilizado nas 
urnas, “Jéssica Coletivas”. 
Durante o período na Legisla-
tivo o foco será pautas femi-
nistas, em especial neste mês 
de março, considerado como 
o mês da mulher.
Jéssica garante que todas as 
decisões serão tomadas pelas 
demais integrantes que com-
põem o mandato coletivo.

Jéssica Oliveira (Psol) que integra o chamado mandato “coletivas”

COMISSÕES

Pupo quer mais imparcialidade 
na composição das CPIs

Projeto de resolução de auto-
ria do vereador Renato Pupo 
(PSDB) tenta dar nova reda-
ção ao regimento interno da 
Câmara Municipal que regu-
lamenta a composição dos in-
tegrantes das Comissões Es-
peciais de Inquérito (CEI’s), 
popularmente conhecidas 
como CPI. As comissões em 
questão realizam investiga-
ções de fatos determinados 
e tem poder de convocação 
de pessoas, secretário muni-
cipais e, em último caso, até 

O trecho da Rodovia Vi-
cinal Abel Pinho Maia, que 
liga Potirendaba à Ibirá, 
será totalmente recapeado. 
A obra é de recuperação da 
pista, pavimentação dos 
leitos em terra e melhorias 
em sinalização e sistema de 
drenagem. O convênio foi 
assinado pela Prefeita Gi 
Franzotti em dezembro do 
ano passado e teve inicio 
no final do mês de feverei-
ro, com previsão de ficar 
pronta até o final de março.

Serão 7 km que compre-
ende o trecho e é uma im-
portante via de escoamento 
de produção da cidade para 
a região.

Recape

Rillo pediu licença 
sem remuneração, 
sob a justificativa 
de “tratar de inte-
resses políticos e 
pessoais”

Edinho apresentou relação com 44 obras e intervenções justificando o pedido

do alterações e adequações 
que levarão tempo para serem 
concluídas.

“Estamos fazendo um re-
arranjo. As alterações estamos 
verificando ainda. Não temos 
todas as obras e nem a ordem 
cronológica de abertura das 
licitações”, explicou Cestari.

Obras
Pressionado pela Câma-

ra e opinião pública sobre 
onde pretendia investir os R$ 
300 milhões via empréstimo 
bancário, o prefeito Edinho, 
ao lado do vice-prefeito e 

O Prefeito de Monte 
Aprazível, Marcio Miguel, 
assinou na tarde desta 
quinta-feira, dia 3, a au-
torização para início das 
obras do Melhor Caminho, 
programa desenvolvido 
pela Secretaria Estadual da 
Agricultura, voltado para 
recuperação de estradas 
rurais do município.

A assinatura foi rea-
lizada juntamente com a 
presença do assessor do 
Secretário Estadual da 
Agricultura Itamar Borges, 
João Buzo, no gabinete da 
prefeitura e irá liberar a 
recuperação de 5,9km de 
estradas rurais.

Monte
Está aberta a partir desta 

quinta-feira, 3,  a temporada 
de troca-troca de partidos 
entre os deputados federais. 
É a chamada “janela parti-
dária”, que se abre por 30 
dias em cada ciclo eleitoral 
e permite a mudança de le-
genda sem que isso implique 
infidelidade partidária e con-
sequente perda de mandato.

O prazo de um mês está 
previsto na Lei das Elei-
ções. Segundo a legislação, 
a janela se abre todo ano 
eleitoral, sempre seis meses 
antes do pleito. Neste ano, o 
período de troca partidária 
fica aberto de 3 de março a 
1º de abril.

Janela

mesmo do prefeito Edinho 
Araújo (MDB).
O projeto será analisado 
quanto ao mérito, ou seja, 
em segunda discussão. Pupo 
quer que seja alterada “a 
redação da Resolução nº 
712/90 e revoga o 3º do mes-
mo Artigo, passando o 2º a 
vigorar com a seguinte re-
dação: Só poderá participar 
da Comissão Especial de In-
quérito o Vereador que tiver 
subscrito o Requerimento 
antes de ser protocolado”.
As CPI’s são compostas por 
presidente, relator, membro 
e suplente. Atualmente quan-

do um vereador apresenta 
requerimento para criação 
de uma CPI, caso seja apro-
vada, até mesmo os verea-
dores que não assinaram o 
documento para ir à vota-
ção podem participar como 
membros. Isso em tese pode 
atrapalhar o andamento das 
investigações, já que em 
muitas situações vereadores 
da base de apoio ao prefeito 
participam das investiga-
ções sem interesse algum em 
contribuir com a apuração 
e responsabilizar eventuais 
culpados da administração 
pública.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO
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Durante o encontro, Edi-
nho apresentou relação com 
44 obras e intervenções jus-
tificando o pedido. Estiveram 
presentes vereadores, secre-
tários, assessores e sociedade 
civil, que ouviram do prefeito 
que “Rio Preto tem total capa-
cidade de endividamento, bem 
como tem capacidade para 
pagar esse novo empréstimo”.

O Secretário da Fazenda, 
José Martinho Ravazzi, mos-
trou dados que comprovariam 
que a cidade pode adquirir até 
R$ 2,24 bilhões em emprésti-
mos. “Nossa dívida atual e con-
solidada é de R$ 520 milhões. 
Estamos muito longe do má-
ximo”, ressaltou o secretário.

O prefeito ainda comple-
mentou dizendo que considera 
as obras e intervenções previs-
tas de “extrema importância e 
essenciais para o futuro”. “A 
prefeitura está em ordem, tem 
crédito e capacidade de paga-
mento. É preciso ter essa visão 
de futuro”, conclui à época.

O projeto foi tema de dis-
cussão no Legislativo, geran-
do, inclusive, uma audiência 
pública para discutir o assunto 
junto à sociedade civil, re-
presentantes de entidades e 
bairros, empresários e outras 
autoridades.

Um dos principais proje-
tos é a obra de macro e micro 
drenagem na avenida Murchid 
Homsi, com a construção ain-
da da pista de caminhada, de 
ciclovia, de iluminação e de 
paisagismo. O projeto é esti-
mado em R$ 36 milhões.

Divulgação SMCS
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CIDADES Disputa tributária
STF vai discutir cobrança de IPVA de 
veículos de locadoras nos 
estados das filiais

Mais parcerias
Brasil e Japão ampliam trabalhos em 
parceria com agências para prevenção 
de desastres naturais 

Os vereadores se reúnem 
na próxima terça-feira, 8, para 
realização de duas novas ses-
sões ordinárias. Na primeira 
delas, no período da manhã, 
entram na pauta de análises 
dois vetos totais, dois projetos 
de Lei complementar e um 
projeto de Lei.

O primeiro veto total do 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
é em relação ao projeto de lei 
do vereador Anderson Branco 
(PL) que dispõe sobre a sinali-
zação vertical e horizontal de 

toda a fi scalização eletrônica de 
velocidade efetuada por meio 
de lombada eletrônica e radar 
móvel ou fi xo nas vias urbanas 
do município.

O segundo veto rejeita pro-
jeto de lei de Renato Pupo 
(PSDB), que trata sobre o Códi-
go Sanitário Municipal, permi-
tindo a aplicação de penalidade 

Confira relação dos projetos que será 
analisada pelos vereadores na 3ªfeira

LEGISLATIVO

A sessão da tarde, os ve-
readores analisam veto, 
quatro projetos e um 
projeto de Resolução

da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

União publica 
portaria para 
receber 
refugiados

de multa, em casos de eventos 
que promovem aglomeração, 
levando em consideração a 
capacidade econômica do in-
frator.

O vereador Jorge Menezes 
(PSD) é autor do projeto de 
lei complementar, analisado 
em segunda discussão, que 
suspende por 4 anos qualquer 
inclusão de área no Perímetro 
Urbano do Município.

O outro projeto de Lei Com-
plementar que será votado 
nesta sessão, em primeira 
discussão, é de Jean Charles 
Serbeto (MDB) que dispensa 
o servidor público dos dias de 
trabalho em que for doador 
não parental de medula óssea 

e órgãos.
Encerra a votação do perío-

do da manhã a análise do pro-
jeto de lei do prefeito Edinho 
que retifi ca artigo que autoriza 
doação a imóvel público muni-
cipal ao Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.

Segunda sessão
A sessão da tarde, os verea-

dores analisam um veto, quatro 
projetos de Lei e um projeto de 
Resolução.

O veto total do Executivo é 
ao projeto de Lei do vereador 
Robson Ricci (Republicanos) 
que possibilita ao contribuin-
te, no pagamento de dívidas 
municipais, da Administração 

O Ministério da Justiça e 
Segurança Pública e o Itama-
raty publicaram Portaria com 
regras para a entrada da po-
pulação atingida pelo confl ito 
armado na Ucrânia. A aco-
lhida humanitária serve para 
cidadãos ucranianos e aqueles 
que não têm nacionalidade. 

Segundo a norma, os imi-
grantes estão isentos de taxas 
ou multas para requisitar a 
documentação necessária, e 
podem solicitar duas moda-
lidades de visto. Um deles é 
o visto humanitário, que tem 
validade de 180 dias, e permite 
ao estrangeiro trabalhar no 
Brasil. 

Outra maneira é solicitar 
a autorização de residência, 
válida por dois anos, podendo 
ser convertida em residência 
por tempo indeterminado, 
após a análise dos órgãos com-
petentes. Em outras situações, 
o Brasil tomou as medidas, 
como explicou o presidente 
Jair Bolsonaro. 

“Foi assinada uma Portaria 
interministerial, do Minis-
tério da Justiça e Relações 
Exteriores, que trata do visto 
humanitário para recebermos 
refugiados da Ucrânia. É uma 
Portaria semelhante àquela as-
sinada no fi nal do ano passado 
tocante aos afegãos”, destaca.

2ª SESSÃO

05
NÚMERO de projetos 
na pauta, além de um 
veto que será analisa-
do pelos vereadores 
na parte da tarde

Os vereadores se reúnem na próxima terça-feira, 8, para realização de duas novas sessões ordinárias

Na quinta-feira (3) o Pro-
con, através do diretor Jean 
Dornelas, se reuniu com o 
representante legal da Mar-
cenaria Requinte, que fechou 
as portas em fevereiro deixan-
do para trás clientes sem ser 
atendidos com a entrega dos 
produtos.
Só no Procon são 22 registros 
de reclamações de clientes. 
Perante a demanda de dano à 
coletividade, o órgão notifi cou 
a Marcenaria e deu 48 horas 
para a mesma se manifestar. 
Foi acordada uma reunião 
presencial para esta quinta-
-feira, situação em que o re-
presentante legal levou uma 
proposta de pagar os clientes 
lesados em até 20 vezes. No 
entanto, segundo Dornelas, a 
proposta não é adequada, já 
que existem valores bem di-

Procon rejeita proposta 
de marcenaria que fechou

CALOTE

Após o fechamento, 
só no Procon 
são 22 registros 
de reclamações 
de clientes

ferenciados. “Nenhum clien-
te pagou para depois receber 
em até 20 parcelas. Os clien-
tes pagaram para receber em 
produto. O Procon recusou 
a proposta e pedimos que 
a empresa melhore e indi-
vidualize a proposta, já que 
existem valores menores”.
Ainda de acordo com Jean, 
foi pedido ao representante 
legal que seja colocada uma 

multa de descumprimento no 
valor de 30%. “A empresa co-
locou uma multa contratual 
de 10% e o valor corrigido, por 
isso, é uma proposta dentro 
da razoabilidade. Mas ainda 
queremos um acréscimo de 
30% e antecipação das par-
celas no caso de descumpri-
mento”, salientou o diretor.
Segundo a empresa, teve pro-
blemas com colaboradores e 

com terceirizadas. “Nada jus-
tifi ca. Combinamos uma nova 
reunião para a próxima quar-
ta-feira (9) quando a empresa 
deve apresentar uma nova pro-
posta”, conclui Jean Dornelas.
Vale ressaltar que quando um 
prestador de serviço pega o 
dinheiro e não devolve ou não 
presta o serviço contratado, 
em tese, é crime de esteliona-
to.

EM UNIVERSIDADES

Matrícula do Sisu vai até 
próxima terça-feira

Quem foi contemplado 
em uma das 221.790 vagas 
ofertadas no ensino supe-
rior  pelo Sistema de Seleção 
Unifi cada (Sisu) tem até o 
dia 8 de março para fazer a 
matrícula nas universidades 
ou institutos federais. 

A estudante Bárbara 
Almeida, de 19 anos, foi 
uma das contempladas no 
processo de 2022. Essa já 
é a segunda vez que ela fez 
o Enem e se inscreveu pelo 
Sisu. No ano passado, ela 
chegou a cursar engenharia 
na UFMG, mas não seguiu 
no curso. Optou por pe-
dagogia na UnB, vaga que 
conseguiu pelo Programa 
de Avaliação Seriada da 
universidade. “Mas sempre 
sonhei com design”, conta. 
Neste Sisu, a nota que ela 
tirou foi sufi ciente para as-
segurar uma vaga no curso 
tecnológico de design de 
produto. 

2ªchamada
Bárbara, contudo, ainda 

não efetivou a matrícula 
no IFB. “Fiquei em dúvida 
sobre qual caminho seguir, 
mas acho que vou continu-
ar em pedagogia na UnB”, 
disse. Casos como o de Bár-

bara dão a oportunidade 
para alunos concorrerem 
à segunda chamada. Para 
tentar uma dessas vagas, o 
estudante também precisa 
fazer a inscrição até o dia 08 
de março pelo site do Sisu. 
O resultado está previsto 
para ser divulgado no dia 10 
de março. 

Mais 
Para o especialista em 

educação Afonso Galvão, a 
seleção pelo Enem e o Sisu 
democratizam o acesso ao 
ensino superior. “Antes 
o estudante precisava fa-
zer uma peregrinação nas 
faculdades em busca de 
uma vaga. Hoje, com um só 
processo ele tem chances 
no país inteiro”, pondera.
Cerca de 24% dos brasileiros 
têm acesso à educação de 
nível superior. Um número 
que pode ser maior na opi-
nião de Galvão. Ele compara 
a países vizinhos, como a 
Argentina, que consegue 
que 34% de sua popula-
ção curse uma faculdade.
Para o especialista, a chave 
para a melhoria da educação 
superior é melhorar a educa-
ção básica. “É fazer com que 
os alunos fi quem melhores 
em termos de qualidade 
já na largada, já iniciam o 
curso superior”, pondera.

No entanto, segundo Dornelas, a proposta não é adequada, já que existem valores bem diferenciados

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Direta e Indireta, que doe a 
diferença entre o valor da conta 
até a próxima unidade de real, 
ao Fundo Municipal da Saúde.

De Robson Ricci (Republi-
canos), em segunda discussão, 
que dispõe sobre a possibilida-
de da substituição da prestação 
pecuniária originada de infra-
ção ambiental pelo plantio de 
mudas.

De Paulo Pauléra (Progres-
sistas), também em segunda 
discussão, que retifi ca nome de 
via pública. De Paulo Pauléra 
(Progressistas), em primeira 
discussão, que dispõe sobre 
alvará provisório para micro e 
pequenas empresas instaladas 
em loteamentos em fase de 

regularização.
Também em primeira dis-

cussão será votado projeto de 
João Paulo Rillo (Psol) subs-
crito pela vereadora Jéssica 
Coletiva (Psol) que altera artigo 
da lei do Fundo de Defesa do 
Meio Ambiente para destinar 
recursos do ICMS Ecológico 
para manutenção e preserva-
ção da Estação Ecológica do 
Noroeste Paulista.

O último item da pauta é 
projeto de resolução de Renato 
Pupo (PSDB), em segunda dis-
cussão, que altera Regimento 
Interno e diz que só pode 
participar de CPI vereador que 
assinou o requerimento antes 
de ser protocolado.

da REDAÇÃO 
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As obras do Hospital Municipal 
Domingo Marcolino Braile, mais 
conhecido como Hospital Nor-
te de Rio Preto, foram concluí-
das e entregues à Prefeitura em 
dezembro de 2021 sob o custo 
estimado de R$ 23 milhões. A 
construção ocorreu por permu-
ta, conforme previsto na lei mu-
nicipal 13258/2019 e suas alte-
rações.
Os equipamentos serão compra-
dos com R$ 23 milhões captados 
pela Prefeitura, sendo R$ 18 mi-
lhões com Governo Estadual e 
R$ 5 milhões do governo Fede-
ral, proveniente de emenda do 
deputado Geninho Zuliani. Os 
recursos já estão no caixa do mu-
nicípio.
“Após os depósitos das verbas 
estadual e federal foi possível 
iniciar os processos de licitação 
dos equipamentos, pois a lei não 
permite qualquer licitação sem 
que o recurso esteja depositado 
no Fundo Municipal, o que já 
ocorreu”, informa a assessoria 
da Secretaria de Saúde de Rio 
Preto.
A pasta ainda informa que “tan-
to o processo de liberação dos 
recursos quanto o processo lici-
tatório são demorados, em razão 
das exigências estabelecidas na 
lei 8.666 para garantir a lisura 
do processo e a possibilidade de 
participação igualitária de todos 
os interessados. As decisões ain-
da estarão sujeitas a recursos dos 
licitantes”.
Devido às partes burocráticas, a 
Secretaria de Saúde estima que o 
Hospital estará em funcionamen-
to no segundo semestre de 2022. 
“A Secretaria Municipal da Saú-
de trabalha com a possibilidade 
de funcionamento do hospital no 
início do segundo semestre deste 
ano, dependendo do andamento 
das licitações, prazos contratuais 
para a entrega e montagem dos 
móveis e equipamentos e con-
tratação dos recursos humanos 
necessários para abrir o atendi-
mento”, detalha.
O Hospital Municipal Norte 
Domingo Marcolino Braile vai 
oferecer, de início, 79 leitos, dos 
quais 60 são rotativos, destina-
dos às cirurgias eletivas de pe-
quena e média complexidades, 
além de internações clínicas. Se-
rão outros três leitos de indução 
anestésica, 10 leitos pós-anes-
tésico, seis leitos de retaguarda, 
sala de esterilização e cinco salas 
cirúrgicas.

Saúde prepara abertura do 
Hospital da Região Norte

2º SEMESTRE

Os equipamentos
serão comprados
com R$ 23 milhões
captados pela
Prefeitura

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou que nas 
últimas duas semanas 5.428 
crianças foram vacinadas com 
a segunda dose contra a Co-
vid-19. O número representa 
15,5% do público total de 
34.965 crianças na faixa etá-
ria de 5 a 11 anos. Já o número 
de crianças vacinadas com a 
primeira dose é de 23.065, 
uma cobertura de 65,9%.

“O início da vacinação em 
crianças foi com números 
menores, já que primeiro 

VACINAÇÃO

5,4 mil crianças com 2ª dose; faltosos são 146,1 mil
foram as crianças com defici-
ência ou comorbidades. Nós 
esperamos um aumento na 
próxima semana com os pais 
levando os filhos na data agen-
dada para concluir o esquema 
vacinal”, afirmou a gerente 
da vigilância epidemiológica 
Andreia Negri.

Na semana passada, a Se-
cretaria de Educação divulgou 
uma pesquisa no qual 87% dos 
pais de alunos da rede pública 
tem a intenção de vacinar os 
filhos. No entanto, a imuniza-
ção nas escolas dividiu os pais, 
com 50,1% sendo contra e 
49,9% aprovando a aplicação 
da vacina em ambiente esco-

lar. Segundo Andreia, a Saúde 
está vendo a viabilidade para 
traçar estratégias de vacinação 
nas escolas.

“Estamos elencando al-
gumas unidades escolares e 
verificando se esse tipo de 
ação é possível. Se ocorrer, 
possivelmente será com au-
torização dos pais e de forma 
segura”, comentou.

Adultos
O número de faltosos de 

segunda e terceira dose regis-
trou um aumento nos últimos 
15 dias. Até 16/02, a Saúde re-
gistrava 18.398 ausentes de 2ª 
dose e 118.430 de terceira. Já 

nesta sexta-feira (4) o número 
saltou para 25.060 de segunda 
dose e 121.050 de terceira, 
totalizando 146.110 faltosos.

“Conforme o tempo vai 
passando, nós vamos tendo 
um acúmulo de faltosos. Nós 
estamos ampliando o acesso 
às unidades de saúde com 
postos no fim de semana para 
tentar minimizar esse índice”, 
afirmou Andreia.

Segundo os dados do Va-
cinômetro, Rio Preto já apli-
cou 1.058.933 doses, sendo 
429.487 na primeira etapa, 
394.624 na segunda, 222.203 
na terceira e 12.619 doses 
únicas.

Secretaria de Saúde estima que o Hospital estará em funcionamento no segundo semestre

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto 5,4 mil crianças com 2ª dose; faltosos são 146,1 mil

ALGUMAS REDES

Autotestes de Covid-19 
começam a ser vendidos 
nas farmácias

As redes de farmácias de 
vários estados brasileiros já 
começaram a comercializar os 
autotestes de Covid-19 nesta 
sexta-feira (4). A metodologia 
foi aprovada pela Anvisa. Até 
agora, a Agência liberou seis 
modelos de testes. 

Em uma rede de farmácias, 
por exemplo, o autoteste está à 
venda por R$ 69,90, mas ainda 
não está disponível em todas as 
lojas. A expectativa é que até a 
próxima semana, mais unidades 
já tenham o produto. 

O autoteste usa a coleta por 
meio do swab (aquele cotonete 
para a coleta de secreção nasal). 
Diferentemente dos testes de 

antígeno realizados por profis-
sionais da saúde, que fazem a 
coleta profunda na nasofaringe, 
o autoteste capta a secreção .

PROUNI

Cerca de 30% dos 
pré-selecionados 
usaram nota do Enem 

Cerca de 30% dos estu-
dantes pré-selecionados na 
primeira chamada do Prouni 
são candidatos que usaram 
as notas do Enem de 2020. 
Segundo o Ministério da Edu-
cação, dos 188.127 candida-
tos pré-selecionados na pri-
meira chamada, 55.269 usa-
ram a nota do Enem 2020 e 
132.858 a nota do Enem 2021. 
Além desses, outros estudan-
tes que fizeram o Enem 2020 
poderão ser pré-selecionados, 
tanto na segunda chamada 
do Prouni, cujo resultado será 
divulgado no dia 24 de março. 

Todos os pré-selecionados 
devem observar os prazos para 

apresentar a documentação 
que comprove as informações 
declaradas no ato da inscrição. 
O prazo vai até 14 de março.

SP definirá
flexibilização 
do uso de 
máscara

O Governo do Estado 
de São Paulo está consi-
derando novamente o fim 
da obrigatoriedade do uso 
de marcara ao ar livre. 
Segundo o governador 
João Doria, uma decisão 
sobre o assunto deverá 
ser anunciada na próxima 
quarta-feira (9).

Comitê
“Através do comitê 

científico, estamos ana-
lisando a perspectiva e a 
possibilidade da liberação 
do uso de máscaras ao ar 
livre e o anúncio será na 
próxima quarta-feira na 
coletiva de imprensa, mas 
é uma análise que está no 
comitê científico neste 
momento. Não há uma 
decisão, mas eu diria que 
há uma boa expectativa”, 
afirmou o governador, du-
rante uma coletiva nesta 
quinta-feira (3)

Recuo
No fim do ano passado 

o governo chegou a anun-
ciar a flexibilização, porém 
com o avanço da Ômicron, 
a determinação acabou 
recuando. O secretario de 
saúde, Jean Gorinchteyn 
ressaltou os índices de 
vacinação no Estado que 
o São Paulo tem apresen-
tado queda de 62% nas in-
ternações em enfermarias 
e 52% nas UTIs Covid nos 
últimos 30 dias.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto atualizou o boletim 
mensal com casos de dengue 
no município. Em dois meses, 
a pasta registrou 1.093 casos da 
doença, sendo 865 em janeiro e 
228 em fevereiro. Ainda há ou-
tros 794 casos em investigação 
(206 em janeiro e 588 em feve-
reiro) e 872 casos já descartados 

AEDES

Rio Preto confirma 1.093 casos de dengue
para a doença.

Ano passado
No mesmo período do ano 

passado, Rio Preto contabilizou 
3.664 casos de dengue. Nenhum 
óbito pela doença foi registrado 
neste ano, sendo o último noti-
ficado em maio de 2021. Ainda 
segundo a Saúde, apenas 1,4% 

dos casos apresentaram sinais 
de alerta, sendo os demais casos 
leves.

Os bairros
Os bairros com mais casos 

registrados em 2022 são Estoril 
(111), São Deocleciano (109), 
São Francisco (85), Parque In-
dustrial (76) e Centro (74). Já os 

bairros com menos ocorrências 
são: Talhado (3), Cidadania (5), 
Renascer (12), Gonzaga de Cam-
pos (14) e Nova Esperança (16).

As recomendações da Saúde 
seguem sendo para que a popu-
lação fique atenta com possíveis 
criadouros, evitando deixar 
água parada em calhas, vasos 
de plantas e ralos.

A Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), em 
parceria com o Banco Cen-
tral, a Secretaria Nacional 
do Consumidor (Senacon) 
e os Procons de todo o país, 
promove o Mutirão Nacional 
de Negociação de Dívidas 
e Orientação Financeira, a 
partir de segunda-feira (7) 
até 31 de março, em que con-
sumidores poderão negociar 
suas dívidas com os bancos.

A iniciativa permitirá 
que pessoas físicas com dí-
vidas atrasadas, em institui-
ções financeiras, tenham a 
oportunidade de quitar seus 
débitos e, ainda, ter acesso 
a conteúdo sobre educação 
financeira.

Segundo a Febraban, o 
alvo da campanha são as pes-
soas físicas  que não possuem 
bens dados em garantia; que 
estejam em atraso e em nome 
de uma pessoa natural.

Renegocie

Divulgação SMCS
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Futrebol feminino
Meninas do Plameiras venceram o 
Atletico-MG por 2 a 1 na noite desta 
sexta-feira (4) no Allianz Parque

Copa Davis
O Brasil empatou a disputa com a 
Alemanha na fase qualificatória após 
Thiago Monteiro bater Jan-Lennard.

Rio Preto é invadida por esportes 
de areia e quadras proliferam

BOOM

Olímpia inaugurou na noite 
dessa quinta-feira (3) a Pinaco-
teca Municipal “Professor Ivo 
de Souza”, um espaço montado 
dentro da Casa da Cultura e 
composto de mais de 50 obras 
com exposição de quadros, 
esculturas e artesanatos de 
artistas olimpienses. 

Coordenado pela secretaria 
de Turismo e Cultura, o novo 
atrativo, além de fomentar e 
disseminar a arte e a cultura 
no município, tem o compro-

CULTURA

Olímpia ganha 
primeira Pinacoteca

misso de salvaguardar o acervo 
artístico da cidade, por meio 
de sua preservação e difusão. 
O conjunto de obras que a ins-
tituição abriga é constituído, 
principalmente, por produções 
de artistas olimpienses e, em 
sua grande parte, proveniente 
dos conhecidos Salões de Arte, 
Salões de Inverno e Salões de 
Pinturas e Artes Folclóricas 
que integrava a programação 
do Festival de Folclore. 

Além do acervo, a Pina-
coteca receberá diferentes 
mostras e exposições, com 
apoio da Associação Olim-
piense dos Artistas Plásticos 
(OLIART), Associação Olim-
piense de Cultura “Zeca Scura” 
(AOLC) e a Associação dos 
Artistas Olimpienses (Olim-
piarte), atuando como um 
importante espaço das mais 
diversas produções artísticas.
Com entrada gratuita, o públi-
co poderá contemplar as obras, 
de segunda a sexta-feira das 
8h às 17h, na Casa da Cultura 
(Rua São João, 942 - Centro). 
A abertura contou com a pre-
sença de artistas olimpienses.

Atualmente, Rio Preto 
conta com, pelo 
menos, oito 
complexos de areia

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

BICHOS E CIA

Criadora de mais de 30 pássaros 
fala sobre o amor pelos pets

A empresária rio-pretense 
Michelle Miraglia possui 29 
calopsitas, dois periquitos 
australiano e um agaporni em 
sua casa, cuidando de todos 
como fi lhos. Os pássaros pos-
suem quarto próprio, ficam 
em viveiros e também soltos. 
Só comem rações especiais, 
alimentação natural e até pos-
suem brinquedinhos.

“Nunca tive intenção de 
ter pássaros até num antigo 
trabalho meu a 10 anos atrás 
aparecer uma pessoa venden-
do uma calopsita. Foi  a minha 
primeira. Depois dela todos 
de casa fi caram envolvidos e 
apaixonados. E ai começou 
chegar cada vez mais”, comen-
tou a empresária, que concilia 
seu tempo entre seu ateliê de 
doces personalizados e seus 

32 pássaros.
Michelle sabe o nome de 

todos e trata todos iguais. De 
acordo com ela, os bichinhos 
dão bastante trabalho e aca-
bam pesando no bolso no fi m 
do mês.

“Já cheguei a gastar R$ 2 
mil só com uma calopsita. Ela 
fi cou doente e acabamos pre-
cisando interná-la. As pessoas 
também precisam saber que 
elas possuem sentimentos. 
Elas são carentes, umas têm 
depressão. Precisamos sem-
pre dar atenção, brincar com 
elas”, afi rmou.

Michelle adequou seu 
quintal para dar mais segu-
rança para os pássaros. “Te-
mos tela no quintal para elas 
poderem voar em segurança, 
sem perigo de fugir ou de 
predadores. Também temos 
câmera pra monitorar a ga-
lerinha quando não estamos 

em casa e também matar um 
pouquinho a saudade. Eles 
tem brinquedinhos, balanços 
coloridos, pontes, escadi-
nhas”, contou

O marido de Michele, Ale-
xandre Gonçalves, contou que 
eles já chegaram a levar os 
pássaros até para a praia. “Na 
época estávamos com nove 
calopsitas. Fomos de Rio Pre-
to a Caraguatatuba, Ilha Bela, 
Rio de Janeiro e a galerinha 
em caixinhas de transporte. 
Nós parávamos em posto de 
gasolina pra dar água, ver se 
queriam comer, dar atenção. 
Foi o máximo”, afi rmou.

A veterinária, Bruna Cristi-
na Mendonça, da Bicho Prime 
em Rio Preto, falou sobre al-
guns cuidados que os tutores 
precisam ter com os pássaros.  
Uma das preocupações dos 
tutores logo que adotam suas 
aves é sobre alimentação.

Atualmente, Rio Preto conta com, pelo menos, oito complexos de areia para uso do atletas

O modelo de negó-
cio tem atraído, 
cada vez mais, 
adeptos desses 
esportes e 
também os 
investidores.

Pinacoteca receberá 
diferentes mostras 
e exposições, 
com apoio da 
Associação Olim-
piense dos Artistas 
Plásticos

Michelle adequou seu quintal para dar mais segurança para os pássaros

da REDAÇÃO

Andressa ZAFALON 

Muitos dizem que para Rio 
Preto fi car ‘perfeito’ só falta a 
praia, bem, a areia já chegou 
por aqui e anda dominando o 
setor de esportes, portanto, só 
fi cará faltando o mar, porque 
o sol também é característica 
marcante na cidade. 

Quadras
As quadras de areia têm 

sido palco de muita empolga-
ção e prática de esporte, com 
isso, virou a ‘queridinha’ de 
muitos empreendedores que 
visualizam o negócio como 
próspero e rentável. Como 
é o caso do Neto Bressan, 

que em março vai inaugu-
rar o Represa Arena Beach.
“Depois da pandemia muitas 
pessoas procuraram se movi-
mentar ao ar livre e isso vem 
crescendo cada dia mais. Vi-
mos neste cenário uma opor-
tunidade de negócio e escolhe-
mos um local que é conhecido 
como ponto de encontro para 
diversos tipos de esportes, que 

é a Represa municipal de Rio 
Preto”, comenta Neto. 

Interesse
O interesse pelos esportes 

praticados na areia do Neto, 
começou com o futevôlei e 
logo em seguida passou a tam-
bém participar de torneios em 
RP e região. “Percebi que é um 
esporte que cresce muito. O 

vôlei de areia, o beach tênis e 
o futevôlei são os esportes que 
mais crescem no mundo, prin-
cipalmente o beach tênis, e eu 
vi uma oportunidade de estar 
juntando o útil ao agradável, 
ou seja, o esporte ao ar livre 
com entretenimento”, explica. 

O complexo de areia vai 
oferecer espaços para fute-
vôlei, vôlei de areia, beach 

tênis, funcional, dança, bike, 
corrida, além de um bar à dis-
posição dos frequentadores, 
com música ao vivo e bebidas 
variadas, desde a cervejinha 
gelada até uma água de coco.
Atualmente, Rio Preto conta 
com, pelo menos, oito comple-
xos de areia que envolvem os 
esportes citados. O modelo de 
negócio tem atraído, cada vez 

mais, adeptos desses esportes 
e também os investidores. 

O Arena Movie, primeiro 
complexo de areia indoor 
de Rio Preto, foi pioneira no 
modelo coberto, já que os 
proprietários queriam montar 
um local que nem sol nem 
chuva atrapalhasse os treina-
mentos. 

“Em agosto de 2021 inau-
guramos nossa arena. Como 
nosso intuito era mais trei-
namento com alunos, resol-
vemos fazer coberta para não 
encontrar nenhuma difi culda-
de climática. Nossa projeção 
era pra em um ano alcançar 
o número de 100 alunos, 
porém, agora em fevereiro já 
batemos essa meta”, ressalta 
Marcos Vinícius, sócio-pro-
prietário da Arena Movie. 

A Dani Molnar é um exem-
plo bem sucedido de alguém 
que ‘pegou gosto’ pelo esporte 
na areia. No caso dela, o vôlei 
é o queridinho e ela pratica 
duas vezes na semana. “Meu 
marido sempre jogou vôlei, 
desde a adolescência, tanto 
de quadra quanto de areia e 
há cerca de 6 meses, ele e um 
amigo do serviço resolveram 
juntar a turma, começaram a 
jogar toda quarta-feira a noite 
e eu comecei junto”, explica. 

Depois de um tempo, a 
turma da Dani passou a jo-
gar às segundas-feiras tam-
bém, fixando assim, os jo-
gos duas vezes na semana.

Cantor Luís 
Dillah lança 
álbum nesta 
quarta-feira

Cantor, compositor e 
músico, cuja carreira tem 
relação direta com os fes-
tivais do Brasil, o minei-
ro Luís Dillah exalta uma 
“nova humanidade” em seu 
terceiro registro de estúdio, 
o álbum “Pro Salto Ser Ain-
da Maior”, que será lançado 
na próxima quarta-feira, 9 
de março, no Centro Cultu-
ral Gino de Biasi Filho, em 
Novo Horizonte, às 19h. O 
projeto foi contemplado 
com recursos da Lei Federal 
nº 14.017/2020 – Lei Aldir 
Blanc, de Novo Horizonte, 
de onde Luís é morador há 
quatro anos. 

Nas 13 faixas que dão 
vida ao seu novo projeto 
musical, o artista recorre à 
beleza de sua poesia e à for-
ça de sua musicalidade para 
refl etir sobre as “mudanças 
íntimas” provocadas por 
questões importantes da 
dinâmica social contem-
porânea, como imigração, 
fome, guerras, transições 
planetárias e exploração do 
meio ambiente. 

O trabalho
“É um trabalho que fala 

muito do momento em que 
todos nós estamos vivendo. 
Ele refl ete o papel funda-
mental da música em apro-
fundar a realidade humana, 
de modo a mergulhar na 
alma das pessoas para tra-
zer à tona um ‘novo ser’, um 
ser ligado a uma nova era, 
sem ritos ou sectarismos”, 
refl ete Luís Dillah.
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Divulgação

Divulgação

Alemanha na fase qualificatória após 
Thiago Monteiro bater Jan-Lennard.
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Um homem de 29 anos provo-
cou um alvoroço em um pos-
to de combustível na manhã 
de sexta-feira (4), na Avenida 
Bady Bassitt em Rio Preto. Se-
gundo o Boletim de Ocorrên-
cias (BO), os policiais estavam 
em patrulhamento pela Rodo-
via Washington Luis quando 
foram ultrapassados por um 
carro do modelo Fiat Línea. O 
carro chamou a atenção  por 
possuir as mesmas caracterís-
ticas de um veículo que teria 
sido usado em Votuporanga 
para tentativa de homicídio. 
Com isso, os ofi ciais passaram 
a seguir o veículo e dar sinais 
de luz e sonoros para que o 
motorista parasse, no entan-
to, sem sucesso. O homem en-
trou pela Avenida Bady Bas-
sitt, sendo obrigado a parar o 
carro no semáforo, devido ao 
fl uxo de veículos no local. 
O homem abriu a porta e saiu 
em fuga, passando pelo posto 
de combustível, academia, até 
parar dentro de uma fl oricul-
tura, onde foi denunciado por 
populares. Durante a fuga, o 
homem se desvencilhou de 
uma pistola Glock, dois carre-
gadores e 79 munições. 
O homem confessou que teria 
comprado a arma e os com-
ponentes pelo valor de R$ 
17,2 mil e que fez uso para sua 
defesa pessoal, já que estava 
sendo ameaçado. No carro 
não havia nada de ilícito, po-
rém, os policiais perceberam 
que o chassi estava adultera-
do. O veículo era produto de 
furto ocorrido em Rio Preto 
em 2020. 
Questionado, o homem 
confessou as alterações no 
chassi e placa e também 
afi rmou que sabia se tra-
tar de produto de furto, 
mas não deu mais detalhes.
Perante a situação, foi dada 
voz de prisão e o homem per-
manece na carceragem à dis-
posição da justiça.

Fuga termina com homem 
preso com arma e carro furtado

NA AVENIDA BADY BASSITT

O homem deixou o carro 
e saiu correndo, passan-
do pelo posto de com-
bustível, academia, até 
parar numa floricultura

Polícia Militar perseguiu acusado, que acabou preso com arma, municções e veículo furtado

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

SOLO SAGRADO

Jovem ostenta arma no 
bairro e acaba preso em 
flagrante pela PM

Na noite desta sexta-feira 
(4), policiais receberam uma 
denúncia de que havia dois 
homens ostentando arma de 
fogo pelas ruas do bairro Solo 
Sagrado, em Rio Preto. Ao 
fazerem o patrulhamento, se 
depararam com o veículo com 
as características citadas na 
denúncia e o abordaram. 

Dentro do veículo, um Peu-
geot, estavam dois adolescen-
tes, um de 18 anos como pas-
sageiro, e um de 16 anos, que 
estava dirigindo, mas nada de 
ilícito foi encontrado. 

No entanto, durante a abor-
dagem um dos policiais viu o 
passageiro colocar algo dentro 
do porta-luvas do carro e, ao 
revistar o veículo, foi encontra-
do um revolver calibre 38 com 
numeração alterada e munica-

do com seis cartuchos intactos, 
além de R$ 140,00 em espécie 
e dois aparelhos de celular. 
Questionado pelos policiais, o 
maior de idade confessou que é 
integrante de uma gangue e es-
taria em ‘guerra’ com a gangue 
rival, por isso teria comprado 
o revólver na ‘biqueira’, pelo 
valor de R$ 4,5 mil.

AUTOR FUGIU

Desentendimento em 
festa termina com um 
morto com tiro no peito

Durante a noite desta sex-
ta-feira (4), conhecidos se reu-
niram para uma festa em uma 
casa no bairro Santo Antônio, 
em Rio Preto. De acordo com o 
Boletim de Ocorrências (BO), a 
Polícia foi acionada para ir até 
a UPA Norte, pois havia uma 
vítima de tiro no peito interna-
da lá. No entanto, quando os 
policiais chegaram an UPA a 
vítima, um homem de 33 anos, 
já tinha falecido. 

Com isso, os policiais foram 
até a casa do homem, onde 
foram recepcionados pela es-
posa que os levou até a área de 
lazer onde estaria acontecendo 
a festa. 

Briga
Segundo as informações 

colhidas no local dos fatos, a 

vítima teria se desentendido 
com o autor, que saiu da área de 
lazer e retornou tempo depois 
com uma arma, onde disparou 
de dois a três tiros e um acertou 
o lado esquerdo do peito da 
vítima Cleber Duarte Pereira. O 
autor fugiu em uma moto logo 
em seguida e antes da chegada 
da Polícia. 

Mulher entrega 
bilhete de socorro 
e atendente 
aciona  a polícia

Uma mulher de 53 
anos pediu ajuda através 
de um bilhete deixado 
com a atendente de uma 
agência de viagens, na 
rodoviária de Rio Preto. 
De acordo com o Boletim 
de Ocorrências (BO), a 
atendente entregou o 
bilhete a uma equipe da 
Polícia Militar, que pediU 
reforço e foi até o local 
para checar a denúncia 
de cárcere privado. 

A casa fica na zona 
rural de Rio Preto e quan-
do os policiais chegaram 
lá foram recepcionados 
por um homem, de 44 
anos no portão. Porém, 
foi possível ver dentro da 
casa uma mulher gesticu-
lando com os braços para 
o alto e movimentos com 
a boca, pedindo socorro. 
Questionado sobre quem 
era, o homem disse que 
era sua esposa. 

Os políciais entraram 
pelos fundos da casa e 
conseguiram conversar 
com a mulher que, a prín-
cípio, disse que estava 
sendo vítima de cárcere 
privado pelo homem, que 
não a deixava ir embora, 
chegando a ameaça-la 
com uma faca no pescoço 
durante toda a noite desta 
sexta-feira (4). A faca foi 
apresentada pela mulher 
e o objeto apreendido 
pela polícia.

Na delegacia,a vítima 
caiu em contradição e o 
acusado negou que estava 
mantendo a mulher em 
cárcere privado. Ela é de 
Cuiaba e teria aceitado 
fi car na casa dele. O de-
legado de plantão liberou 
o casal e determinou o 
envio do caso á delegacia 
responsável da área para 
investigação.

Andressa ZAFALON Andressa ZAFALON 
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Seleção sub 17
A seleção feminina sub-17 goleou a 
Bolívia por 7 a 0, nesta sexta-feira (4) 
no estádio Charrúa, em Montevidéu .

Negociação do Chelsea
O bilionário turco Muhsin Bayrak, dono 
da construtora AB Grup Holding, fez uma 
proposta para comprar o Chelsea.

Jacaré empata em casa e continua 
fora da zona de classificação

FUTEBOL

Com um gol no fi m da par-
tida, o Rio Preto empatou em 
1 a 1 contra o líder Comercial 
na tarde deste sábado (5) Série 
A3 do Campeonato Paulista. 
Com o resultado, o Jacaré 
chegou ao quarto jogo sem 
vitória e neste momento está 
fora do G8. 

Mesmo jogando fora de 
casa, o time de Ribeirão Preto 

Com um gol no fim da 
partida, o Rio Preto em-
patou em 1 a 1 contra o 
líder Comercial

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto empatou ontem jogando em casa e segue fora do G8

O Rio Preto volta a 
campo na quarta-
-feira (9) contra o 
Suzano fora de casa. 
No mesmo dia o 
Comercial recebe a 
Votuporanguense

Muller Merlotto Silva

criou as principais oportu-
nidades do primeiro tempo. 
Aos 24 minutos, Túlio fez boa 

jogada pela direita e cruzou 
para Wendel, livre na peque-
na área, cabecear a direita 
do gol com perigo. O Jacaré 
respondeu na sequência com 
Tom chutando de fora da área 
Matheus Almeida espalmando 

para escanteio. 
Aos 35 minutos, Túlio no-

vamente avançou pela direita 
e cruzou a meia altura para 
Wendel, que acertou a trave 
do Rio Preto. O centroavante 
do Comercial ainda teve boa 

chance um minuto depois 
dominando a bola na área e 
fi nalizando para a defesa de 
Lúcio. 

Logo no início da segunda 
etapa, Túlio teve boa chance 
batendo cruzado e Lúcio de-

fendeu para evitar o gol do 
Comercial. Aos 7 minutos, o 
árbitro marcou pênalti para 
os visitantes depois de um to-
que na mão da defesa do Rio 
Preto dentro da área. Wendel 
cobrou e abriu o placar para o 
time de Ribeirão Preto. 

O esmeraldino se lan-
çou ataque e Scheppa levou 
perigo em chute de fora da 
área aos 15 minutos. Dez 
minutos depois, o Comercial 
armou um contra-ataque que 
terminou com Dudu Itapajé 
chutando forte para Lúcio 
fazer grande defesa. 

Buscando o empate, Gui-
lherme Dias quase marcou 
para o Rio Preto de cabeça 
após cobrança de escanteio, 
mandando a bola por cima 
do travessão. Porém, o gol 
só veio aos 45 minutos. Luís 
Dário cruzou a bola na direita 
e o goleiro Matheus Almeida 
para subiu para agarrar a 
bola. No entanto, o arqueiro 
do Comercial acabou soltan-
do a bola, que bateu no za-
gueiro e sobrou para Gabriel 
empurrar para o fundo da 
rede, decretando o empate. 

O Rio Preto volta a campo 
na quarta-feira (9) contra 
o Suzano fora de casa. No 
mesmo dia o Comercial re-
cebe a Votuporanguense.

Olímpia 
empata 
com o 
Suzano

O Olímpia mais uma vez 
não conseguiu conquistar 
a vitória jogando em casa. 
Neste sábado (5), o Galo 
Azul empatou em 1 a 1 contra 
o Suzano e segue na zona de 
rebaixamento da Série A3 
do Campeonato Paulista.
Na volta do intervalo, o 
Olímpia ficou com um jo-
gador a menos logo no pri-
meiro minuto. Titico foi 
disputar a bola e levantou 
o pé acertando o jogador 
do Suzano, recebendo o 
cartão vermelho. Mesmo 
com um a menos, o Galo 
Azul abriu o placar. Depois 
de um cruzamento da es-
querda, Romão mergulhou 
de cabeça para mandar a 
bola para o fundo da rede.
Depois do gol, o Suzano 
tomou conta do jogo, che-
gando primeiro com uma 
cabeçada perigosa aos 12 
minutos. Onze minutos de-
pois, os visitantes levan-
taram uma bola para área 
que terminou com Jorge 
mandando de cabeça para 
o gol, empatando o jogo. O 
Suzano seguiu no campo 
de ataque, mas a partida 
terminou mesmo em 1 a 1.
Na próxima rodada na quar-
ta-feira (9) o Olímpia visita 
o Marília. 

A seleção feminina sub-17 goleou a 
Bolívia por 7 a 0, nesta sexta-feira (4) 
no estádio Charrúa, em Montevidéu .

Negociação do Chelsea
O bilionário turco Muhsin Bayrak, dono 
da construtora AB Grup Holding, fez uma 
proposta para comprar o Chelsea.


