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EM LOCAIS ABERTOS

Rio Preto segue estado e 
desobriga uso de máscara
Assim como governo do Estado, Prefeitura de Rio Preto fará decreto e deixará de obrigar uso de máscara em áreas abertas

POLÍCIA

Após fuga, 
batida e tiros, 
PM recupera 
carro roubado
A guarnição fazia patru-
lhamento no Jardim Santa 
Catarina quando viu o ve-
ículo com as mesmas ca-
racterísticas de um assalto.
Ao tentarem fazer a abor-
dagem, o condutor saiu em 
alta velocidade. Em uma 
rua sem saída o motorista 
conseguiu passar, baten-
do de raspão na viatura.
Os pms viram que o suspei-
to estava armado e atira-
ram.CIDADES Pág.4

BÔNUS
PARA ENSINO
Edinho enviou á Câmara proje-
to que paga bônus a professo-
res da rede municipal de ensi-
no. POLÍTICA  P.3

Escolas de Rio Preto recebem treino para compostagem
A Prefeitura de Rio Preto, em parceria com a Secretaria de Educação e Secretaria de Meio Ambiente, rea-
lizou nesta quarta-feira dia 9, capacitação para o uso das composteiras nas escolas públicas de Rio Preto.
Composteiras são recipientes ou estruturas próprias para o depósito e compostagem, onde o lixo orgânico será 
transformado em húmus (adubo). Nesta quarta, passaram pela capacitação as escolas municipais  Wilson Romano 
Calil, Halim Atique, Amaury de Assis Ferreira e José Maria Rollemberg Sampaio.  CIDADES Pág.5

DOENÇA RENAL CRÔNICA
A estimativa da Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) 
é de que cerca de 200 mil pessoas na região de Rio Preto,  
têm DRC em decorrência de doenças que afetam os rins, 
como hipertensão e diabetes. Casos como do rio-pretense 
Vinicius Albertini, 33 anos. CIDADES Pág.5

SÉRIE A3

Jacaré perde 
e fica mais 
longe da 
classificação
ESPORTES    Pág.6

NO ESTADO

Estádios de 
futebol têm 
lotação total 
liberada
O Governador João Doria 
anunciou em coletiva no 
Palácio dos Bandeirantes 
a liberação de ocupação 
máxima de público nos es-
tádios de futebol do Estado. 
A medida, também válida 
para eventos esportivos em 
geral, culturais e de lazer, 
foi tomada por orientação 
do Comitê Científi co devido 
ao aumento dos índices de 
vacinação e da melhora dos 
indicadores da pandemia. 
ESPORTES  Pág.6

REQUERIMENTO

Auxílio Atleta 
volta a ficar 
na mira da 
Câmara
Se depender do vereador 
Julio Donizete (PSD) o 
programa denominado 
Auxílio-Atleta vai passar 
por novo pente fi no. O ve-
reador protocolou reque-
rimento em que solicita 
da Secretaria de Esportes 
e Lazer relação detalhada 
sobre o pagamento do 
programa no período de 
janeiro de 2021 até a pre-
sente data. A prefeitura 
informou ao DHoje os pa-
gamentos. POLÍTICA Pág.3

MIRASSOL

Feira da 
Saúde 
atende 281 
em um dia
A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamen-
to Municipal de Saúde, 
informou que a Feira da 
Saúde atendeu 281 pesso-
as nesta última terça-feira 
(8), primeiro dia da ação 
na Praça Dr. Anísio José 
Moreira, no Centro. Fo-
ram aplicadas a 1ª dose 
da vacina contra Covid-19 
em duas pessoas e a dose 
de reforço em 25 muníci-
pes. A feira fi ca até sexta 
CIDADES Pág.5

IELAR

TCE reprova 
convênio e pede 
explicações à 
prefeitura
Os vereadores se reúnem 
na próxima terça-feira, 8, 
para realização de duas 
novas sessões ordinárias. 
Na primeira delas, no pe-
ríodo da manhã, entram na 
pauta de análises dois vetos 
totais, dois projetos de Lei 
complementar e um projeto 
de Lei. A sessão da tarde, 
os vereadores analisam um 
veto, quatro projetos de Lei 
e um projeto de Resolução. 
POLÍTICA  Pág.3

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria 
da Saúde, informou nesta 
quarta-feira (9) que seguirá 
as novas decisões do gover-
no do Estado de São Paulo 
sobre o regramento às exi-
gências para o uso de más-
caras. Esta nova decisão 
estabelece a liberação do 
uso das máscaras em qual-
quer ambiente aberto do 
estado de São Paulo a partir 
desta quarta-feira (9). O 
uso da proteção continua 
obrigatório no transporte 
público e em todos os am-
bientes fechados de acesso 
público, como salas de aula, 
comércios e escritórios.
CIDADES  Pág.5

PELA DIG

Mais um 
acusado de 
roubo a casal 
de idosos preso
O crime aconteceu no dia 
4 de fevereiro, quando ar-
mados com revólver dois 
homens invadiram uma 
residência na Vila Maceno. 
O segundo suspeito é um 
jovem, de 26 anos, também 
morador de José Bonifácio 
e está preso.
 CIDADES  Pág.4

Treinamento começou em escolas da rede ontem e objetivo é melhorar descarte de materiais orgânicos
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Acredito fi rmemente que 
a melhor forma de assegurar 
a saúde bucal é a prevenção. 
Isso inclui correta higieniza-
ção, alimentação saudável 
e consultas rotineiras – de 
preferência, semestrais - ao 
cirurgião-dentista, com fi ns 
de avaliação e possíveis tra-
tamentos. No caso da pessoa 
com defi ciência, podem exis-
tir barreiras que impedem 
que ela se consulte com 
regularidade. Estas ques-
tões podem envolver desde 
difi culdade de locomoção ou 
de expressar claramente que 
sente algum sintoma bucal 
até difi culdades fi nanceiras.

Percebo que quando o 
atendimento odontológico 
é deixado em segundo pla-
no, por vezes até para que 
outras questões de saúde 
possam ser priorizadas, os 
problemas de saúde bucal 
podem ir se acumulando. 
É muito importante que as 
pessoas com necessidades 
específi cas de atendimento, 
como as com defi ciência e 
também idosos, pacientes 
oncológicos, pediátricos 
com necessidades especí-
ficas e acamados, contem 
com uma rede de apoio que 
os possibilite ter acesso ao 
tratamento dentário.

Segundo pesquisa divul-
gada em novembro de 2020 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE), em parceria com o 
Ministério da Saúde, menos 
da metade da população 
brasileira (49,4%) se con-
sultou com um dentista nos 
12 meses que antecederam 
a pesquisa, com destaque 
de baixo percentual entre 
pessoas de 60 anos ou mais, 
com proporção de 34,3% 
respectivamente.

Além dos vários fatores 
que podem difi cultar o aces-
so ao tratamento, ainda há 
a necessidade de haver um 
tratamento especializado, 
voltado a cada paciente com 
necessidades especiais de 
atendimento odontológico. 
Cada paciente é único e pre-
cisa ser tratado de acordo. O 
atendimento especializado 
a estes públicos deveria, ao 
meu ver, ser uma disciplina 
nas faculdades de Odon-
tologia. É preciso integrar 
o cirurgião-dentista como 
parte da equipe multidis-
ciplinar no cuidado com a 
saúde destes pacientes.

A depender do paciente, 
pode haver maior susceti-
bilidade para o desenvol-
vimento de doenças bucais 
por uma maior difi culdade 
de higienização, alteração 
salivar, dieta cariogênica ou 
mesmo alteração muscular. 
No fi nal das contas, o que 
realmente impacta na saúde 
bucal destes pacientes é a 
falta de acompanhamento 
odontológico.

Vivemos um cenário onde 
uma em cada quatro pessoas 
irá desenvolver algum trans-
torno psiquiátrico ao longo da 
vida, segundo aponta a OMS. 
E o Brasil ocupa o primeiro 
lugar na lista de países onde 
há maiores taxas de ansieda-
de. Apesar de alarmante, esse 
quadro mostra a importância 
que devemos dar ao cuidado 
com a saúde mental e emocio-
nal e não só na vida pessoal, 
mas também no trabalho. 
Mais do que isso, devemos 
fi car atentos ao modo como 
estamos gerenciando o que 
circula de forma livre em nos-
sas mentes: os pensamentos.
Você sabia que os nossos 
pensamentos influenciam 
diretamente as  nossas emo-
ções, ações, comportamentos, 
decisões e relacionamentos? 
Eles podem parecer até ino-
fensivos, mas atuam direta-
mente em nossa saúde mental 
e emocional. De acordo com a 
famosa escritora motivacional 
Louise Hay em seu Livro Você 
Pode Curar sua Vida: “Os 
pensamentos que escolhemos 
são as tintas que usamos para 
pintar a tela da nossa vida.”

Somos como uma grande 
orquestra, cada parte infl uen-
cia no todo. Pensamentos 
podem mudar o ritmo, o tom e 
até desarranjar toda nossa sin-
fonia. Sem um regente, uma 
orquestra vira um caos, e as-
sim acontece com nossa mente 
quando não gerenciamos nos-
sos pensamentos. Quando não 
escolhemos que pensamentos 
queremos dar força e quais 
deixamos ir embora.

Assim, são inúmeras as 
fontes que nos levam a ter 
pensamentos desorganizados.  
E o excesso de dados que con-
sumimos diariamente é o fator 
principal: altas demandas no 
trabalho, notícias desagradá-
veis a todo instante ao alcance 
dos dedos, além de gastar 
tempo demais nas mídias so-
ciais. Com isso, estamos a todo 
momento estimulando mais e 
mais nossa mente, ingerindo 
informações, nos comparando 
com os outros.

Porém, a boa notícia é que 
temos sim controle sobre os 
nossos pensamentos! Geren-
ciar pensamentos significa 
tornar-se consciente de tudo 
que você está criando em sua 
mente neste momento. Cada 
pensamento no agora cria o 
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A mulher moderna é re-
pleta de adjetivos que foram 
conquistados ao longo de sua 
história. Guerreira, inspira-
dora, empreendedora e mis-
teriosa são apenas algumas 
características que podem 
definir a personalidade de 
uma mulher. Nenhum ho-
mem, entretanto, será capaz 
de compreender por inteiro 
a complexidade do que repre-
senta ser uma mulher. Para-
fraseando São João Paulo II, 
“Na fi gura materna de Maria, 
Mãe de Deus, a humanidade 
encontra o modelo perfeito de 
mulher e de mãe para todos 
os tempos.”

 Da mesma forma, o 
sistema circulatório da mu-
lher apresenta características 
próprias que o diferem do 
corpo masculino, desafi ando 
a medicina vascular e exi-
gindo atenção especial com 
o público feminino. Não po-
demos cuidar da mulher sob 
a ótica masculina. A mulher 
é delicada e elegante, assim 
como sua circulação, e por 
isso o manejo e o acompa-
nhamento clínico devem ser 
particulares.

 Algumas alterações 
circulatórias são mais fre-
quentes no público feminino. 
O impacto estético é mais 
intenso nas mulheres, assim 
como muitos sintomas. As 
dores nas pernas, o cansaço 
e a sensação de peso no fi nal 
do dia manifestam-se em 
maior grau nas mulheres, 
principalmente naquelas que 
permanecem o dia todo em 
pé, trabalhando, atendendo 
o público ou cuidando da 
família. A mulher procura 
o atendimento médico com 
mais frequência porque sa-
bendo que é um ser humano 
especial, cuida-se! 

 Varizes e sintomas 
venosos representam uma 
consequência da moderni-
dade. A mulher moderna, 
entretanto, não é vítima das 
varizes! Pelo contrário, a mu-
lher contemporânea encara o 

problema sem medo e man-
tém acompanhamento anual 
com o seu vascular, deseja 
sempre o melhor tratamento 
de acordo com o grau da sua 
doença venosa e prioriza 
as opções mais modernas e 
menos invasivas para cuidar 
das suas varizes, mantendo 
a beleza e o charme das suas 
pernas. 

 A mulher moderna 
deseja tratar seus vasinhos 
com laser transdérmico. Ela 
separa algumas horas da sua 
semana para cuidar das suas 
pernas com qualidade e exce-
lência, no próprio consultório 
do seu vascular, sem parar de 
trabalhar ou afastar-se da sua 
família, e, em especial, sem a 
necessidade de anestesia ou 
preparo pré procedimento. A 
mulher atual valoriza e cuida 
das suas pernas com a mesma 
disciplina que protege a pele 
do seu rosto. 

 A mulher contem-
porânea não aceita privar-se 
do uso de um biquíni, de um 
short ou de uma saia. Ela gos-
ta de glamour, de estar bem-
-vestida, de estar na moda e 
de sentir-se valorizada. Uma 
mulher que exibe suas per-
nas no ambiente de trabalho 
demonstra autoconfiança e 
satisfação com seu corpo.

 Nesta semana em que 
se comemora o Dia Interna-
cional da Mulher, cuide da 
sua beleza, da sua autoestima 
e da sua saúde vascular. Para 
mais informações, acesse o 
site www.drsthefanovascular.
com.br.

 *Doutor em Pes-
quisa em Cirurgia pela 
Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa 
de São Paulo, especialis-
ta nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradio-
logia e Cirurgia Endo-
vascular e coordenador 
do curso de Medicina da 
União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago)
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        Estão liberados todos os jogos 
de futebol com 100% de público e 
isso se aplica a todas as modali-
dades esportivas praticadas ao ar 
livre no estado de São Paulo

        Estamos retomando o paga-
mento do bônus educador presente 
depois de dois anos de pandemia. O 
último valor recebido pelos profes-
sores foi em janeiro de 2020

João Doria, Governador de São Paulo

Horácio Ramalho, Nefrologista do Hospital de Base Jair Moretti, Secretário de Governo

seu futuro. E à medida que 
nos tornamos conscientes do 
que estamos criando, podemos 
questionar se é esse futuro que 
desejamos seguir criando e 
então agir de forma diferente: 
esse pensamento me fortalece? 
Ajuda a lidar com a situação 
atual? Ele é útil para mim?

Neste sentido, pensamen-
tos não gerenciados podem 
levar a diversos males, como 
Ansiedade, Burnout,  irritabi-
lidade, impaciência, insônia, 
cansaço, esgotamento mental 
e emocional, tensão e dores 
no corpo, compulsão alimen-
tar, síndrome do pensamento 
acelerado, difi culdade para se 
concentrar, inquietação…O 
que pode tornar o colaborador 
de empresa, por exemplo, a 
não produzir seu trabalho de 
forma saudável. 

Em minha experiência 
como terapeuta, percebo a 
efetividade das terapias inte-
grativas como aliadas no cui-
dado com a saúde. As Práticas 
Integrativas e Complementa-
res (PICs) contribuem para a 
restauração e manutenção da 
saúde de forma integral. Sendo 
assim, toda prática que fortale-
ça e equilibre nossa saúde está 
infl uenciando diretamente no 
cultivo de uma mente saudável 
e contribuindo para a prática 
de gestão de pensamentos. 
Quando nossa saúde está em 
desequilíbrio tudo é afetado 
e torna-se mais difícil manter 
uma mente saudável, dormir 
bem, ter disposição e clareza. 

Um exemplo de uma des-
tas práticas é a Terapia do 
Som (Sound Healing). Ela é 
uma grande aliada na gestão 
de pensamentos por ser um 
experiência que facilita o re-
laxamento profundo, acalma 
a mente, diminui os níveis de 
estresse e tensão, melhora a 
qualidade do sono, nos ajuda 
a ampliar a percepção e cons-
ciência sobre nós mesmos 
e resgatar nossas próprias 
ferramentas de equilíbrio e 
harmonia.

Tenho recebido muitas 
pessoas com graus elevados 
de ansiedade, agitação mental, 
insônia, depressão, baixa vita-
lidade. Quando elas recebem 
passam pela experiência de 
Gestão dos Pensamentos e a 
Terapia do Som costumam 
relatar que sentem leveza, 
muitas dizem que é como 
flutuar, percebem a mente 
mais clara e calma, dormem 
melhor, tem mais disposição 

e relatam muitas mudanças 
na dinâmica do trabalho após 
as sessões. Tudo isso permite 
e facilita o desenvolvimento de 
novos comportamentos e ações 
com relação aos pensamentos. 
Quando mudamos nossos esta-
dos, enxergamos novas possi-
bilidades e nos encorajamos a 
trilhar novos caminhos.

Em um caso recente, uma 
paciente estava à beira de um 
burnout e esgotamento emo-
cional, com dificuldades de 
se expressar no ambiente de 
trabalho e até mesmo de pedir 
ajuda.  Com cerca de 3 sessões 
ela começou a se perceber em 
um novo estado emocional, 
energético e mental. Com mais 
clareza da situação, confi an-
ça em si mesma, acolhendo 
suas emoções e sentimentos 
e priorizando o autocuidado. 
Ela se sentia como se estivesse 
atravessando uma tempestade 
e agora conseguia voltar a 
respirar com calma, ver novos 
horizontes.

Isso é observado também 
nas sessões em grupos com 
empresas. Cerca de 15 a 30 
minutos de terapia sonora 
tem demonstrado resultados 
signifi cativos com relatos de 
profundo relaxamento, des-
compressão, alívio de dores 
e tensões no corpo, leveza, 
disposição, clareza, alegria. É 
como se renovássemos nosso 
sistema por completo: mente, 
corpo, emoções, energia. 

Assim, descobrir que não 
somos reféns de uma mente 
agitada e desgovernada e que 
temos as ferramentas para ge-
renciar nossos pensamentos. E 
esse tem sido o resultado mais 
poderoso que tenho obtido 
através de experiências de ges-
tão dos pensamentos e terapia 
do som com pessoas do mun-
do corporativo: cultivar uma 
mente saudável é libertador!

*Karina Siervi é bacha-
rel em Ciências Biológicas 
com ênfase em Neuroci-
ências, Meta-Coach em 
Neuro-Semântica pela So-
ciedade Internacional de 
Neuro-Semântica (ISNS). 
Sound Healer pelo Método 
Internacional Peter Hess, 
instrutora de O-DGI (O 
Despertar do Guerreiro 
Interno), e também te-
rapeuta da Naomm, em-
presa especializada em 
atendimento on-line em 
práticas integrativas e 
complementares (PICs)

        A doença renal crônica é silenciosa e por isso fazer 
exames de rotina, como a dosagem de creatinina no 
sangue e o exame de urina, é um dos caminhos mais 
seguros para se evitar possíveis lesões no órgão
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Política Mamãe Falei na berlinda
O deputado estadual Arthur do Val afirmou 
em uma carta que não vai concorrer a um 
novo mandato nas próximas eleições

Decisão do STJ
O guarda-mirim pode ser enquadrado 
como segurado obrigatório da Previdên-
cia Social, na qualidade de empregado

Se depender do vereador 
Julio Donizete (PSD) o progra-
ma denominado Auxílio-Atle-
ta vai passar por novo pente 
fino. O vereador protocolou 
requerimento em que solicita 
da Secretaria de Esportes e 
Lazer relação detalhada sobre 
o pagamento do programa no 
período de janeiro de 2021 até 
a presente data. 

O Auxilio Atleta é um pro-
grama da pasta de Esportes 
que tem como objetivo incen-
tivar a pratica esportiva de 
atletas e profissionais da área 
de educação física por meio 
da transferência de recursos 
financeiros. Os valores variam 
de acordo com cada atleta, 
modalidade e custeio para 
participação em competições. 
Existe lei que regra quem pode 
receber o benefício. 

Donizete exige no reque-
rimento que a Secretaria de 
Esportes “encaminhe relação 
detalhada do pagamento do 
Auxílio Atleta desde janeiro 
de 2021 até a presente data, 
organizado por data, conten-
do o nome do beneficiário, a 

Despesas do Auxílio Atleta voltam 
a ser questionadas na Câmara

REQUERIMENTO

modalidade que cada um atua, 
quais horários e locais onde 
desenvolvem suas atividades 
e o valor pago.” 

O vereador afirma que a 
intenção é fiscalizar o emprego 
de recursos públicos. “Papel 
fiscalizador da Câmara Muni-
cipal, obter dados que visem 
ao atendimento do interesse 
coletivo. A fiscalização dos 
gastos efetuados das verbas 
públicas, oriundas do orça-
mento do município. Dever 
legal de transparência que 
deve pautar as ações do Poder 
Público”, afirma Donizete.

Outro lado

A Secretaria de Esportes 
informou ao DHoje que no 
mês passado gastou R$ 130,7 
mil com o pagamento do Auxí-
lio-Atleta em Rio Preto. Foram 
repassados recursos para 140 
atletas e professores. Os repas-
ses variam de R$ 600 a R$ 2,5 
mil para cada pessoa. 

Em janeiro deste ano, fo-
ram gastos R$ 89,2 mil com o 
programa. O valor foi repas-
sado entre 94 atletas e profes-
sores. No ano, o acumulado 
somente nos dois primeiros 
meses,  o valor consumido 
pelo Auxílio-Atleta chega a 
quase R$ 220 mil. 

O Auxilio Atleta é um 
programa da pasta de 
Esportes que tem como 
objetivo incentivar a 
pratica esportiva

ENVIADO À CÂMARA

Projeto paga Bônus 
Educador Presente

Após irregularidades no passado, Auxílio Atleta volta a ficar na mira da Câmara

Edinho envia à Câmara projeto para pagamento do Bônus

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB), encaminhou à Câma-
ra Municipal na tarde desta 
quarta-feira, 9, projeto de lei 
complementar que atualiza 
o valor do Bônus Educador 
Presente. 

O benefício é pago a todos 
os professores efetivos da rede 
que não apresentem faltas 
injustificadas durante o ano 
letivo, entre 01/01 e 31/12. 
Atualmente o Bônus é de R$ 
1.831,74, e corresponde a 50% 
do valor do código BC-01 da 
Tabela de Bases de Cálculos 
da Lei Complementar 539, de 
junho de 2017. 

Para o pagamento do 
bônus não são consideradas 
faltas as ausências relativas a 
férias, licença prêmio, licença 
gestantes, licença paternidade, 
folga eleitoral, gala, nojo, júri, 
doação de sangue, afastamen-

tos decorrentes de doenças 
infectocontagiosas, licenças 
para tratamento de saúde com 
internação hospitalar e faltas 
abonadas. 

O valor do bônus é pago aos 
professores sempre em 31 de 
janeiro do ano subsequente, 
neste caso, os professores que 
não faltarem neste ano letivo, 
recebem o valor em 31 de ja-
neiro de 2023. 

“Estamos retomando o pa-
gamento do bônus educador 
presente depois de dois anos 
de pandemia. O último valor 
recebido pelos professores foi 
em janeiro de 2020.”, afirmou 
o secretário de governo, Jair 
Moretti. 

De acordo com o prefeito 
de Rio Preto, Edinho Araújo, 
o pagamento do Bônus Edu-
cador Presente é uma forma 
de valorizar os profissionais 
da educação que se empenham 
diariamente para a qualidade 
da educação do  município.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-
-SP) julgou irregular convê-
nio firmado entre a Prefeitura 
de Rio Preto e o hospital Ielar 
para contratação de agentes 
comunitários de saúde e en-
demias. 

Assinado em 2011
O convênio foi assinado 

em 2011 durante governo do 
ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB). O valor total da presta-
ção de serviços pelo hospital 
foi de R$ 9,2 milhões. 

O Ielar era referência 
na região, principalmente 
em atendimento a usuários 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e fechou as portas em 

TCE rejeita convênio com Ielar e dá 
30 dias para prefeitura se explicar

R$ 9,2 MILHÕES

O Ielar era referência 
na região, principal-
mente em atendimento 
a usuários do SUS

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

junho de 2017, após 56 anos 
em atividade. 

A decisão
Na decisão do TCE, os con-

selheiros Dimas Ramalho, 
Presidente e Relator, e Rena-
to Martins Costa e do Audi-
tor Substituto de Conselheiro 
Samy Wurman, determinam 
que o governo Edinho Araújo 
(MDB) informe no prazo de 
30 dias quais “as providências 

adotadas em relação à decisão”. 
O convênio firmado entre 

Poder Público e o Ielar previa 
a promoção da assistência à 
saúde das pessoas, em todas 
as faixas etárias, por inter-
médio de ações de proteção 
e recuperação da saúde, com 
realização integrada de ações 
preventivas e assistenciais. 

O secretário de Saúde da 
época era o médico José Victor 

O CONVÊNIO

R$ 9,2 mi
DISPONIBILIZADOS  
para a prestação de 
serviços pelo hospital 
após a assinatura da 
parceria em 2011

Tribunal de Contas dá 30 dias para governo Edinho explicar convênio com Ielar no valor de R$ 9,2 mi

Maniglia e o presidente do Ie-
lar Ricardo Miguel Fasanelli. 

O governo Edinho, por 
meio de nota, afirmou que 
“a prefeitura, por meio da 
Procuradoria do Município, 
informa que irá tomar ciên-
cia do inteiro teor e verificar 
eventual recurso, se for o caso, 
dando as respostas dentro 
do prazo determinado pela 
Justiça”

TJ inocenta 
Doria em caso 
de grávida 
de Rio Preto

O Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ-SP) ino-
centou o governador João 
Doria (PSDB) em ação 
impetrada pela moradora 
de Rio Preto Isabela Sa-
bino de Souza que pedia 
indenização no valor de 
R$ 522 mil. O pedido se 
baseia em publicação de 
Doria, no Twitter, onde o 
governador teria insinu-
ado o envolvimento dela 
com o tráfico de drogas. 

No dia 4 de fevereiro 
de 2020, no bairro Santo 
Antônio, em Rio Preto, 
Isabela foi agredida por 
um Policial Militar em 
abordagem de rotina. A 
jovem estava grávida na 
ocasião. 

Após a repercussão do 
episódio Doria insinuou 
que a jovem teria envol-
vimento com o tráfico.  
O governador foi questio-
nado e logo depois acabou 
apagando a postagem, 
e em nova publicação, 
disse: “Faço uma corre-
ção aqui: a mulher que 
aparece em vídeo hoje 
não é acusada de tráfico 
de drogas”. 

O desembargador Ale-
xandre Marcondes man-
tém a decisão de primeira 
instância, proferida pela 
juíza Luciana Conti Puia 
Todorov, da 3ª Vara Civil 
de Rio Preto, que negou 
o pedido de indenização 
à jovem.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Atualmente o vereador 
licenciado Fábio Marcondes 
(PL) é o secretário de Esportes 
de Rio Preto.

No passado
O programa Auxílio Atleta 

foi motivo de CPI na Câmara 
Municipal e alvo do Ministério 
Público ao longo do mandato 
do ex-prefeito Valdomiro Lo-
pes (PSB). Denúncias levaram 
o Legislativo a instaurar, em 
2017, CPI para apurar uma 
série de fatos determinados 
sobre o pagamento de recur-
sos a atletas e profissionais 
da área.

Da REDAÇÃO

O convênio foi 
assinado em 2011 
durante governo 
do ex-prefeito 
Valdomiro 
Lopes (PSB)
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CIDADES Problemas mentais
O homem flagrado tomando sol nu, no 
córrego DO rio Preto foi internado no 
Hospital Bezerra de Menezes

Se deu mal
A GCM flagrou um jovem fazendo ma-
labarismo com a moto e acabou apre-
endendo com ele 1,5 kg de maconha

Uma submetralhadora, 
de fabricação caseira, com 
silenciador e carregador com 
capacidade de 30 munições, 
foi apreendida por policiais 
militares, na tarde desta ter-
ça-feira, 8, escondida no forro 
de um dos quartos de uma 
residência no Solo Sagrado, 
na Região Norte de Rio Preto.

Segundo o boletim de ocor-
rência, a equipe fazia patru-
lhamento de rotina no Jardim 
Arroyo quando desconfiou do 
comportamento dos ocupantes 
de um carro. 

Em abordagem, foi apre-
endida uma pedra de crack 
grande com o passageiro, um 
adolescente, de 17 anos. 

Para a PM, ele disse que 
há algum tempo sofreu um 
atentado a tiros por causa da 
guerra entre menores no Solo 
Sagrado e que por esse motivo 
havia escondido a arma na 
residência de um conhecido 
no bairro. 

A guarnição foi até o imóvel 
e confiscou a submetralhadora, 
com oito munições de calibre 
380. 

O dono da casa informou 
que no sábado o menor entrou 
correndo e guardou a arma sem 
o seu consentimento. O adoles-
cente confirmou a versão da 
testemunha. No Plantão, os 
dois foram ouvidos e liberados. 

Furto arma
Após ter a casa, no bairro 

Maria Clara I, em Rio Preto, 
invadida por desconhecido, 
um policial militar, de 47 anos, 
teve o revólver, calibre 38, da 
marca Taurus, com nove mu-
nições, furtado. 

Submetralhadora apreendida, PM tem arma 
furtada e Baep apreende 733 tijolos de maconha

OCORRÊNCIAS POLICIAIS 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Trio leva carro 
de construtor 
e mulher 
é roubada

A vítima esteve na Central 
de Flagrantes, na noite desta 
quarta-feira, 9, para registrar 
boletim de ocorrência. 

Segundo o pm, o marginal 
pulou o muro, rompeu a con-
certina e arrombou a tranca da 
porta do imóvel. 

O ladrão já tinha separado 
o videogame para levar, mas 
por algum motivo acabou dei-
xando o equipamento no local. 

Tijolos maconha
Policiais militares do Baep 

de Rio Preto apreenderam, na 
noite desta terça-feira, 8, 733 
tijolos de maconha em um 
Ford Fusion que transitava na 

Três homens, um de-
les armado com revólver, 
roubaram o Fiat Uno, 
de um construtor, de 49 
anos, na manhã desta 
terça-feira, 8, no bairro 
Set Valley, em Rio Preto. 

De acordo com a víti-
ma, chegou para traba-
lhar e ao abrir o container 
para os funcionários foi 
surpreendido por um 
bandido, que segurava 
uma arma de fogo, de 
calibre 38. O marginal 
exigiu que entregasse as 
chaves do carro para um 
segundo assaltante. 

Um terceiro cúmplice 
estava ao volante de um 
VW Santana, de cor cinza, 
cuja placa a vítima não 
conseguiu anotar. 

O caso será investi-
gado pelo 3º DP rio-pre-
tense.

Ponto
Uma r io -p re tense, 

de 45 anos, foi roubada 
num ponto de ônibus no 
Solo Sagrado, na Região 
Norte da cidade, na ma-
nhã desta terça-feira, 8. 
Ela contou à Polícia Militar 
que estava indo trabalhar 
e aguardava o coletivo 
quando dois rapazes se 
aproximaram e abordaram 
um homem que estava 
em pé mandando que en-
tregasse seus pertences. 
O pedestre saiu correndo e 
os bandidos, um deles ar-
mado com revólver, apon-
tou a arma para a vítima, 
exigindo dinheiro e celular.

Segundo a PM, a equipe suspeitou do 
motorista, que ficou nervoso com a 
aproximação da viatura, e
 transportava várias caixas grandes 
espalhadas pelo veículo

SUBMETRALHADORA

30
É A CAPACIDADE de mu-
nições da arma caseira 
apreendida durante 
ocorrência de flagrante
de tráfico em Rio Preto

OS 733 tijolos de maconha em um Ford Fusion que transitava na avenida Modesto Moreira Júnior, em MIrassol

IDOSOS VÍTIMAS

DIG prende segundo 
acusado de roubo a casal

Policiais civis de Rio Preto 
identificaram e prenderam o 
segundo suspeito de assaltar 
um casal de idosos. 

O crime aconteceu no dia 4 
de fevereiro, quando armados 
com revólver dois homens 
invadiram uma residência na 
Vila Maceno. 

Na ação, os bandidos ren-
deram o casal e os cuidadores 
que prestam serviço na casa. 
Mediante grave ameaça, man-
tiveram os presentes rendidos, 
total de cinco pessoas, e rouba-

ram dinheiro das vítimas.
O primeiro acusado foi pre-

so em José Bonifácio no dia 25 
de fevereiro.  As investigações 
prosseguiram  e foi identifi-
cado o segundo suspeito: um 
jovem, de 26 anos, também 
morador de José Bonifácio. 

A justiça decretou sua pri-
são temporária. Nesta segun-
da-feira,7, os policiais civis 
foram até a casa dele e, em 
buscas no imóvel, localizaram 
uma camiseta idêntica a utili-
zada na ação delitiva.

avenida Modesto Moreira Jú-
nior, próximo a um motel, na 
altura do km 449 da Rodovia 
Washington Luís, em Mirassol. 

Segundo a PM, a equipe 
suspeitou do motorista, que 
ficou nervoso com a aproxima-
ção da viatura, e transportava 
várias caixas grandes espalha-
das pelo veículo. 

Em pesquisa criminal, foi 
constatado que o automóvel 
tinha sido roubado na capital 
paulista. 

O acusado foi levado à de-
legacia mirassolense e ficou 
preso, à disposição da Jus-
tiça. Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Fuga, batida, tiros e carro roubado é recuperado
Um Hyundai HB20 rouba-

do foi devolvido à sua proprie-
tária, após ser recuperado por 
policiais militares durante uma 
perseguição na madrugada 
desta quarta-feira, 8. O moto-
rista conseguiu fugir.

Segundo a corporação, a 
guarnição fazia patrulhamen-
to de rotina no Jardim Santa 
Catarina quando viu o veículo 
com as mesmas características 

do que tinha sido levado em 
um assalto. 

Fuga e arma
Ao tentarem fazer a abor-

dagem, o condutor saiu em alta 
velocidade. Em uma rua sem 
saída, os pms colocaram a via-
tura em 45 graus para impedir 
a passagem do automóvel, mas 
o motorista conseguiu passar, 
batendo de raspão na viatura. 

Os pms viram que o suspei-
to estava armado e atiraram. 
O acusado deu marcha à ré e 
bateu novamente na viatura, 
que ficou danificada e não 
pode mais trafegar. 

Pouco depois, o HB20 foi 
visto na Vicinal João Parise e 
duas jovens saíram correndo 
do carro no sentido de Enge-
nheiro Schmitt, se escondendo 
em um matagal. O acusado 

parou o veículo alguns metros 
para frente e fugiu. 

Caso amoroso
Uma das passageiras era 

uma adolescente, de 17 anos, 
que confessou aos pms que 
está em um relacionamento 
amoroso com o fugitivo e 
que na noite desta terça-fei-
ra ele a chamou para dar 
uma volta e ela convidou uma 

PELA PM

amiga para acompanhá-la. 

Liberadas
As duas mulheres fo-

ram ouvidas e liberadas. O 
paradeiro do condutor era 
ignorado até o fechamento 
desta matéria. As investiga-
ções do caso devem ser fei-
tas pelo 7º DP de Rio Preto. 
C o l a b o r o u  –  S a r a h 
BELLINE 

PARQUE INDUSTRIAL

Escola municipal tem 
fios de cobre furtados

Desconhecidos escalaram o 
muro e furtaram fios de cobre 
da Escola Municipal Príncipe 
Encantado, no Parque Indus-
trial, em Rio Preto. 

A diretora da unidade com-
pareceu na Central de Flagran-
tes, na manhã desta terça-fei-
ra, 8, para registrar queixa. 

Sem câmeras
Segundo ela, os fios foram 

furtados da sala da direção, 
da secretaria e de uma sala 
de aula. O local não possui 

câmeras. 

Nota
Em nota, a Secretaria de 

Educação informou que “o 
furto foi percebido no fim 
de semana e a escola está 
funcionando normalmente. 
A unidade possui alarme e a 
polícia já foi comunicada sobre 
a ocorrência.” 

O 2º DP rio-pretense ficou 
encarregado de investigar o 
furto. Colaborou – Sarah 
BELLINE .

EM RIO PRETO

Casas pegam fogo;
aposentado esfaqueado

Policiais militares e o Corpo 
de Bombeiros foram acionados 
na madrugada desta quarta-
-feira, 8, para um incêndio que 
atingiu três casas, na Vila Diniz, 
em Rio Preto. As chamas teriam 
iniciado próximo ao telhado e se 
espalhado pelos imóveis. 

Não se sabe o que motivou 
o incêndio e ninguém se feriu.

Dívida de drogas
Um aposentado, de 35 anos, 

levou uma facada no lado es-
querdo da barriga, na tarde 

desta terça-feira, 8, no bairro 
Solidariedade, em Rio Preto. 
Ele contou à polícia que seu 
sobrinho é usuário de drogas e 
possuí dívidas com traficantes 
do Residencial Rio Preto I. 

A vítima acredita que os 
acusados tenham ido até sua 
casa para cobrar o familiar 
e como não o encontraram 
acabaram por esfaqueá-la. 
A viatura de Resgate foi acio-
nada, mas o aposentado, que 
foi ferido superficialmente, não 
quis ser socorrido. 
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A Prefeitura de São José do 
Rio Preto, por meio da Se-
cretaria da Saúde, informou 
ontem que também seguirá 
as novas decisões do governo 
do Estado de São Paulo sobre 
o regramento às exigências 
para o uso de máscaras. 
Esta nova decisão estabelece 
a liberação do uso das más-
caras em qualquer ambiente 
aberto do estado de São Pau-
lo a partir desta quarta-feira 
(9). O uso da proteção con-
tinua obrigatório no trans-
porte público e em todos os 
ambientes fechados de aces-
so público, como salas de 
aula, comércios e escritórios. 
A PGM deve publicar decreto 
adequando o regramento ao 
estado às posturas do muni-
cípio.

Minutos depois
A decisão da prefeitura saiu 
minutos após o Governo de 
São Paulo anunciar que o 
uso de máscara deixou de ser 
obrigatório em locais abertos 
desde ontem (9). 
“Esse decreto libera o uso de 
máscaras pela população em 
todo o Estado de São Paulo, 
isso se aplica a ruas, praças, 
parques, pátios de escolas, 
estádios, centros de eventos 
abertos e outras áreas. O uso 
de máscara continua obriga-
tório em ambientes fechados 
como salas de aula, transpor-
te público, cinemas e entre 
outros. Essa decisão se deve 
ao avanço da vacinação e 
está respaldada pela ciência”, 
afirmou o governador João 
Doria ao assinar o decreto. 
Segundo Doria, no dia 23/03 
pode ocorrer também a libe-
ração do uso de máscaras em 
locais fechados, dependendo 
da avaliação do Comitê Cien-
tífico.
O secretário de saúde do es-
tado, Jean Gorinchteyn afir-
mou que São Paulo teve uma 
queda de 42,8% na confirma-
ção de novos casos e 28,5% 
nas internações e também 
ressaltou a vacinação como 
critério para a decisão. “Falá-
vamos que teríamos seguran-
ça quando 90% da população 
estivesse imunizadas com as 
duas primeiras doses e nós 
atingimos isso e é isso que faz 
com que essas medidas sejam 
estabelecidas”, disse o secre-
tário.

Rio Preto segue estado e desobriga 
uso de máscara em locais abertos

PANDEMIA

Dia 23 pode ocorrer 
a liberação do uso de 
máscaras em locais fe-
chados, dependendo do 
Comitê Científico

Uso de máscara deixa de ser obrigatório em lugares abertos

Vinícius LIMA
redacao@dhoje.com.br

DIA MUNDIAL DO RIM

Doença renal crônica atinge cerca de 
200 mil pessoas na região de Rio Preto

Hoje, é celebrado o Dia 
Mundial do Rim, data dedica-
da a conscientizar e orientar 
a população sobre a doença 
renal crônica (DRC). A esti-
mativa da Sociedade Brasileira 
de Nefrologia (SBN) é de que 
cerca de 200 mil pessoas na 
região de Rio Preto, que conta 
com mais de 100 municípios e 
uma população de 2 milhões 
de habitantes, têm DRC em 
decorrência de doenças que 
afetam os rins, como hiperten-
são e diabetes. 

De acordo com o nefrolo-
gista do Hospital de Base, Ho-
rácio Ramalho, o diagnóstico 
precoce aumenta as chances 

de controle dos sintomas e 
previne a progressão da do-
ença. “A doença renal crônica 
é silenciosa e por isso fazer 

Clínica oferece
exames gratuitos 
para o rim nesta 
quinta-feira

A Sociedade Inter-
nacional de Nefrologia 
(ISN) celebra nesta quin-
ta-feira (10), o Dia Mun-
dial do Rim. Para celebrar 
a data o Ultra-X vai ofe-
recer neste dia exames 
gratuitos a colaboradores 
e pacientes nas unidades 
da Boa Vista e da Reden-
tora em Rio Preto. 

“A doença renal crô-
nica é um mal silencioso, 
por isso, queremos orien-
tar a população sobre 
os fatores de risco e a 
importância dos exames 
pré-diagnósticos”, expli-
cou Maria Gabriela de 
Lucca Oliveira, médica 
patologista do Ultra-X. 

No Brasil, atualmente 
mais de 140 mil pacientes 
realizam diálise. A esti-
mativa é que em 2040 ela 
possa ser a 5ª maior cau-
sa de morte no mundo. 

“É fundamental que 
pessoas com fatores de 
risco como pressão alta, 
obesidade, diabetes, cál-
culo renal, infecção uri-
nária de repetição, taba-
gismo ou com histórico 
na família realizarem o 
exame”, afirmou a mé-
dica. 

Indolor e gratuito, o 
exame oferecido pelo Ul-
tra-X é realizado através 
de uma amostra de urina 
do paciente que é anali-
sada em uma fita bioquí-
mica. Em pouco minutos, 
a pessoa fica sabendo se 
tem ou não alguma alte-
ração no funcionamento 
dos rins.

Vinícius LIMA 

Vinícius LIMA

EM MIRASSOL

Feira da Saúde atende 
281 pessoas no 1º dia

A Prefeitura de Mirassol, por 
meio do Departamento Muni-
cipal de Saúde, informou que 
a Feira da Saúde atendeu 281 
pessoas nesta última terça-fei-
ra (8), primeiro dia da ação na 
Praça Dr. Anísio José Moreira, 
no Centro. Foram aplicadas a 
1ª dose da vacina contra Co-
vid-19 em duas pessoas e a dose 
de reforço em 25 munícipes. 
Na testagem Covid, foram 244 
pessoas. No teste HIV oral, 250 
pessoas fizeram o teste e todas 

deram negativo. 
O objetivo da Feira da Saú-
de é oferecer gratuitamente 
a população serviços como 
aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia, testagem 
de anticorpos IgM e IgG para 
Covid-19, vacinação para adul-
tos contra Covid-19, testa-
gem de HIV (fluído oral), tes-
tes de infecções sexualmente 
transmissíveis e orientações 
sobre prevenção de dengue. 
Até sexta-feira (11), os atendi-
mentos serão das 8 às 15h30 e 
no sábado (12), das 8 às 17 h.

Da REDAÇÃO

A Prefeitura de Rio Preto, 
em parceria com a Secretaria 
de Educação e Secretaria de 
Meio Ambiente, realizou nesta 
quarta-feira dia 9, capacitação 
para o uso das composteiras 
nas escolas públicas de Rio 
Preto. 

Composteiras são recipien-

MEIO AMBIENTE

Rio Preto começa capacitar escolas para uso de composteiras
tes ou estruturas próprias para 
o depósito e compostagem, 
onde o lixo orgânico será trans-
formado em húmus (adubo). 

A capacitação (de uma 
hora) tem como objetivo de-
monstrar a utilização da com-
posteira e compreender sua 
importância para o meio am-

biente e para a coleta seletiva 
no município. 

Nesta quarta, passaram 
pela capacitação as escolas 
municipais  Wilson Romano 
Calil, Halim Atique, Amaury 
de Assis Ferreira e José Maria 
Rollemberg Sampaio. 

As unidades foram selecio-

nadas, pois estão inseridas na 
região da coleta seletiva porta 
a porta e poderão realizar a 
compostagem normalmente 
após a capacitação. 

A ideia é levar o mesmo 
projeto para outras escolas, 
para criar uma rede de coleta 
seletiva no município. 

As quatro escolas parti-
cipantes do projeto têm as 
caixas de compostagem a seco, 
portanto não requer o uso de 
minhocas. 

Após a capacitação, as esco-
las já podem utilizar as caixas 
de compostagem a seco de acor-
do com a demanda da escola. 

EM RIO PRETO

Educação convoca 
professores PEB I e II

A Secretaria de Educação de Rio 
Preto traz essa semana a convo-
cação de mais cinco professores 
(PEB I) aprovados no processo 
seletivo 01/2021 para aten-
der as necessidades de subs-
tituições na Educação Infan-
til e no Ensino Fundamental. 
Os convocados deverão compa-
recer nesta quinta-feira, dia 10, 
às 8h30 da sede da Secretaria 
na Rua General Glicério, 3947, 
Redentora. Para contratação 
deverão ter disponibilidade de 

horário nos 03 (três) períodos: 
manhã, tarde e noite,
Ainda esta semana a Secretaria 
está convocando para assinatu-
ra de contrato por prazo deter-
minado 10 professores PEB I e 
um professor PEB II de Inglês. 
Os mesmos foram aprovados 
respectivamente nos proces-
sos seletivos 01 e 02 de 2021. 
Sendo que o comparecimento à 
sede da Secretaria para a assi-
natura deve acontece nos dias 
10 de 11 de março . Veja editais 
no portal do jornal DHoje na 
internet,

Da REDAÇÃO

SANCIONADA

Lei faz grávida voltar 
ao trabalho presencial

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou um projeto de lei 
que muda as regras para o afas-
tamento da empregada gestan-
te, inclusive a doméstica, das 
atividades laborais durante o 
período de pandemia. O texto 
determina o retorno presencial 
de trabalhadoras grávidas após 
a conclusão do esquema vaci-
nal contra a covid-19, com duas 
doses ou dose única (no caso da 
vacina da Janssen). 
A medida foi aprovada de forma 

definitiva pelo Congresso Na-
cional em fevereiro, modifican-
do uma lei que estava em vigor 
desde o ano passado, e que ga-
rantia às mulheres grávidas o 
afastamento do trabalho pre-
sencial sem prejuízo do salário. 
A nova lei, que será publicada 
no Diário Oficial de quinta-fei-
ra (10), estabelece as hipóteses 
em que o retorno ao regime 
presencial é obrigatório para 
mulheres grávidas. O afasta-
mento do trabalho presencial 
só continua para a mulher que 
não competou o ciclo vacinal.

Da REDAÇÃO

exames de rotina, como a do-
sagem de creatinina no sangue 
e o exame de urina, é um dos 
caminhos mais seguros para 

se evitar possíveis lesões no 
órgão”, explicou.

O rio-pretense Vinicius 
Albertini, 33 anos, foi diagnos-
ticado com glomerulosclerose 
segmentar focal (GESF) aos 13 
anos, uma doença renal carac-
terizada por síndrome nefróti-
ca. Segundo ele, os primeiros 
sintomas foram de inchaço 
nos pés. “Eu também passei a 
urinar na cama com frequência 
e na época eu e meus pais não 
sabíamos que isso já era um 
sintoma da doença”, contou. 
Em 2009, Vinicius passou por 
um transplante de rim, doado 
pelo seu próprio pai. “Infeliz-
mente eu fiquei apenas um ano 
com o rim e tive que retirar”, 
disse.

O rio-pretense Vinicius Albertini, 33 anos, faz hemodiálise

Divulgação Divulgação

Divulgação
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Jogadora do Flamengo
A atacante rio-pretense Darlene Re-
guera sofreu uma lesão no ligamento 
do joelho direito e ficará afastada

São Paula na sondagem
São Paulo tem sondado jogadores 
brasileiros na Ucrânia: Maycon e Alan 
Patrick e os atacantes Pedrinho e David 

O que é autismo
     O Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA)
reúne desordens do desen-
volvimento neurológico
presentes desde o
nascimento ou começo da
infância. Segundo o Manual
Diagnóstico e Estatístico de
Transtornos Mentais DSM-5
(referência mundial de
critérios para diagnósticos),
pessoas dentro do espectro
podem apresentar déficit
na comunicação social ou
interação social.
   Por outro lado, o
diagnóstico de TEA pode
ser acompanhado de habi-
lidades impressionantes,
como facilidade para
aprender visualmente,
muita atenção aos detalhes
e à exatidão; capacidade de
memória acima da média e
grande concentração em
uma área de interesse
específica durante um
longo período de tempo.
      Cada indivíduo dentro
do espectro vai desenvolver
o seu conjunto de sintomas
variados e características
bastante particulares. Tudo
isso vai influenciar como
cada pessoa se relaciona,
se expressa e se comporta.
Fonte:
https://autismoerealidade.
org.br/o-que-e-o-autismo

         Muitos garotos de 9 anos assistem vídeos no youtube e desenhos animados em seus momentos de
lazer, mas poucos conseguem criar animações e ter seu próprio canal no Youtube. Hoje vamos conhecer
um garoto muito especial: Mateus Parra Leiri, possui 9 anos, é aluno do 4º ano da E.M. Prof. Ezequiel
Ramos e foi diagnosticado com espectro autista aos 2 anos de idade. Sua família sempre compreendeu sua
curiosidade e  estimulou sua busca por novas descobertas. 
         O exemplo de Matheus, mostra bem como um autista pode aprender e se desenvolver tão bem como
qualquer outra criança, bastando apenas uma família que o ame e respeite as diferenças. Ele aprendeu a
falar inicialmente em inglês, assistindo a vídeos do Youtube e depois aprendeu português. Sua mãe a
fotógrafa Priscila Gonçalves Ieiri Parra, já percebia a inteligência de seu filho. Fã do canal “Gato galáctico”
e do desenho “O Incrível Mundo de Gumball”, o garoto descobriu-se autodidata (pessoa que consegue
aprender sozinha, sem um professor ou alguém ensinando). 
        Matheus sempre gostou de desenhar e durante a pandemia (com mais tempo livre), aprendeu a criar
animações no celular e publicar em seu canal do Youtube. Ele utiliza os programas ibis Paint X  e Kine
Master. O garoto cria o roteiro, faz as imagens e dublagem. O trabalho todo costuma demorar cerca de 1
dia.  Seu canal, o “Y0 G4láxia” possui mais de 500 inscritos e seu sonho é chegar a 1.000 inscritos. E aí,
que tal conhecer o canal do Matheus e ajudá-lo a realizar seu sonho?

Y0 G4láxia
https://www.youtube.com/channel/UCBrs35K6HOOJpvrleartAgg/featured

Ibis Paint X
Ibis Paint X é um aplicativo de desenho completo muito popular com 150 milhões de downloads no
mundo. Gratuito ele é muito utilizado por profissionais e amadores para criar desenhos, devido a sua rica
biblioteca de recursos.

Kine Master
O Kine Master é um aplicativo gratuito que facilita a edição de vídeos com diversas ferramentas poderosas,
recursos para download e muito mais. Gratuito ele foi muito utilizado durante a pandemia para criação de
vídeoaulas de forma fácil e rápida através do smartphone.

é pedagogo, 
especialista em mídias digitais e 
mestre em Educação.

facebook.com/hrecreio
Leandro Ferreira 

Garoto autista de 9 anos cria 
animações no youtube 

leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 227 - janeiro de 2022

O Rio Preto foi superado 
pelo Suzano por 2 a 0 fora de 
casa nesta quarta-feira (9) na 
Série A3 do Campeonato Pau-
lista. Com o resultado o Jacaré 
chegou ao 5º jogo seguido 
sem vencer na competição e 
cai para a 11ª posição com 12 
pontos, com a distância para 
o G8 aumentando de um para 
três pontos. 

O Suzano abriu o placar 
logo aos 12 minutos. Após o 
Rio Preto perder a bola no 
ataque, a equipe da casa armou 
o contra-ataque que terminou 
com Serafim saindo na cara 
do gol para tocar na saída de 
Lúcio. O Jacaré teve uma boa 
chegada aos 29 minutos em 
finalização dentro da área, 
mas Felipe defendeu. Aos 47 
minutos, Scheppa cobrou falta 
no ângulo e mais uma vez o 
goleiro se esticou para impedir 

Jacaré perde fora de casa e fica 
mais longe da classificação

SÉRIE A3

o empate. 
No início do segundo tem-

po, o Suzano chegou com 
Romarinho recebendo um 
passe na entrada da área e 
finalizando para fora. O Rio 
Preto chegou com perigo aos 
29 minutos, com Brendon 
recebendo na esquerda, cor-
tando para o meio e chutando 
para fora. 

O Rio Preto seguiu no ata-
que e aos 37 minutos Brendon 

cruzou na cabeça de Gabriel 
que mandou para fora. O Suza-
no, porém, matou o jogo em um 
contra-ataque aos 49 minutos, 
com Icáro recebendo um cruza-
mento da esquerda e chutando 
forte no conta de Lúcio. 

O próximo jogo do Rio 
Preto será neste sábado (12) 
contra o Desportivo Brasil 
em casa. Já o Suzano pega 
o Bandeirante de Birigui 
fora de casa no mesmo dia. 

O próximo jogo 
do Rio Preto será 
neste sábado (12) 
contra o Desportivo 
Brasil em casa

FUTEBOL

Estádios têm 100% da 
capacidade liberada

Jacaré perde para o Suzano fora de casa e fica mais longe do G8

Governo libera 100% do público em estádios

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(9), em coletiva no Palácio dos 
Bandeirantes, a liberação de 
ocupação máxima de público 
nos estádios de futebol do Es-
tado de São Paulo. A medida, 
também válida para eventos 
esportivos em geral, culturais 
e de lazer, foi tomada por 
orientação do Comitê Científico 
devido ao aumento dos índices 
de vacinação e da melhora dos 
indicadores da pandemia. 

“Estão liberados todos os 
jogos de futebol com 100% de 
público e isso se aplica a todas 

as modalidades esportivas pra-
ticadas ao ar livre no estado de 
São Paulo. Não haverá a obri-
gatoriedade do uso de máscara, 
mas a recomendação é para 
que continuem usando másca-
ras. As pessoas que se sentirem 
bem podem continuar usando 
máscaras”, disse Doria. Para o 
ingresso nos estádios, os clubes 
mandantes devem ainda exigir 
um comprovante com esquema 
vacinal completo. Quem ainda 
não tiver concluído o esquema 
vacinal, deverá ter tomado ao 
menos uma dose de vacina e 
apresentar um teste negativo 
com validade de 48h para os do 
tipo PCR ou 24h para os testes 
de antígeno.

Santos vence 
nos pênaltis e 
avança para a 
3ª fase

O Santos sofreu, mas 
conseguiu a classificação 
para a 3ª fase da Copa do 
Brasil na noite desta ter-
ça-feira (8) ao eliminar o 
Fluminense-PI nos pênaltis. 

A vitória por 5 a 4 nos 
pênaltis faz o Santos em-
bolsar mais R$ 1,9 milhão 
de premiação. 

O Fluminense-PI come-
çou a partida em cima do 
Santos e foi responsável 
pelas primeiras três boas 
oportunidades, sendo duas 
com Eduardo e uma com 
Mário Sérgio. 

Quando parecia que o 
Santos tinha conseguido 
equilibrar as ações, o Flu-
minense-PI esboçou uma 
pressão e abriu o placar aos 
41 minutos. 

Após lateral cobrado 
para a área, Eduardo des-
viou de cabeça e a bola so-
brou para Mário Sérgio, que 
dominou no peito e bateu 
de virada no canto de João 
Paulo. 

Expulsão
A situação do Santos fi-

cou mais complicada aos 29 
minutos, quando Camacho 
recebeu o segundo amarelo 
e foi expulso. No entanto, a 
estrela de Ricardo Goulart 
brilhou aos 36. O camisa 10 
recebeu de Gabriel Pirani, 
girou em cima da marcação 
e bateu na saída de Nícolas. 

Já nos acréscimos, Thia-
guinho levantou a bola para 
a área do Santos e Michel 
desviou rente a trave de 
João Paulo. O jogo acabou 
mesmo indo para os pê-
naltis. Com duas bolas no 
travessão do Fluminense-
-PI, o time paulista avan-
çou com a vitória por 5 a 4. 

COPA DO BRASIL

Vinícius LIMA 
redacao@dhoje.com.br
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Com o resultado 
o Jacaré chegou 
ao 5º jogo segui-
do sem vencer na 
competição e cai 
para a 11ª

Gero Rodrigues

Marcos Freitas



Separação consensual. Perguntaram pra mim, ontem, 
durante o meu programa de rádio: “a dupla Zezé de Camargo e 
Luciano está separada? Afirmo que, pelo menos por um tempo 
sim, até porque não dá pra vaticinar o futuro de uma dupla 
sertaneja formada por irmãos que faz sucesso há 30 anos. A 
verdade mesmo é: os irmãos estão divididos para experimenta-
rem o projeto pessoal de cada um: Zezé segue na mesma linha 
sertaneja e Luciano experimenta seu projeto na carreira Gospel.
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Os noivos, André Fachinetti e Kelly, em clima de uma mara-
vilhosa festa de casamento no Buffet Cozinha Maravilhosa 
Gabbana. Foto Luizinho Bueno

Coronel Gilmar Torres e Carla Torres foram padrinhos de casa-
mento dos noivos André e Kelly Fachinetti. Foto Arnaldo Mussi

O pecuarista Rodrigo Cabrera Hernandes e o filho Felipe, 
na Fazenda Pau D`Alho, nos arredores de Auriflama

MAIS UM “NIVER”
o jovem José Victor Franzotti 
assumiu idade nova ontem, 
recebendo os paparicos 
dos amigos e familiares. 
Também, o empresário 
Fábio Salioni comemorou 
aniversário ontem, ao lado 
da esposa Emanuella, e 
dos filhos, no aconchego 
do doce lar em Condomínio 
fechado. Aquele abraço!

O ADVOGADO
Dr. Paulo Melo, mais o con-
tabilista Matheus Agrelli e o 
empresário Tiago Martins, 
da Ecore, com suas res-
pectivas esposas e filhos 
retornaram no começo da 
semana de relax total da 
cidade praiana de Riviera de 
São Lourenço.

O PECUARISTA
João José Hernandes e Dora 
Marcia Cabrera Hernandes 
levaram toda a família 
no feriado prolongado de 
Carnaval para a Fazenda 
Pau D`Alho, nos arredores 
de Auriflama.

COM UMA LINDA
festa, Natália Toscano, 
esposa do cantor Zé Neto, 
que faz dupla com Cristiano, 
festejou idade nova com 
os amigos mais chegados, 
nesta semana.

DOMINGO
dia 13 de março, o projeto 
“Plaza Kids’’ apresenta o 
espetáculo teatral “Cui-
dado com a Cuca”, da Cia. 
Apocalíptica, de Rio Preto. A 
peça, conta a história e 
as aventuras de seres do 
folclore brasileiro em meio 
à destruição das florestas e 
à modernização dos hábitos 
e costumes. Muita diversão 
para toda família! A apre-
sentação será às 15h30, na 
Praça de Eventos, primei-
ro piso do Plaza Avenida 
Shopping, e é totalmente 
gratuita. 

OS FÃS DO
fenômeno mundial BTS te-
rão uma oportunidade única 
de conferir a turnê “Permis-
sion To Dance On Stage” nas 
telonas neste sábado, dia 
12, e a Cinépolis do Sho-
pping Iguatemi Rio Preto 
vai transmitir com exclusi-
vidade o show por aqui. E a 
apresentação do dia 12 que 
será transmitida nos cine-
mas de diversas cidades do 
mundo, inclusive no Brasil, 
em dois horários: às 15h e 
às 19h, pouco tempo depois 
dá show ao vivo. O sucesso 
do grupo é tão grande que 
em apenas um dia todos 
os ingressos se esgotaram 
para as duas sessões na 
Cinépolis do Iguatemi Rio 
Preto.

VALE À PENA
conhecer o lindo espaço 
Bodega Km 06 - Empório 
& Hortifruti, na vicinal de 
Eng. Schmitt, onde você 
encontra uma variedade de 
produtos e frutas, legumes. 
No mesmo local, um bonito 
Espaço Café com muitas 
delícias! Além de peças de 
mesa postas, para decora-
ção, porcelanas.  No coman-
do da elegante empresária 
Elisângela Rocha.  

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

Pérola do dia

ROBERTO
TOLEDO

SEM FRIO NA BARRIGA, A VIDA NÃO 
TEM GRAÇA!

Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

Big Costelada 
do Ed

Muita dedicação

Rafael “Coxinha”

Em maio

Felicidade e orgulho 

Villa Country

Fique por Dentro

O empresário e ban-
queteiro Ed Carlos está 
em contagem regressiva 
para a big “Costelada do 
Ed Buffet”, marcada para 
o próximo sábado dia 12 
de março, a partir das 12 
horas, no Country do Clu-
be Monte Líbano. Atração 
principal da festona, o 
famoso cantor Leonardo, 
entre outros convidados.

O aluno do 3º ano do 
Ensino Médio do An-
glo Rio Preto, Guilherme 
Stelmann, foi aprovado 
na vaga olímpica da Uni-
camp para cursar Enge-
nharia Mecânica. Foram 
882 alunos medalhis-
tas de alta performance 
inscritos para 212 vagas 
neste ano. A vaga é pre-
enchida de acordo com o 
resultado e pontuação nas 
Olimpíadas. Ao longo dos 
últimos anos, Guilher-
me foi medalhista em 23 
olimpíadas.

Rio-pretense, Rafael 
Gameiro Barbosa, de 24 
anos, conhecido como Rafa-
el “Coxinha”, disputa nesta 
sexta-feira, 11 de março, às 
23 horas, no Complexo Ri-
balta, no Rio de Janeiro, o 
cinturão peso-pena no LFA 
(Legacy Fighting Allian-
ce) 126. A luta será contra 
Jonas Bilharinho e será a 
principal da noite. Se vencer 
o embate, Rafael pode ca-
rimbar o passaporte para a 
realização de um sonho, lu-
tar MMA no UFC - Ultimate 
Fighting Championship, 
maior organização de MMA 
do mundo. Rafael é fruto do 
Projeto Maquininha do Fu-
turo de Rio Preto, no bairro 
São Deocleciano.

A Cia. Fábrica de So-
nhos, de Rio Preto, está 
a todo vapor na prepa-
ração da 16ª edição de 
seu tradicional festival de 
teatro voltado ao público 
infantil e à família. E esta 
edição tem um nome só 
dela: Festival de Teatro 
para Criança é o Maior 
Barato – Na Praça. Pre-
visto inicialmente para 
abril, o evento foi pror-
rogado para o período 
de 1 a 7 de maio, tendo 
como palco a Praça Rui 
Barbosa, no coração de 
Rio Preto. A curadoria 
da 16ª edição, formada 
pelo ator e diretor Guido 
Caratori e pelo professor e 
artista Eduardo Catanozi, 
recebeu inscrições de 158 
espetáculos de oito Esta-
dos brasileiros.

Além da vaga olímpica na Unicamp, Guilherme Stelmann 
foi aprovado em Engenharia Mecatrônica na USP e em Enge-
nharia Mecânica na Unesp. Aluno do Anglo desde o Ensino 
Fundamental, o estudante acabou optando pelo curso de 
Engenharia na USP.

A maior e mais tradicional casa sertaneja da América La-
tina preparou um grande show nesta quinta-feira, dia 10 de 
março, uma das duplas mais queridas do Brasil retorna a São 
Paulo e fará apresentação especial no Villa Country. Donos 
de diversos hits, como “Seu Polícia”, “Notificação Preferida”, 
“Largado às Traças” e “Mulher Maravilha”, os rio-pretenses Zé 
Neto e Cristiano lançam o EP “Tarja Preta” Vol. 2 e prometem 
cantar grandes sucessos da carreira.

O Dia da Mulher foi na terça-feira passada, 8 de março, 
mas no parque aquático Hot Beach Olímpia a comemoração da 
data segue até o dia 31. Para celebrar a força que as mulheres 
representam, os desafios que diariamente vencem e a ternura 
e beleza que trazem dentro de si, há uma promoção especial 
para o day use no parque aquático. Até o dia 31 de março, 
toda mulher acompanhada de um pagante, seja com entrada 
inteira ou meia entrada, ganha cortesia no Hot Beach Olímpia.

Direto da fonte. De olho no voto dos aposentados, já 
deve ter político por aí articulando uma PEC (Proposta de 
Emenda Constitucional) instrumento importantíssimo 
para o exercício da democracia, que permite a quem tem 
mais de 60 anos descontar da idade os anos de pandemia.

#DIÁRIODOBOB 

Tendência mundial. 
Na Europa, a Dinamarca, a 
Noruega e o Reino Unido aca-
baram há dez dias com todas as 
restrições relacionadas à covid.

Pizza pra começar. A 
família Covizzi comemora 
uma grande marca nesta 
quinta-feira. A partir das 
18h30 será inaugurada em 
Novo Horizonte mais uma 
pizzaria Bella Capri. A data é 
especial já que esta será a 40ª 
loja da rede que passa a estar 
presente em 25 cidades nos 
estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Mato Grosso do Sul.

Está liberado. Antes 
limitado a ladrões de banco, 
estrelas pop excêntricas e tu-
ristas japoneses preocupados 
com a saúde (e consciencio-
sos), o uso de máscaras em 
público se tornou um aces-
sório comum e o suficiente 
para uma transformação de 
costumes no mundo inteiro 
com extensão por terras e 
mares e ares

Respira fundo. Agora já acostumados e imunizados contra 
o coronavírus e, pelo ar menos infectado, a máscara não será 
mais obrigatória. O governador de São Paulo, João Doria, 
anunciou ontem por decreto a liberação do uso das máscaras 
em áreas livres em todo o estado de São Paulo a partir de hoje”.

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusivi-
dade para o jornal DHOJE às terças, quintas e sábados)

Podcast ACIRP.  Quem 
vê cara, não vê Covid, este é o 
lema da campanha Empresa 
Segura, lançada pela nossa 
Associação Comercial e Em-
presarial, em parceria com 
a Prefeitura Municipal e as 
entidades parceiras: APETI, 
ASSESCRIP, SINDUSCON, 
SINDICONT.

Torcida do Mirassol.  
Como não temos pra quem 
torcer aqui em Rio Preto, 
vamos investir na compra 
de ingressos para estimular 
o LEÃO da vizinha Cidade 
Amiga que vai jogar contra o 
São Paulo, no domingo, dia 
13, pelo Campeonato Paulis-
ta. Só que o investimento é 
alto: arquibancada coberta 
contra o Grêmio R$ 80 e   R$ 
160 contra o São Paulo. Os 
ingressos podem ser adqui-
ridos pelo site Total Ticket

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

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

(EQUIPAMENTO DE PROTEÇO INDIVIDUAL,/
SINALIZAÇO E FERRAMENTAS

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


