
EM RIO PRETO

Franquias 
têm alta e 
movimentam
cerca de  
R$ 375 mi
O investimento em fran-
quias cresceu em São José 
do Rio Preto. Segundo pes-
quisa feita pela Associação 
Brasileira de Franchising 
(ABF), no ano passado o 
município apresentou um 
crescimento de 9% no nú-
mero de redes e de 10% no 
número de unidades, em 
comparação entre o quar-
to trimestre de 2020 e o 
quarto trimestre de 2021.   
Ainda de acordo com a 
ABF, Rio Preto conta atual-

mente com 1.335 unidades 
de franquia ativas com um 
faturamento total de R$ 
374.995.273,00, uma média 
de R$ 280.895,33 por uni-
dade. Além disso, os dados 
revelam que as unidades 
são responsáveis por 10.560 
empregos na cidade. Os se-
tores de maior destaque são 
o de serviços e alimentação, 
que juntos respondem por 
quase metade do mercado 
de franquias no município.. 
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             As pessoas 
tem procurado in-
vestir em franquias 
porque assim elas 
não precisam co-
meçar um negócio 
do zero e vão ter um 
suporte

Silvana Buzzi, 
diretora da ABF

“

“

Coleta de lixo 
doméstico 
mudará
a partir de 
abril, diz 
prefeitura

SERVIÇO

POLÍTICA  Pág.3

SERIE A3

Rio Preto 
perde e fica 
longe da 
classificação

Pela Série A3 e jogando fora 
de casa, o Jacaré foi supera-
do pelo São Bernardo por 3 
a 1 e fi cou em uma situação 
praticamente impossível de 
buscar o G8. 
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COVID-19

Saúde prorroga vacinação no Terminal

Prevista inicialmente para acontecer nesta semana de segunda a quarta-feira, a 
Vacinação contra a Covid-19 no Terminal Urbano continua nesta quinta-feira (17), 
segundo a Secretaria de Saúde de Rio Preto. O posto volante fi ca aberto das 7h30 
às 18h, para vacinação de adolescentes (12 anos ou mais) e adultos. CIDADES Pág.4

CONCURSO NA SP-425

Em meio a vários petiscos 
saborosos e muita bebida 
gelada, o concurso “Comida 
di Buteco” teve seu lança-
mento anunciado nesta ter-
ça-feira (15), em Rio Preto. 
A data de início está mar-
cado para o dia 8 de abril 
até 1º de maio, quando 16 
estabelecimentos apresen-
tarão seus petiscos e abrirão 
as portas para os clientes 
degustarem e votarem nos 
pratos, bebidas e ambiente 
do buteco. 
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DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Rio Preto recebeu nesta quarta-
-feira (16) uma ambulância nova 
que fi cará na Central de Remo-
ção. O veículo custa R$ 186 mil  
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MAIS UMA
AMBULÂNCIA
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Coleta de lixo doméstico terá mudanças em Rio Preto

Estudante é 
atropelado 
em rodovia à 
noite e morre

‘Comida de 
Buteco’ 
terá 16 
participantes

Divulgação
Reprodução/redes sociais

Edinho sanciona lei e taxistas poderão utilizar corredores de ônibus em Rio Preto

Taxistas de Rio Preto pas-
sarão a ter permissão para 
circular durante 24 horas 
por dia pelos corredores 
exclusivos para ônibus. 

Taxistas vão poder usar corredor de ônibus
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) sancionou no fim 
da tarde desta terça-feira, 
15, projeto de lei de autoria 
do vereador Paulo Pauléra 

(PP), aprovado no início do 
mês. A  partir de agora cabe-
rá a Secretaria de Trânsito 
regulamentar a lei.
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Divulgação

Ivan Feitosa

Rio Preto recebeu nesta quarta-
-feira (16) uma ambulância nova 
que fi cará na Central de Remo-
ção. O veículo custa R$ 186 mil  
CIDADES 

MAIS UMA
AMBULÂNCIA

D
iv

ul
ga

çã
o

Divulgação SMCS



“ “        Então é uma forma de contri-
buir e também colaborar com nossa 
sociedade. É uma corrente do bem, 
ajudamos outros para que estes 
possam ajudar outras pessoas
Paulo César do Santos, Diretor do CAD

“ “        Não me vem falar de ilegalida-
de. Vou conversar com os procu-
radores. Quem é o responsável no 
munícipio pelo solo? É o prefeito

Paulo Pauléra, Vereador
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O relógio da estação 
marca 10:14h, 31°C e 14:03, 
necessariamente nessa or-
dem, em ciclos. É o mesmo 
lugar que era nos anos 70, 
época dos meus avós, e só 
não é o mesmo que dos anos 
1800 porque foi convencio-
nado não usar mais trens - e 
sim os ônibus - para o trans-
porte intermunicipal. Então 
a estação mudou de lado e 
a linha férrea, sua vizinha, 
agora só leva minério e fer-
ro. Isso me lembra porque 
nos chamamos “Minas Ge-
rais”. A estação de trem tem 
aquela memória romantiza-
da produzida pelos anos e a 
de ônibus, a história pouco 
romântica do cotidiano. 

Aqui é onde as pessoas, 
em sua grande maioria hu-
mildes, faz suas corriqueiras 
viagens em busca das coisas 
que suas pequenas cidades 
não têm: vem em busca de 
saúde, educação, trabalho, 
recursos e a tão sonhada 
“terra prometida”. Os in-
termunicipais vão e voltam, 
todos os dias, e com eles 
sonhos se tornam cansaço 
e escolhas são feitas por 
necessidade. Os idosos tem 
limite (literalmente) nessas 
linhas, já que a empresa só 
autoriza dois isentos por 
vez. Se você tiver cem anos 
e for o terceiro da fi la, não 
importa o quanto já tenha 
esperado ou contribuído 
para a memória ao lado, 
não é sua hora de fi nalmente 
fazer a viagem de graça. 

A rua da estação, cujo 
perímetro não ultrapassa o 
edifício em forma de navio 
onde (embora todos conhe-
çam) ninguém conhecido 
já tenha entrado, é teorica-
mente perigosa e abrigo de 
moradores de rua, catadores 
de recicláveis, vendedores 
ambulantes e loucos, como 
dizem por aí. Não se compa-
ra à saída de táxis da “Novo 
Rio”, no vizinho, mas é a 
nossa versão de caos urbano 
organizado. 

Nós temos um toldo sob 
nossas cabeças porque um 
dia o projeto urbano de Juiz 
de Fora achou ruim deixar 
o povo no Sol, ou o próprio 
povo reclamou do relento. 
Ou ia ficar bonito na de-
coração, no geral. Nós não 
temos bancos confortáveis, 
uma rua limpa e arborização 
porque ninguém se importa 
o sufi ciente com isso quanto 
se importaria com um aero-
porto internacional, por ra-
zões dolorosamente óbvias: 
o tipo de público atendido. 
Uma criança acaba de jogar 
o pacote de biscoito no chão, 
bem do meu lado, em cima 
de uns três cigarros, já piso-
teados, que um adulto jogou 
antes. Uns bancos depois, a 
gari conversa com um ido-
so e encontra descanso do 
trabalho. 

A tradicional, conhecida 
e consagrada estação é o 
retrato do meu Estado: bo-
nito na história, charmoso 
no turismo, encantador nos 
comerciais e duro na vida. 
A maioria aqui não tem 
dinheiro pro pão de queijo 
e não vê graça nas igrejas 
históricas. 

ARTIGO

Com a declaração formal 
de guerra da Rússia em face 
da Ucrânia, inúmeros são os 
meios de comunicação e so-
ciais proferindo informações 
ilícitas e inverídicas, difundin-
do fotos, vídeos, entrevistas e 
conteúdos falsos.

A guerra de informações 
antagônicas e desencontradas 
é uma estratégia antiga e visa 
desestabilizar um dos pólos da 
guerrilha, e tornar a tomada 
de decisão o mais ainda difícil 
do que é.

A estratégia omissiva e de 
confundir a veracidade dos 
fatos pode ser uma técnica 
excelente para fi ns militares 
e políticos atualmente, mas 
desinforma e confunde a po-
pulação mundial.

A guerra de narrativas atra-
vés das tecnologias info co-
municativas, por muitas das 
vezes, além de não estabelecer 
a verdade, buscam o conven-
cimento da inverdade como 
verdade.

Nas décadas de 60 e 70, o 
regime militar nacional foi um 
grande jogador maquiavélico 
ao omitir e difundir informa-
ções incorretas. A estratégia 
de omitir os dados ajudou a 
manter a popularidade alta do 
regime autoritário.

Fragilizar a certeza do ini-
migo e a capacidade dele de 
tomada de decisões é um dos 
objetivos do pólo contrário.

Especificamente na Rús-
sia, era pelas redes sociais e 
veículos independentes que 
seu povo acessava narrativas 
diferentes daquelas contadas 
pelo Governo Russo, que con-
trolava e controla os meios de 
comunicação do país.

Outrossim, de rigor lem-
brar que está proibida a uti-
lização do termo guerra, bem 
como o acesso dos russos ao 
Facebook, Instagram e Twitter.

Tratam-se de atitudes au-
toritárias e manipuladoras da 
consciência dos povos.

Essas atitudes visam na 
sua grande maioria minar as 
minorias, espalhar o ódio, 
camuflar ações de violência 
e autoritárias, estabelecendo 
uma idéia de ordem, legalidade 
e poder no imaginário popular.

Na realidade o que se bus-
ca o autoritário é eliminar ou 
ocultar do povo tudo o que 
constitui divergência em re-
lação à sua política e diretriz 
geral segurança nacional.

Assim, a fake news é uma 
arma municiada e perigosa 
para a sociedade.

Canais controlados pelo 
governo russo, RT e Sputnik, 
ao reproduzirem o discurso 
de Putin, alegaram a presença 
de neonazistas no comando 
do governo ucraniano, di-
vulgando explícita fake news 
diabólica.

Diante das fake news, as 
enormes da tecnologia inicia-
ram um combate a desinfor-
mação.

Youtube, Facebook, Tik 
Tok e Twitter bloquearam o 
acesso aos perfi s destes canais 
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russos mantidos em suas pla-
taformas.

Trazendo a questão para 
terras brasileiras, o Presidente 
da República Bolsonaro, em 
desacordo ao combate atual 
da desinformação, sancionou, 
com vetos, a lei que revoga a 
Lei de Segurança Nacional e 
defi nia crimes contra a demo-
cracia. Foram vetados artigos 
que defi niam os crimes de co-
municação enganosa em mas-
sa (fake news) e de atentado ao 
direito de manifestação.

Importante dizer que a di-
vulgação da mentira em massa 
pelos meios tecnológicos faz 
com que ocorra, nacionalmen-
te, violação da liberdade de 
manifestação do pensamento 
e do direito fundamental ao 
acesso à informação, incisos 
IV e XIV do artigo 5º da Cons-
tituição Federal. No caso, o 
cidadão forma sua opinião 
política por meio de notícias 
falsas.

Para alertar e conscientizar 
a população dos perigos do 
compartilhamento de informa-
ções falsas, em 1º de abril de 
2019, representantes do CNJ, 
das associações da magistratu-
ra e dos tribunais superiores e 
da imprensa lançaram o Painel 
de Checagem de Fake News. 
Os parceiros do Painel contri-
buem para o projeto dentro de 
sua área de atuação e com as 
ferramentas que dispõem para 
checar dados e realizar ações 
de alerta à sociedade sobre o 
perigo da informação falsa.

Uma das iniciativas do 
Painel foi a campanha #Fake-
NewsNão, que divulgou posts, 
vídeos, textos e artes que escla-
recem sobre os danos provo-
cados por informações falsos 
e ajudam a população a iden-
tifi car publicações suspeitas, 
impedindo a circulação de 
notícias falsas.

Além disso, em âmbito 
internacional, feridos são a 
Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos, no Pacto 
Internacional de Direitos Civis 
e Políticos e no Pacto de San 
José da Costa Rica de 1992, 
que versam sobre a garantia 
do cidadão ser bem informado 
e de se informar para exercer 
com êxito sua cidadania e for-
mar sua própria opinião a par-
tir de informações verdadeiras.

Combater as fake news já 
foi e ainda é iniciativa e foco 
de campanha da ONU, com 
a idéia: “Pause, Pense antes 
de compartilhar”, do projeto 
Verificado, para assegurar a 
confi ança de uma informação.

O M S ,  O N U ,  U n i c e f , 
UNAIDS, Programa das Na-
ções Unidas para o Desen-
volvimento (PNUD), Unesco, 
União Internacional de Teleco-
municações (UIT), a iniciativa 
“Global Pulse”, da ONU; e a 
Federação Internacional das 
Sociedades da Cruz Vermelha e 
do Crescente Vermelho (IFRC, 
na sigla em inglês), juntamente 
com os governos da Indonésia, 
Tailândia e Uruguai, realiza-
ram um webinar à margem da 
75ª Assembleia Geral da ONU 
para chamar a atenção sobre 
“os danos causados pela dis-
seminação de desinformação 
deliberada”.

Interessante fazer um para-
digma com o ataque do partido 
nazista utilizando fake news 
procurando a manipulação 
do povo para apoiar os golpes 
que por fi m levaram Hitler ao 
poder, e a destruir a democra-
cia e centralizar todo o poder, 
tornando-o um ditador sangui-
nário, diabólico e desumano.

Enfi m, fake news é crime 
contra a humanidade com 
altíssimo potencial lesivo e 
que Qpoderá dizimar povos e 
países em nosso planeta.

Nem toda dor pélvica é
endometriose; saiba o que 

você pode estar apresentando!

 Estação

Quando uma mulher sente dores no andar inferior do ab-
dome e na região pélvica, é intuitivo o diagnóstico de Endome-
triose, que se caracteriza pelo implante de tecido miometrial 
fora da região uterina. A avaliação ginecológica e o ultrassom 
pélvico auxiliam na investigação clínica, entretanto, existem 
causas vasculares para a dor pélvica, que podem manifestar 
sintomas semelhantes a endometriose. Na maior parte das 
vezes, as causas circulatórias de dor abdominal baixa e pélvica, 
como a Síndrome de Congestão Pélvica, são pouco diagnosti-
cadas, postergando a resolução do quadro clínico.

 A Síndrome de Congestão Pélvica caracteriza-se pela 
sobrecarga do sistema venoso pélvico, em decorrência da 
compressão de segmentos venosos localizados no abdome e 
na pelve. Além da dor abdominal e pélvica, os sintomas aco-
metem os membros inferiores, em especial o membro inferior 
esquerdo, uma vez que a circulação venosa das pernas sofre 
infl uência da hemodinâmica venosa abdominal.

 Uma mulher que se queixa de dores nas pernas e de 
sensação de peso, principalmente do lado esquerdo, acompa-
nhado de dores no andar inferior do abdome pode ser portado-
ra da Síndrome de Congestão Pélvica. A veia ilíaca constitui o 
local mais comum de compressão venosa abdominal, seguido 
pela veia renal esquerda. Dor lombar e sinais de sangramento 
na urina também compõem o quadro clínico da Síndrome de 
Congestão Pélvica.

 Durante o ultrassom ginecológico, a presença de veias 
dilatadas na região uterina e ovariana são indícios de uma 
possível compressão venosa pélvica. Conhecidas como varizes 
pélvicas, estas veias dilatadas exercem o papel de vias de circu-
lação colateral, como se o fl uxo sanguíneo pélvico encontrasse 
caminhos alternativos para transpor a compressão venosa. A 
lentidão e a grande quantidade de sangue armazenado nas 
varizes pélvicas causam a sensação dolorosa na região abdo-
minal baixa e pélvica.

 Estudos recentes demonstraram que a compressão 
venosa abdominal aumenta o risco de trombose venosa pro-
funda, insufi ciência de veia safena e formação da úlcera venosa 
de estase. Varizes de grosso calibre, edema em perna esquer-
da e feridas próximas ao tornozelo merecem a investigação 
do segmento venoso ilíaco e pélvico. Além disso, o quadro 
clínico de endometriose deve sempre ser acompanhado de 
investigação circulatória para confi rmar ou excluir a presença 
de compressão pélvica.

 O doppler vascular constitui o primeiro passo na 
avaliação diagnóstica da Síndrome de Congestão Pélvica. Se 
a compressão for confi rmada e os sintomas clínicos forem 
importantes, recomenda-se o tratamento, que atualmente 
pode ser realizado com procedimento endovascular, de forma 
minimamente invasiva, sem cortes e com pouco tempo de 
recuperação.

 Para mais informações sobre dor abdominal baixa, 
dor pélvica e sintomas venosos em membro inferior esquerdo, 
acesse o site www.drsthefanovascular.com.br.

Camila Amizadai

Sobre o professor pós doutor Marcelo Válio: graduado em 2001 
PUC/SP, Marcelo Válio é especialista em direito constitucional pela 
ESDC, especialista em direito público pela EPD/SP, mestre em direito 
do trabalho pela PUC/SP, doutor em fi losofi a do direito pela UBA 
(Argentina), doutor em direito pela FADISP, pós doutor em direito 
pelo Universidade de Messina (Itália) e pós doutorando em direito 
pela Universidade de Salamanca (Espanha), e é referência nacional 
na área do direito dos vulneráveis (pessoas com defi ciência, autistas, 
síndrome de down, doenças raras, burnout, idosos e doentes). 
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Política Combustíveis
Presidente Jair : Bolsonaro diz que 
Petrobras vai reduzir preço dos 
combustíveis

Filme polêmico
Ministério da Justiça muda classifica-
ção indicativa do filme ‘Como se tornar 
o pior aluno da escola’

A Secretaria de Meio Am-
biente e Urbanismo, que ad-
ministra o contrato de coleta 
de resíduos domiciliares em 
Rio Preto, executado pela 
prestadora de serviços Cons-
troeste Ltda, informa que ha-
verá mudanças na frequência, 
dias e horários da prestação do 
serviço a partir de 1 de abril. 

O objetivo é atender com 
mais frequência (diária) seto-
res com maiores aglomerações 
ou fl uxo de pessoas e portanto 
uma produção maior de resí-
duos; bem como redistribuir 
equipes e readequar o serviço 
para dias alternados (segun-
da/quarta e sexta ou terça/
quinta/sábado) e em períodos 
mais convenientes (noturno 
ou diurno) para aqueles locais 
com menor demanda. A fi na-
lidade é otimizar a capacidade 
de coleta, visando mais agili-
dade e efi ciência na prestação 
do serviço. 

Contrato
O contrato prevê a coleta 

padrão em três vezes por se-
mana para todas as áreas. A 

Coleta de lixo em Rio Preto 
terá mudanças no calendário

A PARTIR DE ABRIL

coleta diária foi uma opção da 
concessionária para atender 
melhor as regiões com maior 
produção de resíduos e trân-
sito, diluindo o volume de 
resíduos coletados por dia, o 
que agiliza o serviço. 

Divisão regional
A mudança de dias, horá-

rios e frequência das coletas 
não atinge todos os bairros 
da cidade, porém a conces-
sionária revisou a cobertura e 
alinhou o mapa de coleta com a 
nova divisão em macrorregiões 
do município de acordo com o 
Plano Diretor, para padroni-
zação e divulgação de um ca-

lendário completo e atualizado 
que abranja toda Rio Preto. 

A nova divisão de Rio Preto 
compreende as macrorregiões: 
Central, HB, Represa, Pinhei-
rinho, Bosque, Talhado, Sch-
mitt, CEU, Cidade da Criança 
e Vila Toninho. 

Desta forma, por exemplo, 
a região Central foi dividida 
em dois blocos, e ambos terão 
coleta na segunda, quarta e 
sexta-feira, sendo uma área 
no período diurno e outra no 
noturno (veja bairros e áreas 
no cronograma abaixo, de cada 
uma das 10 regiões). 

A consulta do mapa das 
regiões de Rio Preto e dos 

O objetivo é atender 
com mais frequência 
(diária) setores com 
maiores aglomerações 
ou fluxo de pessoas

O contrato prevê a coleta padrão em três vezes por semana para todas as áreas

Divulgação

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Taxistas de Rio Preto pas-
sarão a ter permissão para 
circular durante 24 horas por 
dia pelos corredores exclusi-
vos para ônibus. O prefeito 
Edinho Araújo (MDB) san-
cionou no fi m da tarde desta 
terça-feira, 15, projeto de lei 
de autoria do vereador Paulo 
Pauléra (PP), aprovado no 
início do mês. 

Pauléra inclusive foi con-
vidado pelo prefeito para 
acompanhar a sanção da lei. 
A proposta foi aprovada por 
unanimidade durante sessão 

na Câmara no dia 3  de mar-
ço. A partir de agora caberá a 
Secretaria de Trânsito regu-
lamentar a lei. A autorização 
foi comemorada por taxistas. 

Pauléra vinha fazendo 

Lei é sancionada e taxistas podem 
usar corredores exclusivos de ônibus

TRÂNSITO

A proposta foi aprovada 
por unanimidade du-
rante sessão na Câmara 
no dia 3  de março

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

críticas ao governo Edinho, 
em especial, após contestação 
da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio ter apontado inconsti-
tucionalidade a outro projeto 
parecido. Nele o vereador so-
licitava a permissão para que 
em determinados horários do 
dia motoristas pudessem es-
tacionar nas faixas exclusivas 
para ônibus. 

No caso dos taxistas, Pau-

léra foi duro ao afi rmar duran-
te votação do projeto que iria 
conversar pessoalmente com 
os procuradores de Edinho. 

Quem manda?
“Não me vem falar de ile-

galidade. Vou conversar com 
os procuradores. Quem é o 
responsável no munícipio pelo 
solo? É o prefeito. Não tem 
ilegalidade. Essa lei não mexe 

Qual diferença do taxista? 
Eles transportam o passagei-
ro da mesma maneira, fazem 
uma prestação de serviço aju-
dando a mobilidade urbana. 
Com o preço que a gasolina 
está as pessoas deixem os car-
ros e vão de táxi e vão de ôni-
bus. Que elas migrem, este é o 
objetivo da mobilidade urba-
na, com menos carro rodando 
a coisa fl ui mais”, defendeu.

PERMISSÃO

24h
POR DIA  taxistas 
poderão usar os
corredores de 
ônibus sem risco 
de multa

Taxistas de Rio Preto passarão a ter permissão para circular durante 24 horas por dia pelos corredores exclusivos para ônibus.

nas questões trabalhistas, na 
regulamentação do trabalho”, 
disse. 

Pauléra afi rma que a per-
missão de uso dos corredores 
pelos taxistas vai contribuir 
ainda para a mobilidade ur-
bana. 

Gasolina
“O que é o táxi? É um ser-

viço público igual o ônibus. 

Juíza nega 
equiparar 
salário de 
professores

Liminar que solicitava 
o pagamento do piso sala-
rial nacional para profes-
sores das escolas munici-
pais, por parte da Prefei-
tura, foi negada pela juíza 
da 2ª Vara da Fazenda de 
Rio Preto, Tatiana Pereira 
Viana Santos. 

Na segunda-feira, 14, 
o Sindicato dos Trabalha-
dores da Educação de Rio 
Preto (Atem) protocolou 
ação na Justiça exigindo 
o cumprimento de Lei 
Federal que prevê piso 
salarial para professores 
em todo o país no valor de 
R$ 3,8 mil. 

O Sindicato aponta que 
a Prefeitura de Rio Preto 
adota piso inferior ao es-
tipulado. Para professores 
com carga horário de 40 
horas semanais, seria de 
R$ 3,4 mil. Jornada de 30 
horas semanais, o valor se-
ria de R$ 3 mil, enquanto o 
piso nacional preconizado 
é de R$ 3,4 mil. 

“Não obstante os valo-
res estipulados pelo reque-
rido não estejam atingindo 
os valores previstos pela 
portaria 67/2022 (do go-
verno federal), não houve 
redução salarial, muito 
pelo contrário, os servido-
res tiveram reajuste de 11% 
em seus vencimentos para 
o ano de 2022”, destacou 
a magistrada, que deu 30 
dias para a prefeitura se 
manifestar.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

bairros e vias que pertencem 
a cada um deles também está 
disponível pelo link: https://
sig.riopreto.sp.gov.br/portal/
apps/sites/#/sigriopreto 

Em caso de dúvidas ou ne-
cessidade de mais informações 
sobre dias, horários e locais de 
coleta, há também o telefone 
para esclarecimentos: 0800 
771 0155. A ligação é gratuita. 

Nos locais onde haverá 
mudança nos dias, horários 
e frequência da coleta, a con-
cessionária fará um refor-
ço de divulgação com distri-
buição de panfletos, carro 
de som, além de divulgação 
nos meios de comunicação.

Prefeitura 
cancela 
bolo de 
aniversário

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) bateu o martelo 
e decidiu que mais um ano 
as festividades em torno do 
aniversário de Rio Preto 
não contarão com a tradi-
cional distribuição de bolo. 
No próximo sábado, dia 19, 
o município completa 170 
anos de fundação, e nova-
mente não vai contar com 
o característico bolo e os 
parabéns. 

O entendimento de Edi-
nho é que mesmo com a 
queda no número de pes-
soas contaminadas pela 
Covid-19, índices baixos de 
ocupação de leitos e alto 
número de pessoas vaci-
nadas na cidade, ainda não 
é momento para grandes 
aglomerações. A Prefeitura, 
por meio de nota, destaca 
justamente “que não tere-
mos o tradicional bolo, para 
evitar aglomeração”. 

A última vez que as fes-
tividades sobre o aniversá-
rio de Rio Preto contaram 
com a distribuição de bolo 
à população foi em 2019, 
um ano antes do início da 
pandemia no Brasil. Serão 
exatos três anos sem o tra-
dicional bolo. 

Prefeitura vai anunciar 
nesta quinta-feira, 17, a 
relação das atividades para 
comemorar os 170 anos.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Praça Adib 
Muanis será 
inaugurada 
amanhã

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria 
de Serviços Gerais, transfor-
mou em praça pública uma 
antiga área verde no bairro 
Eldorado que estava sendo 
utilizada para descarte irre-
gular de lixo. O local ganhou 
o nome de um dos maiores 
profi ssionais de comunica-
ção, o radialista e jornalista 
Adib Abdo Muanis, falecido 
em 2018. 

A Praça Adib Muanis foi 
criada pela Lei 13.396 apro-
vada pela Câmara Municipal 
em 7 de fevereiro de 2020 e 
será inaugurada nesta sex-
ta-feira, 18, às 17h30, pelo 
prefeito Edinho. 

Localização
A nova praça está lo-

calizada na confl uência da 
Avenida Mirassolandia / 
Avenida Paraná / Rua Pe-
reira Barreto e Rua Estrela 
D’Oeste  no Bairro Eldo-
rado. A secretaria de Ser-
viços Gerais, por meio do 
departamento de parques 
e jardins, foi a responsável 
pela construção da Praça 
Adib Muanis. 

O projeto de reforma 
incluiu a construção de um 
pátio interno em concreto 
estampado, plantio de gra-
ma, implantação de paisa-
gismo especial.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br
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CIDADES Vacinação
São Paulo é o primeiro estado do Brasil 
a atingir a meta de 90% de cobertura 
vacinal. 

Recuo
O volume de serviços no Brasil apre-
sentou um recuo de 0,1% na passagem 
de dezembro de para janeiro

O investimento em fran-
quias cresceu em São José do 
Rio Preto. Segundo pesquisa 
feita pela Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF), 
no ano passado o município 
apresentou um crescimento 
de 9% no número de redes e de 
10% no número de unidades, 
em comparação entre o quarto 
trimestre de 2020 e o quarto 
trimestre de 2021.    

Ainda de acordo com a 
ABF, Rio Preto conta atu-
almente com 1.335 unida-
des de franquia ativas com 
um faturamento total de R$ 
374.995.273,00, uma média 
de R$ 280.895,33 por uni-
dade. Além disso, os dados 
revelam que as unidades são 
responsáveis por 10.560 em-
pregos na cidade. 

Os setores de maior desta-
que são o de serviços e alimen-
tação, que juntos respondem 
por quase metade do mercado 
de franquias no município. O 
setor de serviços teve a maior 
alta em 2021, com um aumen-
to de 30%. O empresário Mar-
celo Leandro Zerlim abriu em 
Rio Preto no ano passado uma 
franquia da Acquazero, uma 
rede mineira especializada em 
limpeza ecológica automotiva. 

“Eu já sou do ramo de 
centro automotivo e há um 
tempo eu queria investir em 
algo sustentável relacionado 
a veículos, até para aproveitar 
os clientes que eu já tenho 
atualmente. O investimento 
foi de cerca de R$ 100 mil e a 
expectativa é de começar a ter 
retorno nos próximos meses”, 
comentou Marcelo. 

No ramo de alimentação, o 

Franquias apresentam alta em Rio Preto 
com faturamento de quase R$ 375 milhões

 BOICOTE

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br HB encerra 

drive-thru 
de testes da 
Covid-19

empresário de Rio Preto Dani-
lo Adamek, junto com o sócio 
Marcelo Verdi, inauguraram 
em 2012 a Tantô Temakeria, 
restaurante de comida japone-
sa. Dez anos depois, com duas 
unidades na cidade, a aposta 
agora é expandir a rede com 
venda de franquias. 

“Quando abrimos o restau-
rante a gente sentiu que tinha 
essa carência de culinária 
japonesa em Rio Preto. Como 
já estamos consolidados, fi-
zemos estudos e decidimos 

que era hora de expandir e a 
melhor maneira de fazer isso 
era através de franquias”, co-
mentou Danilo, que também 

A Funfarme vai encer-
rar nesta sexta-feira (18) 
o drive-thru da Covid-19. 
O serviço estava sendo 
oferecido desde dezem-
bro do ano passado, nas 
dependências do Hospital 
de Base (HB), porém, de-
vido à baixa procura, será 
encerrado. Neste período, 
mais de 7,6 mil exames 
para detectar o novo coro-
navírus foram realizados. 

No início foram dispo-
nibilizados três tipos de 
exames: o PCR conven-
cional, o PCR Xpert e o 
do antígeno. A diferença 
entre eles eram os insu-
mos usados e o prazo de 
entrega. O resultado do 
convencional saia em até 
24h, o do Xpert em até 
10h e o do antígeno em até 
2 horas. Porém, recente-
mente, devido à preferên-
cia dos pacientes, apenas o 
teste de PCR convencional 
estava sendo oferecido no 
serviço. 

A partir de sábado, 19 
de março, os exames serão 
oferecidos apenas no labo-
ratório HLab, localizado 
na Avenida Bady Bassitt, 
4757, de segunda a sexta-
-feira, das 12h às 15h e aos 
sábados, das 9h às 12h.

Os setores de maior destaque são 
o de serviços e alimentação, 
que juntos respondem por 
quase metade do mercado de 
franquias no município

O empresário Marcelo Leandro Zerlim abriu em Rio Preto no ano passado uma franquia da Acquazero

diz que espera abrir 15 unida-
des pelo país até o fim do ano. 

A Tantô Temakeria oferece 
quatro modelos de negócios: 

delivery, fast casual, standard 
e drive-thru. Os investimentos 
variam de R$ 145 mil a R$ 
344 mil. 

“As pessoas tem procurado 
investir em franquias porque 
assim elas não precisam co-
meçar um negócio do zero e 
vão ter um suporte. Estamos 
otimistas para 2022 e com 
expectativa de aumento de 
9% no faturamento e 5% na 
geração de empregos”, comen-
tou Silvana Buzzi, diretora 
executiva da ABF.

Saúde prorroga vacinação no Terminal e amplia nas escolas
Prevista inicialmente para 

acontecer nesta semana de 
segunda a quarta-feira, a Va-
cinação contra a Covid-19 no 
Terminal Urbano continua 
nesta quinta-feira (17), segun-
do a Secretaria de Saúde de 
Rio Preto. O posto volante fica 
aberto das 7h30 às 18h, para 
vacinação de adolescentes (12 
anos ou mais) e adultos. 

Para esses públicos, a va-
cinação também continua na 
Swift, das 8h às 18h, inclusive 
neste sábado, 19/3, e domin-
go, 20/3. A vacina ainda está 
disponível para adolescentes e 
adultos nas unidades de saúde 
(exceto nas que estão vaci-
nando crianças), de segunda 
a sexta-feira, das 7h30 às 15h. 

Para as crianças de 5 a 11 
anos, as doses continuam dis-

poníveis nas UBS Caic, Central, 
Cidade Jardim, Eldorado, Ja-
guaré, Jardim Gabriela, Santo 
Antônio e Vila Elvira. O horário 
é das 7h30 às 15h. 

As equipes de imunização 
continuam agendando a vaci-
nação da faixa etária em algu-
mas escolas municipais de Rio 
Preto. Até agora, 424 crianças 
foram imunizadas nas escolas. 
No total, 24.379 crianças já 

IMUNIZAÇÃO

estão vacinadas com a primeira 
dose da vacina contra a covid 
(69,75%) e 9.056 (25,9%) com 
a segunda dose. 

Nesta quinta-feira (17) a 
vacinação será na escola Halim 
Atique (Jardim Belo Horizon-
te), das 11h20 às 14h. Já na 
sexta-feira (18), a vacinação 
ocorre nas escolas Álvaro Luiz 
Angeloni (Residencial Lealda-
de), das 11h30 às 13h30, e na 

HOJE E AMANHÃ

Viveiro faz novo 
drive de mudas

Para conscientizar a popu-
lação sobre questões ambien-
tais e incentivar o plantio de 
árvores, a Secretaria do Meio 
Ambiente e Urbanismo de Rio 
Preto planeja realizar diversas 
ações. A primeira delas é a 3ª 
edição do Drive Thru de Mu-
das, que foi considerado um 
sucesso durante as fases mais 
críticas da pandemia 

Dessa vez, a ação será re-
alizada na quinta-feira (17) 

e sexta-feira (18) das 8h às 
11h. O projeto foi criado com 
o objetivo de facilitar o acesso 
dos munícipes à retirada gra-
tuita de mudas, com o mínimo 
contato possível e evitando 
aglomerações, por conta da 
pandemia de covid-19. 

A ação será realizada na 
sede do Viveiro Municipal, lo-
calizado na Av. Sabino Cardoso 
Filho, 2850 – Vila Elvira. Os 
munícipes interessados devem 
levar documento com foto e um 
comprovante de residência.

Vinicius LIMA

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

AMBULÂNCIA

Central de Remoção 
ganha veículo

Rio Preto recebeu nesta 
quarta-feira (16) uma am-
bulância nova que ficará na 
Central de Remoção – hoje 
com 12 veículos. O veículo foi 
adquirido com recursos desti-
nados pelo deputado estadual 
Carlos Cezar, no valor de R$ 
186 mil. 

A ambulância “tipo A” será 
utilizada para o transporte de 
pacientes com dificuldades 
de locomoção e que depois da 

alta hospitalar precisam de 
serviços de saúde, como fisio-
terapia, terapia ocupacional, 
entre outros.

O efeito Edinho Araújo pas-
sou pela Central de Remoção 
para acompanhar a chegada do 
veículo, junto ao secretário da 
Saúde Aldenis Borim e ao vere-
ador Odélio Chaves, que repre-
sentou o deputado estadual. 
“A ambulância é fundamental 
para transportar os doentes 
que precisam de assistência”, 
disse Edinho.

Da REDAÇÃO

MUNICÍPIO RESILIENTE

Rio Preto é premiada 
pelo Estado

Rio Preto recebeu na tar-
de desta quarta-feira, 16, o 
Prêmio Município Resiliente, 
com direito à qualificação na 
categoria Ouro. A cidade ficou 
com a primeira colocação no 
programa Município Resi-
liente, cuja pontuação tem 
por base os desempenhos da 
cidade, no ano de 2019, em 
três programas: Município 
Verde-Azul, Índice de Efeti-
vidade de Gestão Municipal 

(IEG-M) e Campanha Cidades 
Resilientes. 

O programa premia cidades 
que adotaram, de maneira pro-
ativa, medidas para garantir o 
acesso à informação, o atendi-
mento rápido à população e o 
acolhimento humanitário em 
casos de catástrofes e grandes 
emergências – o que permite 
à cidade retornar à situação 
de normalidade o mais rápido 
possível, após passar por even-
tuais ocorrências de grandes 
proporções. 

Da REDAÇÃO

Prevista inicialmen-
te para acontecer de 
segunda a quarta-
-feira, a Vacinação 
contra a Covid-19 no 
Terminal continua 
nesta quinta-feira

escola Prof. Daud Jorge Simão 
(Cidade Jardim),  das 11h30 às 
13h30. 

A Secretaria de Saúde infor-
mou ainda que aguarda nota 
técnica do Estado de São Paulo 
com informações sobre a apli-
cação da quarta dose da vacina 
contra a Covid-19, anunciada 
nesta quarta-feira, 16/3, em 
coletiva de imprensa para defi-
nir a imunização no município. 

Divulgação

D
ivulgação
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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transitava no 
sentido Rio Preto/José Bonifácio

O universitário Lucas Nas-
cimento Tarifa, de 18 anos, 
morreu atropelado, por volta 
das 22h20 desta terça-fei-
ra, ao tentar atravessar a ro-
dovia Assis Chateaubriand 
(SP-425), nas imediações da 
Unirp. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, quando a Polí-
cia Militar chegou no local o 
Corpo de Bombeiros já havia 
constatado o óbito do jovem. 
Aos policiais, o condutor do 
Ford Fiesta sedan disse que 
transitava a 100km/h e ao fa-
zer uma ultrapassagem o es-
tudante surgiu em sua frente, 
correndo para cruzar a pista. 
O motorista alegou que não 
teve tempo para frear ou des-

Estudante morre atropelado 
tentando atravessar rodovia

SAIA DA FACULDADE

Uma testemunha disse 
à PM que um ônibus do 
município de Ibirá 
sempre para do outro 
lado da pista

viar da vítima. 

Testemunha
Uma testemunha disse à 
PM que um ônibus do mu-
nicípio de Ibirá sempre 
para do outro lado da pista, 
no sentido Guapiaçu, e os 
alunos têm que atravessar 
a rodovia para embarcar.
Segundo a jovem, que tam-

bém estuda na faculdade, “a 
gente sempre falou que era 
um grande perigo os alunos 
atravessarem a noite aquela 
rodovia”. 

Outro acidente
Ela declarou ainda que, logo 
após o atropelamento, como o 
trecho estava mal sinalizado, 
um outro automóvel não per-

cebeu a ambulância e acabou 
capotando. A condutora so-
freu escoriações, mas o carro 
teve perda total. 
Ainda conforme a teste-
munha, Lucas estava no 
primeiro ano do curso de 
ciências da computação.

Colaborou – Sarah 
BELLINE

TRÂNSITO

Capotamento na BR-153; 
Kombi da Emurb pega fogo

Um acidente ocorrido no 
quilômetro 76 da BR-153, 
nas imediações de Bady 
Bassitt, às 8 horas desta 
quarta-feira, 16, levou dois 
dos três ocupantes de um 
Renault Duster, de placas 
de Nova Granada, a pro-
curarem por atendimento 
médico. 

Segundo a Polícia Ro-
doviária Federal (PRF), o 
veículo transitava no senti-
do Rio Preto/José Bonifácio 
quando o condutor perdeu 
o controle ao passar em um 
trecho com pedriscos, saiu 
da pista e capotou. 

O motorista apresentou 
dores num dos braços e foi 
encaminhado para o Hospi-
tal de Base. A passageira que 
estava no banco de trás re-
latou dores musculares e foi 
levada para a UPA Tangará. 
A mulher do condutor não 
se queixou de ferimentos.

Fogo
Policiais militares foram 

acionados na tarde desta 
terça-feira, 15, para uma 
ocorrência de incêndio de 
veículo na Avenida Philadel-
pho Manoel Gouveia Neto, 
em Rio Preto. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, um motorista 
da prefeitura dirigia a VW 
Kombi e ouviu um baru-
lho estranho. Em seguida, 
notou chamas saindo do 
motor. Ele saiu rapidamente 
do veículo e acionou o Corpo 
de Bombeiros, que apagou 
o fogo. 

A Kombi foi apreendida 
e encaminhada ao pátio 
para a realização de perícia. 
O Dhoje Interior entrou em 
contato com a assessoria de 
comunicação da prefeitura 
que informou que “o veículo 
era da Emurb e aparente-
mente foi um vazamento na 
mangueira de combustível, 
que caiu sobre o motor 
quente e pegou fogo. O fogo 
foi apagado e o veículo reco-
lhido. Não houve feridos.”

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Um adolescente, de 17 
anos, foi baleado na noite 
desta terça-feira, 15, no João 
Paulo II, na Região Norte de 
Rio Preto. 

Ele foi socorrido por po-
pulares até a UPA Jaguaré e 
transferido, devido a gravi-
dade dos ferimentos, para a 
Santa Casa. 

À PM, a vítima informou 
que um desconhecido que 
estava em um terreno baldio 
e usava um capacete branco é 
quem efetuou os disparos. 

OCORRÊNCIAS

Jovem é baleado e PM apreende arma
Não foram encontrados pe-

los policiais militares nenhu-
ma cápsula, marca de sangue 
ou qualquer tipo de vestígio no 
local do crime. 

O caso foi registrado como 
tentativa de homicídio na 
Central de Flagrantes e segue 
sendo investigado pela Polícia 
Civil. 

Arma
Durante patrulhamento 

de rotina no João Paulo II, 
na Região Norte de Rio Preto, 
na tarde desta terça-feira, 15, 
policiais militares prenderam 
em fl agrante por porte ilegal 
de arma um rapaz, de 18 anos. 

O jovem estava sentado em 
um banco em um conhecido 
ponto de tráfi co de drogas e 
demonstrou nervosismo com 
a aproximação da viatura. 

Em revista, os pms acha-
ram na cintura do suspeito um 
revólver, calibre 32, carregado 
com três cartuchos. 

Indagado sobre a arma o 
acusado alegou que era para 
sua defesa pessoal em virtude 
da “guerra de bairros” que está 
ocorrendo na cidade. 

Em um dos bolsos da ber-
muda os policiais encontra-
ram 14 porções de cocaína 
prontas para comercialização. 
Ele afi rmou que revenderia o 
entorpecente. 

No Plantão, ele teve a pri-
são confirmada e foi levado 
para a carceragem local, onde 
fi cou à disposição da justiça.

O universitário Lucas Nascimento Tarifa, de 18 anos, morreu atropelado, por volta das 22h20

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

INTOLERÂNCIA

Idoso se revolta com alta 
médica e danifica três 
computadores na UPA 

Um idoso, de 60 anos, com 
grandes difi culdades para se 
locomover, se revoltou, na 
noite desta terça-feira, 15, após 
receber alta médica e danifi cou 
três computadores na UPA 
Norte, no Jardim das Oliveiras, 
na Região Norte de Rio Preto. 

Funcionários da unidade de 
saúde acionaram a Polícia Mi-
litar. Uma enfermeira mostrou 
à guarnição os equipamentos 
danifi cados pelo aposentado. 

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde informou que 
registrou queixa sobre o dano 
provocado nos equipamentos 
da UPA para investigação dos 
órgãos competentes. 

MAUS-TRATOS

GCM flagra homens
abandonando gatos 
perto da represa

Como o paciente apresenta 
problemas de saúde ele foi 
ouvido pela PM no local, mas 
não compareceu no Plantão.

Guardas civis municipais 
estavam em patrulhamento 
na manhã desta terça-feira, 15, 
quando foram acionados para 
uma ocorrência de abandono 
de animais próximo a Represa 
de Rio Preto. 

A ação foi registrada por 
câmeras de monitoramento 
instaladas na região, captan-
do imagens de duas pessoas 
em um Fiat Palio soltando os 
animais na rua. 

A GCM foi até o local e en-
controu os dois homens que 
alegaram que encontraram 
os filhotes perto do Bosque 
Municipal, nas imediações 
de onde trabalham, e que re-

solveram levar os animais ali, 
pois sabiam que havia comida 
e abrigo. OS suspeitos foram 
ouvidos e liberados. 

GUERRA

Corte Internacional 
decide que Rússia deve 
retirar tropas da Ucrânia

A Corte Internacional de 
Justiça (CIJ), em Haia, nos 
Países Baixos, decidiu hoje (16) 
que a Rússia deve suspender 
imediatamente as operações 
militares na Ucrânia. O veredito 
pede ainda a retirada de tropas 
militares e a adoção de medidas 
urgentes para que a disputa não 
seja agravada.

O presidente ucraniano, Vo-
lodymyr Zelensky,  afi rmou no 
Twitter que “a Ucrânia obteve 
uma vitória completa em seu 
caso contra a Rússia na Corte 
Internacional de Justiça”

A corte decidiu ainda que or-
ganizações e pessoas associadas 
à Rússia não tomem medidas 

para dar continuidade à ação 
militar. Essa decisão foi ado-
tada por 13 votos a favor e dois 
contra, da Rússia e da China.

Pms acharam na cintura do suspeito um revólver, calibre 32

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O condutor do Ford 
Fiesta sedan disse 
que transitava a 
100km/h e ao fazer 
uma ultrapassagem 
o estudante surgiu 
em sua frente; Lucas 
estava no 1º ano

Indagado sobre a 
arma o acusado 
alegou que era para 
sua defesa pessoal 
em virtude da “guer-
ra de bairros” que 
está ocorrendo na 
cidade

Reprodução/redes sociais

Divulgação/PRF

Divulgação PM

Divulgação/GCMArquivo DHoje Claudio LAHOS Agência Brasil
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“Comida di Buteco” terá 16 participantes 
este ano e começa no dia 8 de abril

CONCURSO

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Em meio a vários petiscos 
saborosos e muita bebida ge-
lada, o concurso “Comida di 
Buteco” teve seu lançamento 
anunciado nesta terça-feira 
(15), em Rio Preto. A data de 
início será dia 8 de abril até 
1º de maio, quando 16 estabe-
lecimentos apresentarão seus 
petiscos e abrirão as portas 
para os clientes degustarem e 
votarem nos pratos, bebidas e 
ambiente do buteco, tudo vale 
nota durante o concurso.

Avaliação
Na cédula oficial são avalia-

dos os petiscos, que valem 70% 
da nota; o atendimento, 10%; 
a higiene do local, também 
vale 10% e a temperatura da 
bebida, os outros 10%. O voto 
do público vale 50% do peso 
total e dos jurados 50%. 

O tema deste ano é o ‘Bute-

co Vive’, em alusão à sobrevi-
vência dos butecos que passa-
ram com bastante sofrimento 
pelo período de pandemia e 
conseguiram se manter ‘vivos’ 
mesmo estando fechados a 
maior parte do tempo, devido 
aos lockdowns e fases verme-
lhas. 

O segmento de bares e 
restaurantes está entre os que 

mais sofreram com a pande-
mia, pois 30% dos butecos 
participantes do concurso em 
todo o Brasil tiveram suas por-
tas fechadas no período 2020 e 
2021. Mas o Comida di Buteco 
continua firme no seu propósi-
to e buscou mais butecos para 
fazer parte do concurso e valo-
rizar estes pequenos negócios 
e empreendedores, mostrando 

seu trabalho e criatividade. 

Alegria
Buteco é exemplo de re-

sistência e alegria. É ali que 
tudo ganha vida. Histórias 
começam e terminam, sorri-
sos simplesmente acontecem. 
A vida acontece lá. É por isso 
que essa tem sido uma cultura 
tão brasileira. É por isso que o 

buteco... ahhhh meus amigos, 
o buteco sempre vive”. Esse é 
o texto usado pelos organiza-
dores, para demonstrar a força 
que o buteco tem. 

A missão do concurso é 
“transformar vidas através 
da cozinha de raiz - buteco 
extensão de sua casa”. No 
Brasil serão quase 800 butecos 
participando, de norte a sul do 

país, disputando a eleição do 
melhor buteco em cada um dos 
21 circuitos. 

Ingredientes
Em 2022 não há a obrigato-

riedade de um certo ingredien-
te na confecção do petisco, a 
receita é livre. O preço estipu-
lado deste ano é de R$ 27,00 
a porção. 

O concurso tem como perfil 
de butecos selecionados ape-
nas os negócios familiares, 
não contemplando redes nem 
franquias. E todos os envolvi-
dos fazem parte de uma grande 
corrente do bem que abrange: 
o buteco, que não paga nada 
para participar; as marcas pa-
trocinadoras como fonte finan-
ciadora; o Poder Público, que 
colhe os frutos da ampliação da 
atividade econômica do buteco 
- gera empregos, impostos e 
turismo; o público, que visita 
e vota nos butecos ao longo 
de todo o mês do concurso. “O 
concurso alavanca, de forma 
poderosa, toda a cadeia na qual 
o buteco está inserido”, destaca 
a organização. 

Última edição
Na última edição, realizada 

em 2021, o Bar do Cidinho foi 
campeão do concurso, que 
disputou com o “costeleti de 
batata-doce”, uma massa de 
batata-doce recheada com cos-
tela, creme de milho e molho 
de chimichurri.

O concurso tem como perfil de butecos selecionados apenas os negócios familiares, não contemplando redes nem franquias

O tema deste ano é 
o ‘Buteco Vive’, em 
alusão à sobrevivên-
cia dos butecos que 
passaram com sofri-
mento pelo
 período de pandemia

O Rio Preto chegou a sua 
sétima partida sem vitória 
na Série A3 do Campeonato 
Paulista nesta quarta-feira 
(16). Jogando fora de casa, o 
Jacaré foi superado pelo São 
Bernardo por 3 a 1 e ficou em 
uma situação praticamente 
impossível de buscar o G8, 
precisando vencer os dois 
jogos restantes e dependendo 
de tropeços de rivais. 

Precisando do resulta-
do, o esmeraldino começou 
pressionando o São Bernar-
do. Aos seis minutos, Pedro 

LONGE DA CLASSIFICAÇÃO

Rio Preto perde e se complica na Série A3
recebeu um lançamento de 
Brendon e saiu na cara do gol, 
parando na defesa do goleiro 
Ramon. Um minuto depois, 
Pedro cruzou rasteiro para 
Brendon, livre na área, mas 
o atacante furou na hora de 
finalizar. 

Pressão
Aos 22 minutos, Pedro 

teve nova oportunidade fren-
te a frente com o goleiro e 
mais uma vez parou na defesa 
de Ramon. O São Bernardo 
reagiu na partida com Chuck 
saindo na cara do gol e Lúcio 
conseguindo defender. O 
goleiro do time rio-pretense 

ainda pegou uma cabeçada 
de Bosco no cantinho. O Ja-
caré ainda chegou com uma 
cobrança de falta que passou 
raspando a trave. 

Os gols
Os gols ficaram para o 

segundo tempo e logo no 
primeiro minuto o São Ber-
nardo conseguiu armar um 
contra-ataque que terminou 
com Bosco saindo na cara 
do gol e tocando na saída de 
Lúcio. Aos 35 minutos, o Rio 
Preto saiu jogando errado 
no campo de defesa e a bola 
sobrou para Bosco marcar o 
segundo dos mandantes. 

O Rio Preto descontou aos 
42 minutos com Scheppa. 
Buscando o empate, o Rio 
Preto aproveitou para man-
dar todo mundo para a área 
em um lance de bola parada, 
inclusive o goleiro Lúcio. No 
entanto, a defesa do São Ber-
nardo afastou e a bola sobrou 
para Gabriel Rato, sem golei-
ro, marcar o terceiro.

Próxima rodada
Na penúltima rodada no 

sábado (19), o Rio Preto re-
cebe o Barretos em casa. 
Já o São Bernardo enfren-
ta o Comercial em Ribei-
rão Preto no mesmo dia. 

HEMOCENTRO

Atletas do CAD fazem mutirão de doação

O Clube Amigos dos De-
ficientes (CAD) comemora 
18 anos de existência no mês 
de março e colaboradores, 
atletas e familiares dos espor-
tistas organizaram um muti-
rão para doar sangue. Cerca 
de 20 pessoas estiveram no 
Hemocentro na manhã desta 
quarta-feira, dia 16. 

“Serão várias ações rea-
lizadas ao longo mês em co-
memoração ao nosso décimo 
oitavo ano e a primeira delas 
foi a doação de sangue. Esco-
lhemos o Hemocentro pois 
sabemos da importância de 
manter os estoques da institui-
ção abastecida. Eu sou prova 

viva disso, sofri um acidente 
e precisei de doações. Então 
é uma forma de contribuir e 
também colaborar com nossa 

Divulgação

CLÁSSICO

Palmeiras e Corinthians 
se enfrentam pelo 
Paulistão nesta quinta

Palmeiras e Corinthians 
fazem nesta quinta-feira (17), 
às 20h30, no Allianz Parque, 
o último clássico da primeira 
fase do Campeonato Paulista. 
O jogo é válido pela 6ª rodada, 
já que a partida foi adiada pela 
participação do alviverde no 
Mundial de Clubes.  

O Verdão tem a melhor 
campanha do campeonato, está 
invicto e sofreu apenas um gol 
em 10 jogos. Além disso, o time 
de Abel Ferreira vem embalado 
por duas vitórias em clássicos, 
ambas por 1 a 0, contra São Pau-

lo e Santos. Patrick de Paula e 
Gabriel Menino devem voltar a 
ser opção no banco de reservas. 
Apenas Luan e Mayke seguem 
afastados por lesões

Rio Preto sofre nova derrota e se complica na Série A3

sociedade. É uma corrente do 
bem, ajudamos outros para 
que estes possam ajudar ou-
tras pessoas”, diz diretor do 

CAD, Paulo César do Santos, 
o Jatobá. 

“Ações como esta realizada 
pelo CAD é de extrema impor-
tância para nossa instituição. 
Pois hoje, além do Hospital 
de Base e Hospital da Criança 
e Maternidade, o Hemocentro 
é responsável pelo abasteci-
mento do estoque de outras 
39 instituições de saúde. E, 
durante a pandemia, tivemos 
uma queda expressiva no 
número de doadores. Ainda 
não conseguimos recuperar 
este fluxo de doação, por isso 
nosso estoque está em uma 
situação de alerta”, explica a 
coordenadora de captação do 
Hemocentro, Camila Galvão. 

Vinicius LIMA

Atletas do CAD participam de mutirão de doação de sangue

Agência BRASIL

Vinicius LIMA

Divulgação

Marcos Ribolli

Divulgação
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

HOMOLOGAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022 
TIPO: MENOR PREÇO TOTAL GLOBAL 
PROCESSO SICOM Nº 24/2022 
OBJETO: Prestação de serviços especializados de administração, gerenciamento e 
fornecimento, sob demanda, de vale-alimentação em formato de cartões 
eletrônico/magnéticos personalizados, com chip de segurança e senha individual, para 
recarga mensal, destinados aos servidores públicos da Câmara Municipal, pelo período de 
12 (doze) meses. 
Pelo presente termo HOMOLOGO o procedimento licitatório e a proposta adjudicada da 
empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ 06.344.497/0001-41, declarada 
vencedora, no valor global de R$ 893.646,00 (oitocentos e noventa e três mil, seiscentos e 
quarenta e seis reais). 
São José do Rio Preto, 16 de março de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO- O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 028/2022; Processo nº 047/2022. TIPO: Menor preço item. OBJETO: Constitui 
objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE 6.500 CESTAS BÁSICAS E 10.000 LITROS DE 
LEITE UHT, conforme especificações constantes no Anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: 01 de abril de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL 
DISPONÍVEL: a partir de 17/março/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/
SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 16/03/2022.PREGOEIRO: 
LEANDRO MARIANO DA SILVA

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial nº 
029/2022; Processo nº 048/2022.TIPO: Menor preço item. OBJETO: Constitui objeto do presente pregão 
o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO, 
FUNDAMENTAL, INFANTIL E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇÚ, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 17/março/2022 das 09:00 horas às 
17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José 
de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 
DATA: 16/03/2022.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODRINÁRIA – GRAHAN BELL S/A – 
07/04/2022  

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO  
Senhores Condôminos Proprietários 

 Em cumprimento ao disposto no Estatuto Social da empresa 
GRAHAN BELL ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A., com sede social nesta cidade 
e comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, onde com 
endereço na Rua Adib Buchala, n.º 150, bairro Jardim Pinheiros – CEP 15.091-
320, inscrita no CNPJ-MF sob nº 71.744.858/0001-09, com seus atos constitutivos 
devidamente registrados na E. Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 
569.673/15-0 - NIRE 35.300.48673-1, em sessão de 18/12/2015, bem como nos 
termos da lei 6.404/76, em seus artigos 123, parágrafo único, letra “b”; 294, 
incisos I e II, venho por intermédio desta para informar o quanto segue: 

 
 1. às 19:00 horas do dia 07/04/2022, com a presença da maioria 
simples dos acionistas, e às 19:30 horas com a presença de qualquer número, 
na sede da sociedade acima descrita, será realizada Assembleia Geral  
Extraordinária, sendo a ordem do dia  a deliberação sobre os seguintes 
assuntos: 

 
 Aprovação para disponibilidade de venda das 5 (cinco) lojas 

pelo valor de mercado; 
 

 
 Atenciosamente, 

 
MARCELLO LUÍS MOI – DIRETOR PRESIDENTE 

 

São José do Rio Preto, 16 de março de 2022. 

 
 

EXTRATO DO CONTRATO ADM. 10/2022 
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 06/2022. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL 
CONTRATADA: ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA 
CNPJ nº 29.699.377/0001-62 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma dos 
estacionamentos da Praça “Cônego Laurentino Alvares” no largo da Matriz. 
VALOR R$104.030,82 (cento e quatro mil trinta reais e oitenta e dois centavos) 
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 06 (seis) meses a partir da 
data de assinatura do presente instrumento, ou seja, até 08/09/2022. 
Monte Aprazível, 08 de março de 2022. 
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 

EDITAL nº. 02/2022 
ASSEMBLEIA DE APROVAÇÃO DO REGIMENTO E CALENDÁRIO 

ELEITORAL PARA ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS NOS CONSELHOS DA RIOPRETOPREV 

 

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José do 
Rio Preto e Região (SSPM) e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal 
(ATEM), convocam os servidores públicos municipais para a realização da Assembleia Geral 
Extraordinária no dia 17 de março de 2022, às 18horas, em primeira chamada, e às 18horas e 
30 minutos, em segunda chamada com qualquer número, a ser realizado por meio visual. com 
o link disponibilizado na página digital e rede dos sindicatos, com a seguinte pauta: 1). 
Aprovação do regimento e calendário de eleição da RioPretoPrev. 
 

 
São José do Rio Preto, 14 de março de 2022. 

 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São José do Rio Preto e Região (SSPM) 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação Municipal (ATEM) 

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

1. MATHEUS FERNANDO MAGRI e TATIANE PADOVAN, sendo ELE filho 
de PAULO ROBERTO MAGRI e de ANA BETÚ RAMALHO MAGRI e ELA filha 
de LUIZ ANTONIO PADOVAN e de ANGELA APARECIDA RODRIGUES 
PADOVAN; 

2. CLAUDINO DE SOUZA e ROSALINA JOSÉ SILVA, sendo ELE filho 
de MANOEL DE SOUZA e de DOLORES SOARES DE SOUZA e ELA filha 
de VALDOMIRO SILVA e de ROSALINA GONÇALVES SILVA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 16/03/2022. 

 OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

CESAR AUGUSTO FAZAN BRANCO e LAURA VIDA BADARÓ. Ele, brasileiro, natural de São José 
do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos nove (09) de março de um mil novecentos e oitenta e três (1983), 
com trinta  e nove (39) anos de idade, empresário, solteiro, filho de AUGUSTO RODRIGUES BRANCO e de dona 
MARILENA DE FATIMA FAZAN. Ela, brasileira, natural de Santo André, Estado de São Paulo, nascida aos  vinte 
(20) de julho de um mil novecentos e setenta e nove (1979), com quarenta  e dois (42) anos de idade, funcionária 
pública estadual, solteira, filha de JOSÉ ROBERTO BADARÓ e de dona MARIA LUCIÊ VIDA BADARÓ.

Conversão de União Estável em Casamento.
Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 

da lei e para fins de direito
São José do Rio Preto - SP, dezesseis (16) de março de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

 

               Centro Social Parque Estoril 
                 CNPJ 60.004.900/0001-39 

                 Rua Olavo Guimarães Correa, 815 – Jardim Ouro Verde.  
                                CEP 15.084-260 - Fone 32011550 – 32271999 
                                  E-mail: centrosocialestoril@terra.com.br 

                    www.centrosocialestoril.com.br face: centro social estoril 
 
 

 
 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 
 

Reconhecemos a Exatidão do presente balanço, tendo o Ativo como o Passivo de                     
R$ 1.074.579,25 (Hum milhão, setenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e vinte e 
cinco centavos), bem como a demonstração de Resultado que  depois de conferido e achado 
exato, passamos a assinar em três (03) vias de igual teor.  
 
Atestamos ainda, que os Recursos Públicos foram movimentados em conta específica aberta em 
instituição Financeira Oficial. 
 
 
 
São José do Rio Preto, 31 de janeiro de 2022. 
 
 
 
_________________________     ___________________________ 
Osvaldo Luiz Baptista      David Soares de Oliveira Guimarães 
Conselheiro Fiscal      Conselheiro Fiscal 
CPF 786.113.268-49      CPF 267.065.438-02 
 
 
 
_________________________ 
Paula Andrea de Oliveira 
Conselheiro Fiscal 
CPF 109.366.178-02 

Número livro:

Folha: 0001Empresa:

0023
Período:

CENTRO SOCIAL PARQUE ESTORIL

C.N.P.J.: 60.004.900/0001-39

01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição 2021 2020

RECEITAS DE SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES 1.537.966,19 1.442.751,62

SUBVENÇOES E CONVENÇOES

PM SJRP EDUCAÇAO TC 24/2018 1.442.751,621.537.966,19

RECEITAS DIVERSAS 1.100.925,79 999.721,02

DOAÇOES

DOAÇÕES 999.721,021.100.925,79

RECEITAS FINANCEIRAS 9.161,16 1.600,07

RENDA DE TITULOS

REND. APL. FIN. RECURSOS PRÓPIOS 508,437.367,81

DESCONTOS OBTIDOS 0,0035,53

(-) IR SOBRE APLIC. FINANCEIRA- REC. PRÓPRIOS 0,00(607,47)

(-) IOF 0,00(77,90)

ATENDIMENTO A CRIANÇA

(-) IOF (63,74)(378,93)

(-) IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA (315,01)(546,79)

REND. AP. FIN. R. MUN. TC. 24/2018 1.470,393.368,91

(=) RECEITA LÍQUIDA 2.648.053,14 2.444.072,71

                                        

(=) SUPERAVIT BRUTO 2.648.053,14 2.444.072,71

                                        

DESPESAS GERAIS - RECURSOS PRÓPRIOS (213.810,50) (103.000,52)

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO

SALARIOS E ORDENADOS (67.963,83)(149.921,21)

FERIAS (22.746,31)(30.038,98)

13 SALARIO (7.564,83)(14.043,18)

FGTS (6,85)0,00

ATESTADO SAUDE ADMINISSIONAL/DEMISSIONAL (25,00)0,00

AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES 0,00(1.589,46)

ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO (819,84)(2.529,81)

PLANO DE SAUDE / FARMACIA 4.290,27(889,90)

AJUDA DE CUSTO 0,00(300,00)

BENEFICIONS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGATICIO

VALE TRANSPORTE (272,81)(60,00)

ENCARGOS SOCIAIS

FGTS (5.517,84)(10.912,78)

FGTS S/ PROV. FÉRIAS E 13 SALARIO (2.373,48)(3.525,18)

DESPESAS ORDINÁRIAS (892.225,43) (546.190,19)

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

TARIFA DE TELEFONIA (9.659,53)(17.219,21)

APOIO ADMINISTRATIVO

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA (9.531,32)(21.875,44)

TARIFA DE AGUA E ESGOTO (8.652,06)(5.110,36)

TAXA ADMINISTR DE ESTAGIOS (248,55)0,00

TARIFAS BANCARIAS (3.812,24)(5.161,64)

OUTRAS DESPESAS (365.628,53)(388.332,92)

TAXAS DIVERSAS (1.045,65)(2.946,93)

MATERIAIS DE USO E CONSUMO 0,00(130.349,54)

IPVA / LICENCIAMENTO VEICULOS 0,00(490,15)

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ (147.607,33)(79.435,57)

REEMBOLSO DE DESPESAS 0,00(8.463,12)

DESPESAS COM TELEMARKETING 0,00(232.251,02)

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS MORATORIOS 0,00(23,26)

MULTAS (4,98)(566,27)

DESPESAS DE PROJETOS (1.540.409,38) (1.466.686,04)

DESPESA/PESSOAL/ENCARGOS/SUBVENÇÕES

SALARIOS E ORDENADOS (829.453,86)(824.584,15)

FERIAS (114.594,83)(117.166,52)

13 SALARIO (82.347,93)(81.182,83)

FGTS NORMAL E RESCISORIO (71.092,12)(138.863,07)

AVISO PREVIO INDENIZADO 0,00(16.778,20)

ADICIONAL NOTURNO (12.250,08)(11.952,29)

HORAS EXTRAS E REFLEXOS (6.303,22)(5.441,19)

FGTS S/ FERIAS E 13 SAL (14.969,83)(13.112,31)

( - ) REEMBOLSO PARTE VALE TRANSPORTE 4.595,163.974,24

DESPESA C/ FERIAS 0,00(1.103,93)

DESPESA C/ 13º SALARIO 0,00(827,95)

INDENIZAÇÃO ESPECIAL 0,00(2.007,27)

ADICIONAL TEMPO SERVIÇO (21.992,59)(29.303,32)

Sistema licenciado para S R CONTABILIDADE LTDA

Número livro:
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0023
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Descrição 2021 2020

DESPESAS DE PROJETOS (1.540.409,38) (1.466.686,04)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - AUTONOMO (17.076,89)(4.602,10)

DESP. SERVIÇOS/TERCEIROS/SUBVENÇOES

ESTAGIOS REMUNERADOS (57.460,57)(41.797,99)

CESTA BASICA/VALE REF./TICKET (156.322,00)(191.647,50)

VALE TRANSPORTE (9.077,74)(8.708,00)

TAXA ADMIN. ESTAGIOS (9.077,75)0,00

ATESTADOS ADMISS/DEMISSIONAL (750,00)(1.075,00)

HONORARIOS CONTABEIS (12.534,00)(13.200,00)

DESP. C/ TELEFONE E INTERNET (9.223,84)(5.182,29)

SERVIÇOS TERCEIROS - PJ (6.330,58)(920,66)

DESP. C/ AGUA E ENERGIA ELETRICA (21.291,02)(19.082,20)

DESP.MATERIAL DE CONSUMO/SUBVENÇOES

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (7.067,95)0,00

MATERIAL DE CONSUMO (12.064,40)(15.844,85)

PREVIDENCIA SOCIAL (219.496,18)(172.723,97)

(-) ISENÇAO ENCARGOS TRABALHISTAS - INSS / TC 24/2018 219.496,18172.723,97

RESULTADO ANTES DO IR E CSL 1.607,83 328.195,96

                                        

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.607,83 328.195,96

_______________________________________
MANOEL DA SILVA NEVES FILHO
PRESIDENTE
CPF: 031.604.518-79

_______________________________________
REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02
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Longe do palácio de onde governa o Estado de São Paulo, nas 
poucas horas que desfruta de um tempo pra aliviar as ten-
sões, Rodrigo Garcia passeia com a sua esposa Luciana, pelas 
boas estradas de São Paulo, onde carrega suas energias. 

Estamos às vésperas da posse do novo Bispo de Rio Preto, Dom 
Antônio Emidio Vilar, nomeado pelo Papa, que deve chegar a 
Rio Preto, nesta quinta-feira. A missa que o consagrara será na 
Catedral, no sábado pela manhã, precisamente as 9 horas.

PETRÔ STIVAL
requisitada estilista, no coração da Redentora, foi home-
nageada ontem, no evento da 20ª edição “Mulheres de 
Sucesso”, com a presença da atriz Maitê Proença, no Rio-
preto Shopping. Organizado por Haydée Tebar Mardegan 
e Fred (Frederico) Tebar.

A COLUNISTA
Cida Caran zarpou ontem para São Paulo, a negócios e para 
conferir os detalhes da reforma de seu apartamento lá.

O ADVOGADO
Gabriel Delbem Bellon, filho da requisitada dermatologis-
ta Dra. Miriam Delbem Bellon e do empresário Alaércio 
Bellon, retornou neste começo de semana de Nova York, 
onde foi hóspede durante 13 dias na residência do seu 
primo Eduardo Silveira Pereira.

COM FESTA
Márcio Miranda reúne uma galerinha de amigos para 
comemorar mais um aniversário, na noite do próximo 
sábado, dia 19, em sua residência.

ENTRE OS SOCIALITES
que marcaram presença na maravilhosa Costelada do Ed 
Buffet, no Clube Monte Líbano, sábado passado, estavam: o 
jogador Luis Fernando Martinez, que defendeu os times Pal-
meiras, Flamengo e do Japão, Cristina Dalul, Cristina Dalul, 
Ricardo Borsato, os médicos Dr. Giovanne Furtado, Dr. Kas-
sey Vasconcelos e Vanessa, os prefeitos de Bady Bassitt e 
de Magda, Osmair Guareschi e Neide, Pedro Santo e Lourdes, 
Dr. Nadim Cury e Dra. Regina Célia Moreno Cury, Dr. Paulo 
Roberto Voltarelli e Neube Regina, entre tantos outros. 

ATRIZ MAITÊ
Proença que esteve no evento Mulheres de Sucesso, 
ontem, no Riopreto Shopping, aproveitou para conhecer o 
Instituto As Valquírias em nossa city.

O CARDIOLOGISTA
Dr. José Carlos Aidar Ayoub, ao lado da esposa Genicley, 
foi o aniversariante de ontem, recebendo cumprimentos 
dos amigos e familiares. Aquele abraço!

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

Pérola do dia

ROBERTO
TOLEDO

TREINE ENQUANTO ELES DORMEM, 
ESTUDE ENQUANTO ELES SE DIVERTEM, 

PERSISTA ENQUANTO ELES
DESCANSAM, E ENTÃO, VIVA O QUE 

ELES SONHAM

Aquishow Brasil em Rio Preto

Entrega do Montelena

Chá Bar

Aquishow Brasil 2

No Monte Líbano

Convidando Virando o Jogo

A Aquishow Brasil chega à sua 11ª edição e será realizada 
pela primeira vez em São José do Rio Preto. Anteriormente, o 
evento era feito em Santa Fé do Sul, mas, devido à expansão 
do setor e ao crescimento da própria Aquishow, a mudança de 
sede para uma cidade com mais infraestrutura foi necessária. 
Considerada a melhor feira de negócios e conhecimento de 
aquicultura nacional, a Aquishow Brasil terá palestras, mini-
cursos, concursos e premiações, a fi m de aperfeiçoar as práticas 
de produção de pescados, favorecer a interação e a conexão 
entre diferentes players e impulsionar as vendas.

Nesta quinta-feira, dia 17, os empresários Olavo Tarraf 
e Olavo Tarraf Filho, juntamente com toda a sua diretoria e 
colaboradores, recebem convidados da sociedade de Rio Preto 
e região para a entrega do Montelena, residencial de altíssimo 
padrão construído ao lado do shopping Iguatemi. Além de ter 
seu nome inspirado em um famoso vinho da região de Napa 
Valley, nos EUA, o empreendimento conta com uma arquitetu-
ra única, que já se tornou um marco na região sul da cidade. A 
festa nesta quinta-feira à noite terá como um dos atrativos uma 
solenidade artística vinda diretamente da capital São Paulo.

No próximo sábado, dia 19 de março, feriado em Rio Preto, 
os noivos, o recém formado advogado Otavio (Tavinho) Sarta-
relli e Marina Arid recepcionam uma galera de amigos e fami-
liares no salão de festas do Condomínio Damha 2, para uma 
big festa “Chá Bar”, a partir das 17 horas. Merci pelo convite!

O público também poderá conferir 91 stands comerciais, 
uma represa de 5 mil metros quadrados, e um showroom, 
de mais de um hectare, com dezenas de viveiros escavados, 
revestidos e de terra. São esperados cerca de 5 mil visitantes. 
Os ingressos já podem ser adquiridos pelo site da feira. Interes-
sados podem adquirir pacotes ou entradas avulsas, conforme 
as atividades escolhidas.

O presidente do Clube Monte Líbano, Dr. Nadim Cury, 
mandou avisar que na próxima segunda-feira, dia 21 de março, 
será realizado mais um Leilão de Títulos, com valor mínimo 
de R$2.500,00 (à vista e taxa de transferência inclusa).  As 
propostas deverão ser entregues na secretaria do clube sede 
cidade ou enviadas por e-mail, até às 17 horas do dia do leilão.  
Mais detalhes e informações: (17) 35193444, (17) 3512-2750.

São José do Rio Preto 
comemora 170 anos e o 
LIONS presenteia a cidade 
com um monumento de 
boas vindas na entrada da 
cidade. A inauguração será 
neste sábado, feriado, dia 
19 de março, a partir das 17 
horas, na Rotatória defron-
te ao Shopping Iguatemi, na 
avenida Presidente Jusceli-
no K de Oliveira 5.000.

Nesta quinta-feira, a 
empresária e infl uenciado-
ra digital Milla Gomes fará 
uma palestra no Shopping 
Das Valquírias em Rio Pre-
to. O evento será um coffee 
vip apenas para mulheres 
e alunas convidadas com o 
tema “Virando o jogo”, no 
Shopping Das Valquirias, 
das 8 às 11 horas da manhã, 
na rua Ferez Gattaz 599.

Quem quer ser vice. 
Pode cair no colo da Coronel 
Helena Reis, ex-chefe da 
Casa Militar do Governo do 
Estado, a intimação para ser 
candidata a vice, na chapa 
de Tarcísio de Freitas, atual 
ministro da infraestrutura 
do Brasil, neste governo de 
Jair Bolsonaro.

#DIÁRIODOBOB 
O sonho não acabou.E 

quem afi rma esta reviravolta 
ao colunista é o ex-presidente 
da entidade Mário Luiz Tan-
credi, mais uma turma de as-
sociados que privilegiou o co-
lunista com informações pelo 
WHATTS. E foi pelo telefone 
que, num papo casual, tivemos 
acesso a um bilhete afi rmando, 
a boa nova que agora se torna 
um fato e não boato.

Ressureição no Pa-
lestra. Parece incrível, mas 
uma luz acende no fim do 
túnel e o Palestra Esporte 
Clube, que estava em vias de 
perder tudo, principalmente 
sua sede social localizada no 
centro da cidade, pode recu-
perar os seus 43 mil metros 
quadrados de área, inclusive 
seu ginásio por uma ação 
judicial.

Verde na esperança. A negociação absurda e não 
concluída com o propósito de pagar dívidas com bancos, 
fornecedores, acordos trabalhistas, FGTS e INSS atrasados 
e salários, deve “melar juridicamente” e Palestra podera 
conquistar tudo de volta.

Com que roupa eu vou. É sabido que a batina ou so-
taina é a roupa eclesiástica que deverá fazer parte do cenário 
no altar da Catedral da Fé, sábado, em Rio Preto, na posse 
do novo bispo Dom Antônio Emidio Vilar, marcada para o 
sábado, às 9 horas, na Catedral de São José. Um traje discreto 
dos fi éis selara a consagração do novo Bispo.

Sentença anunciada.   
A boa nova é que através de 
sentença judicial do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo, por decisão do Juiz de 
Direito Dr. Paulo Sérgio Ro-
mero Vicente Rodrigues da 
4ª Vara Civil, foi condenada 
a venda para a SUSCEPPAR 
como sendo uma fraude a 
entidade e seus associados. 
Em seu término, a empresa 
condenada será obrigada a 
corrigir todos os estragos na 
histórica sede central.

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com ex-
clusividade para o jornal DHOJE às terças e quintas)

Vamos comemorar. O 
colunista que acompanhou de 
perto todo o imbróglio saúda 
e parabeniza todos os sócios 
que se agruparam e lutaram 
pela recuperação do patri-
mônio que agoniza por conta 
do péssimo gerenciamento de 
diretores que não respeitaram 
e nem valorizaram a História 
do PALESTRA.

Vossa Excelência Reverendíssima. Dom Vilar foi no-
meado bispo da diocese de São João da Boa Vista, no dia 28 
de setembro de 2016, da qual está à frente até o momento. 
A posse como o quinto bispo da Igreja Particular foi no dia 
20 de novembro do mesmo ano.

Tiro e queda. É claro que 
Helena vai ter que disputar tal 
honraria (se é que podemos 
pensar assim) com nomes 
fortes que também estão na 
lista dos desejados. Henrique 
Prata, um deles, tem compro-
missos mais sociais do que 
políticos, como presidente do 
Hospital do Amor, de Barretos. 
Correm com uniformes dife-
rentes o médico José Osmar 
Medina, diretor do Hospital 
do Rim e o coronel Ricardo 
Augusto Nascimento de Mello 
Araújo, presidente da Ceagesp.


