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Geração de empregos desacelera, 
mas ainda fica positiva em fevereiro

EM VICINAL

Motociclista 
é atropelado 
por coronel da 
PM e morre
Um motociclista morreu 
atropelado por um coronel 
reformado da Polícia Mili-
tar que apresentava sinais 
de embriaguez. O acidente 
aconteceu na noite do último 
domingo, 27, na vicinal de 
Castilho. Claudonete Lou-
renço, de 53 anos, tinha ido 
até a vicinal para checar um 
acidente com sua neta, que 
precisou ser socorrida ao 
pronto-socorro. Ele morreu 
no local. CIDADES  Pág.5
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Trem atinge picape em cruzamento

EM ANDRADINA

Uma picape foi atingida por um trem, em Andradina, na tarde de segunda-feira, 
28. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo trafegava pela rua Paes Leme e ao 
tentar atravessar a linha férrea acabou sendo atingido pelo trem. De acordo com o 
Corpo de Bombeiros, as duas pessoas que estavam na picape foram socorridas com 
ferimentos leves e encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento.  CIDADES  Pág.5

Divulgação

Câmara aprova lei que obriga monitor em vans escolares da prefeitura

Divulgação

EM AUDIÊNCIA

Cai veto a 
reajuste  
salarial de  
Edinho 

Obrigatoriedade 
de monitor em 
van escolar 
passa na Câmara 
e vai à sanção 
ou veto

RIO PRETO

POLÍTICA  Pàg.3

Morre aos 42 
anos jornalista 
Jocelito 
Paganelli

LUTO OLÍMPIA

Homem mata 
pitbull a 
marteladas 
e acaba preso
Uma cadela da raça pitbull 
morreu após ser agredida 
com golpes de martelo no 
bairro CDHU II, em Olím-
pia, no último domingo, 28. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, policiais mili-
tares foram acionados para 
atender um caso de maus-
-tratos a animais e compa-
receram em uma chácara. O 
filhote, de seis meses, com 
diversos ferimentos não 
resistiu.  CIDADES Pág.5

FUTEBOL

Técnico e presidente 
falam da fase do Jacaré
O Rio Preto foi eliminado 
da Série A3 do Campeonato 
Paulista neste fim de semana 
e com isso encerrou a tempo-
rada 2022 no profissional, já 
que o time não tem calendário 
para o segundo semestre, 

apenas na base. Desde que 
retornou a terceira divisão em 
2018, o Jacaré não conseguiu 
mais passar da primeira fase.
Veja os que dizem o técnico e 
o presidente do clube. 
ESPORTES  Pág.7

CAD

Na foto com Bolsonaro

O fundador do CAD 
(Clube Amigos dos Defi-
cientes) de São José do 
Rio Preto, Paulo Jatobá, 
e o atual presidente da 
entidade, Berg Nejaim, 
se encontraram com 
presidente Jair Bolso-
naro nesta segunda-fei-
ra (28), no Palácio do 

Planalto, em Brasília. 
Jatobá e Berg partici-
pam nesta semana de 
Seminário, organizado 
pelo Comitê Brasileiro de 
Clubes Paralímpico, onde 
o CAD é um dos clubes 
fundadores. O Seminário 
se estende até quinta-fei-
ra (31).  ESPORTES  Pág.7
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CIDADES Pág.6

A Câmara derrubou veto 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) a projeto de lei que 
reajusta em 11% salários 
de agentes políticos de Rio 
Preto. Neste caso trata-se 
de aumento nos salários do 
próprio prefeito, do vice-
-prefeito e secretários mu-
nicipais. POLÍTICA Pág.3

COLETA DE LIXO:
VEJA O QUE MUDA

Divulgação

A coleta de lixo em Rio Preto 
terá mudanças no horário a
partir de abril. Saiba o que
mudará, segundo informativo 
da Constroeste. CIDADES Pág.4

Divulgação

Divulgação
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O meio de transporte e 
em especial o sistema de 
transporte público urbano é 
matéria de primeira ordem 
na pauta das políticas pú-
blicas. O transporte coletivo 
é a melhor maneira dos tra-
balhadores e trabalhadoras 
se deslocarem de sua cidade 
e tem que ter prioridade, 
porque facilita muito a vida 
dos cidadãos e cidadãs e 
certamente é a maneira mais 
prática e econômica para se 
chegar ao seu local de traba-
lho e as demais necessidades 
vitais, tais como, a vinda ao 
AME, e demais destinações.

 Conversando coma 
passageira que se utiliza do 
transporte coletivo entre 
Santa Fé do Sul e uma cidade 
vizinha ela relatou: “Todo 
mundo que vem trabalhar 
em Santa Fé do Sul, falta 
cobertura para proteger do 
sol e da chuva, banheiro para 
os trabalhadores e trabalha-
doras, naquele local.”

 Nesse  contexto, 
também se incluem o má-
ximo de conforto a cada 
um que usa desse meio de 
locomoção, especialmente 
para se evitarem situações 
constrangedoras como as 
acima relatadas, cobertura 
para proteção do sol e da 
chuva, banheiros públicos 
para as necessidades fisio-
lógicas, bancos apropriados 
para aguardarem a vinda 
do ônibus e rampas para 
acessibilidades, pois ali se 
encontram pessoas cansadas 
após um dia de trabalho, 
idosos, doentes, mães com 
crianças no colo, pessoas 
com deficiências.

 A solução se dará 
através do desenvolvimento 
regional, com a participação 
dos municípios de Santa 
Fé do Sul, Três Fronteiras, 
Nova Canaã Paulista, San-
tana da Ponte Pensa, Santa 
Rita D´Oeste, Santa Clara 
D´Oeste e Rubineia, e com 
a criação da microrregião 
administrativa, evitando-se 
a interferência dos órgãos 
estaduais, unindo forças em 
torno de temas relevantes 
hoje modernamente chama-
do de logística.

 Os ônibus e as Vans 
e demais transportes pú-
blicos deverão ser com ar 
condicionado, em melhores 
condições de tráfico, confor-
to e segurança.

 Entendo que a par-
ticipação popular e a des-
centralização são as formas 
de resolverem os problemas 
locais e regionais de modo a 
melhor atender o cidadão e 
cidadã, objetivos de um Es-
tado do Bem Estar Social que 
deve investir em políticas 
públicas sociais.

ARTIGO

O que é longevidade sau-
dável?

Segundo o dicionário Hou-
aiss, longevidade (subst.. fem.) 
significa: duração da vida mais 
longa que o comum.

Segundo Dicionário online, 
saudável (adjetivo) significa 
quem tem ou revela saúde.

Saúde definido pela OMS 
não se restringe apenas a au-
sência de enfermidades: “um 
estado de completo bem-estar 
físico, mental e social e não 
somente ausência de afeções 
e enfermidades”.

Para nós, longevidade sau-
dável é o RESULTADO das 
atitudes preventivas que rea-
lizamos no dia a dia! 

Somos um sistema integra-
do, corpo e mente e assim ele 
deve ser tratado.

E para tratar o sistema é 
necessário uma conscientiza-
ção da responsabilidade que 
temos sobre os acontecimen-
tos da nossa vida, sejam eles 
bons ou não.

Para ajustar o relógio bio-
lógico, o objetivo passa a ser a 
prevenção de doenças e pro-
moção da vida, 

saindo de uma posição 
passiva para ativa.

Nossa expectativa de vida 
aumentou e temos a possibi-

ARTIGO 

Rodrigo Fonsecao, Técnico e presidente do 
Rio Preto

     Longevidade 
saudável , é possivel?

“

Nossa expectativa de vida aumentou e 
temos a possibilidade de viver mais tem-
po, mas para compensar viver esse tem-
po a mais, se faz necessário saber que 
se está vivendo, reconhecer as pessoas 
ao nosso redor, escolher as roupas que 
vai vestir e a comida que deseja comer
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lidade de viver mais tempo, 
mas para compensar viver esse 
tempo a mais, se faz necessário 
saber que se está vivendo, re-
conhecer as pessoas ao nosso 
redor, escolher as roupas que 
vai vestir e a comida que deseja 
comer.

Elizabeth Blackburn, Ca-
rol Greider e Jack Szostak  3 
pesquisadores americanos 
que em 2009 ganharam o prê-
mio Nobel de medicina pelo 
trabalho desenvolvido com 
envelhecimento das células, 
pesquisaram os telômeros e 
descobriram que a proteína 
telomerase pode proteger os 
cromossomos do envelheci-
mento.

O nome telômero vem do 
grego e significa “parte final” 
como aquelas pontinhas de 
plástico no final dos cadarços 
dos tênis. 

Sua função principal é pro-
teger o material genético que o 
cromossomo transporta.

Na medida em que nossas 
células se dividem para se 
multiplicar, o tamanho dos 
telômeros vai se reduzindo e 
com o passar do tempo, eles 
vão ficando mais curtos!

Segundo a médica Car-
men Martin-Ruiz, pesquisa-
dora sobre envelhecimento 
do Instituto de Neurociência 
da Universidade de New-
castle, na Inglaterra, em 
entrevista para BBC New, o 
tamanho dos telômeros de 
uma pessoa pode determinar 
o quão “forte” ela é biologi-

camente.
“Quando uma pessoa tem 

os telômeros mais longos, é 
como se o seu corpo tivesse 
sistemas de defesa melhores”.

Muitas são as atitudes que 
podemos ter para aumentar 
nosso sistema de defesa man-
tendo assim nossos telômeros 
alongados por mais tempo, 
entre elas: cuidar dos nossos 
hábitos, das nossas emoções, 
relacionamentos e da nossa  
mente.

Graças à ciência sabemos 
que temos muita chance de 
viver mais tempo, sabemos por 
exemplo que entre 10 a 20% 
das doenças que nos acome-
tem são genéticas e entre 80 
a 90% são resultado do nosso 
estilo de vida.

Pensando então na per-
gunta inicial, longevidade 
saudável, é possível? 

A melhor resposta é: é pos-
sível, mas... depende!

Depende de como cuida-
mos do que recebemos, o que 
fazemos com nosso corpo e 
nossa mente para que eles se 
mantenham em equilíbrio o 
maior tempo possível! Assim 
conseguiremos comemorar 
nosso aniversário de 100 anos 
celebrando a vida com as 
pessoas que amamos e reco-
nhecendo-as em cada abraço 
que receber!

Bel Garcia- psicóloga 
e mentora de longevida-
de saudável- instagram 
@bellpagarcia

“ Creio que nós res-
gatamos o respeito do 
Rio Preto ao jogar em 
casa, tendo um aprovei-
tamento muito melhor 
do que em edições pas-
sadas. Perdemos apenas 
um jogo e infelizmente 
acabou nos custando a 
classificação. Acredito 
que o time criou bastan-
te em todos os jogos, 
mas desperdiçamos 
muitas chances de gol, 
que acabaram gerando 
resultados que não con-
diziam com o desempe-
nho da equipe

Por que infarto e câncer 
podem ser recorrentes na 

mesma pessoa
Gilberto Antônio Luiz A questão em pauta não é 

necessariamente ter um infarto 
do coração e um câncer de for-
ma simultânea. Seria tratar da 
questão intrigante que atinge 
algumas pessoas: uma propen-
são genética tão forte para uma 
determinada doença, a ponto de 
ter um histórico de mais de um 
episódio de infarto do coração e 
um câncer de um determinado 
órgão mais de uma vez. 

Por que isto pode acontecer? 
Nosso corpo é como uma fábri-
ca, na qual várias atividades 
operacionais ocorrem inces-
santemente, desde a formação 
de um ser humano no ventre 
materno até o final da vida. 
Estas atividades operacionais 
dependem fundamentalmente 
de nossa estrutura genética e dos 
hábitos de vida que adotamos.

O desafio para qualquer 
pessoa é saber o quanto sua es-
trutura genética pode favorecer 
o aparecimento de determina-
das doenças, como é o caso do 
infarto e do câncer. Mais do 
que isso, fica sempre a dúvida 
acerca das causas de uma pessoa 
desenvolver a mesma doença 
várias vezes. Em muitos casos, 
sabe-se que a recidiva de uma 
doença pode impactar signifi-
cativamente no tempo de vida 
de uma pessoa. 

Quando se faz um histórico 
familiar acerca da propensão 
para um infarto do coração ou 
um câncer, ficam nítidas algu-
mas particularidades que, na 
verdade, são pistas que devería-
mos valorizar se quisermos exe-
cutar estratégias preventivas.

Um exemplo muito típico é 
quando percebemos que dois 
ou três membros da mesma 
família morreram pela mesma 
doença tendo praticamente a 
mesma faixa etária. Para os 
cardiologistas, como eu, seria 
muito representativo notar que 
dois ou três membros de uma 
certa família tiveram infarto do 
coração antes dos 40 anos. O 
mesmo raciocínio seria válido 
no caso de um câncer. 

Além de fatores genéticos, 
não podemos desvalorizar a 
importância do estilo de vida, 
especialmente quando nosso 
foco é o infarto do coração ou 
câncer. Todos nós queremos 
viver bastante, produzir algo, 
consumir, desfrutar das coisas 
boas da vida. Tudo isto está 
envolvido nas escolhas que fa-
zemos quanto ao estilo de vida.

Podemos adotar um estilo de 
vida não saudável e contar com 
a sorte genética de não termos 
uma propensão significativa 
para um infarto ou um câncer. 
Isto pode acontecer sim - quan-
tas pessoas fumam durante 
a vida toda e não morrem de 
um câncer! Quantas pessoas 
ingerem alimentos gordurosos 
e vivem mais de 90 anos! 

Entretanto, muitos estudos 
mostram que seria muito arris-
cado confiar somente nos fatores 
genéticos. Eu vejo muito no 
consultório as pessoas dizendo: 
“Não tem ninguém que morre do 
coração ou de câncer na minha 

família, então não me preocupo 
tanto com meus hábitos”. Este é 
um grande erro de cálculo.

O estilo de vida também é 
extremamente determinante 
para o desenvolvimento de do-
enças como infarto do coração 
e câncer. 

Muitos fatores de risco estão 
relacionados ao estilo de vida, 
como o tabagismo, sedenta-
rismo, obesidade, colesterol 
elevado, etilismo, diabetes e es-
tresse. Muitas vezes a somatória 
de muitos fatores de risco pode 
ser maior do que a propensão 
genética para desenvolver uma 
doença. Confiar exclusivamente 
em seu histórico familiar favo-
rável não deveria ser a melhor 
conduta.

Uma pessoa pode apresentar 
a mesma doença mais de uma 
vez, como infarto do coração e 
câncer, em decorrência de sua 
estrutura genética, em decor-
rência de seus hábitos de vida 
ou ambas situações associadas. 

Há pessoas que acumulam 
muito colesterol no sangue mes-
mo tendo uma vida ligada aos 
esportes e isto pode ser justifica-
do pelo fator genético. Por outro 
lado, há pessoas que não têm um 
histórico familiar importante 
para o infarto, mas seus hábitos 
alimentares contribuem para o 
colesterol muito elevado.

Quando o foco é câncer, 
sabemos que o tabagismo pode 
justificar o aparecimento de 
tipos variados desta doença. O 
tabagismo pode justificar a reci-
diva deste câncer se a pessoa não 
conseguir abandonar este vício, 
mesmo após o diagnóstico e o 
tratamento do primeiro tumor. 
No entanto, há pessoas com tan-
to acúmulo de herança genética 
que, mesmo parando de fumar, 
o câncer pode voltar. 

Vocês devem estar ques-
tionando: qual a porcentagem 
para o fator genético e qual a 
porcentagem para o estilo de 
vida, quando o assunto é tentar 
entender por que infarto do 
coração ou câncer podem apa-
recer na mesma pessoa mais de 
uma vez?

A ciência ainda está buscan-
do, com maior precisão, uma 
definição mais clara sobre isto. 
Testes genéticos que estão cada 
vez mais sendo aprimorados po-
derão ser a revolução que ainda 
falta neste mundo confuso de 
tantas contradições e dúvidas. 

De qualquer forma, quero 
deixar três importantes men-
sagens sobre a possibilidade 
de recidiva de um infarto do 
coração ou de um câncer: não 
subestimem o histórico fami-
liar, não queiram adotar estilo 
de vida não saudável baseado 
em parentes que viveram de 
forma longeva e, por fim, sigam 
as orientações que a ciência já 
vem estabelecendo quanto aos 
melhores alimentos e hábitos 
considerados mais saudáveis.

*Cardiologista com espe-
cialização em Cirurgia Car-
diovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e 
coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago

Arquivo PESSOAL

Transporte co-
letivo das ci-

dades vizinhas 
para Santa 

Fé do Sul
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Política Eleições 2022
Ministros Tarcísio de Freitas e Dama-
res Alves se filiam ao Republicanos e 
devem disputar eleições.

Vai à Justiça
 Associação questiona retorno ao 
trabalho presencial de grávidas não 
vacinadas

Divulgação_CÂMARA RP
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Câmara de Rio Preto derrubou vetos e aplicou reajustes

Caberá ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) decidir se san-
ciona ou não a presença obri-
gatória de um monitor treinado 
durante as viagens nos veículos 
de transporte escolar público 
municipal. 

Unânime
Em segunda votação, por 

Câmara aprova lei que obriga 
monitor em van escolar municipal

TRANSPORTE DE CRIANÇAS

O projeto é do vereador 
Celso Peixão (MDB) que 
cobrou de Edinho a san-
ção da lei.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

unanimidade, a Câmara apro-
vou em definitivo projeto de 
lei que obriga a presença do 
profissional junto às crianças. 

Projeto
O projeto é do vereador Cel-

so Peixão (MDB) que cobrou de 
Edinho a sanção da lei. “O ob-
jetivo é dar segurança. Não tem 
como ser contra”, destacou. 

Peixão estabelece na pro-
posta que deverá estar no in-

terior dos veículos monitor 
treinado para orientar os estu-
dantes com relação à segurança 
de trânsito durante as viagens 
e auxiliar nas operações de 
embarque e desembarque do 
veículo. 

Despesas
Sem trazer muitos detalhes, 

a proposta de Peixão determina 
que o próprio Poder Executivo 
ficará responsável por regula-

mentar a lei no que for cabível. 
As despesas também ocorrerão 
por dotações orçamentárias do 
governo municipal. 

Durante a defesa do projeto, 
Peixão lembrou de casos de aci-
dentes e brigas entre os alunos 
durante as viagens. 

“É mais segurança. Tem 
relatos de acidentes causados 
por brigas de alunos no trans-
porte escolar que desviou a 
atenção do motorista”, disse. 

ADIN

TJ acata liminar da Prefeitura e suspende lei 
que cria “Doação Solidária da Saúde”

O desembargador Francisco 
Casconi, do Tribunal de Justiça 
de São Paulo, acatou liminar 
da Prefeitura de Rio Preto em 
Ação Direta de Inconstitucio-
nalidade (Adin) que pede a 
suspensão de Lei aprovada pela 
Câmara Municipal que permite 
ao contribuinte no pagamento 
de dívidas municipais doar a 
diferença entre o valor da conta 

SANÇÃO OU VETO

Passe livre para pré 
e pós transplantados 
avança na Câmara

Caso o prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) sancione, pacientes 
pré e pós transplantados que 
se encontram em situação de 
vulnerabilidade social recebe-
rão passe livre no transporte 
coletivo de Rio Preto. A Câmara 
Municipal aprovou o mérito 
(votação final) projeto de lei que 
concede a gratuidade nos ônibus 
às pessoas nestas condições. 

De autoria do vereador Júlio 
Donizete (PSD) só terá o passe 
livre aqueles que apresentarem, 
no ato da solicitação, laudo mé-
dico comprovando a necessida-
de do transporte ou tratamento 
pós transplante, documento 
médico comprovando a neces-

até a próxima unidade de real 
ao Fundo Municipal da Saúde. 

A lei é do vereador Robson 
Ricci (Republicanos) e foi pro-
mulgada no dia 16 de março 
deste ano, criando a “Doação 
Solidária da Saúde”, após veto 
do Executivo. 

O projeto é uma espécie de 

“Destinação Solidária”. Neste 
caso é permitido por lei que 
parte do valor referente ao 
recolhimento de impostos, no 
momento da declaração, possa 
ser revertida - tanto pessoa física 
como jurídica - para entidades 
assistências de Rio Preto. 

No caso da lei agora questio-

nada pelo município, determina 
que “os valores arrecadados por 
esta Lei deverão ser apresenta-
dos anualmente à sociedade e 
ao Poder Legislativo” e que “a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
gestora do FMS, utilizará as ver-
bas oriundas desta Lei de forma 
discricionária, observando-se o 
disposto no artigo 154 da Lei Or-
gânica do Município, no artigo 
4º da Lei Municipal n° 4.885/91, 
e as metas estabelecidas pelas 
leis orçamentárias”. 

Caberá ainda ao Poder Exe-
cutivo regulamentar a forma e 
detalhes referentes ao repasse 
dos valores arrecadados pela 
Doação Solidária da Saúde ao 
FMS.  O representante do Tri-
bunal de Justiça atendeu pedido 
da Prefeitura suspendendo a efi-
cácia da lei. O relator Francisco 
diz que  a Lei “envolve matéria 
relacionada a gestão adminis-
trativa.”

sidade de acompanhamento 
ao paciente na utilização do 
transporte coletivo, avaliação 
socioeconômica realizada por 
órgão competente.

Câmara aprova lei que obriga monitor em vans escolares da prefeitura

TJ acata liminar da Prefeitura de Rio Preto e suspende lei

PROMULGADA

DIA 16
A LEGISLAÇÃO pelo 
presidente da Câma-
ra de Rio Preto após 
o Executivo vetar a 
proposta

A proposta 
determina que 
o próprio Poder 
Executivo ficará 
responsável por 
regulamentar 
a lei no que for 
cabível. 

CÂMARA DE RIO PRETO

Projeto que desobriga passaporte vacinal avança

Projeto de lei que desobriga 
a apresentação do comprovante 
de vacinação contra a Covid-19, 
nas repartições públicas de Rio 
Preto, foi aprovado quanto a 
legalidade na sessão da manhã 
desta terça-feira, 29. 

De autoria do vereador Bru-
no Moura (PSDB) o projeto 
determina que “nenhum gestor 
ou superior hierárquico poderá 
exigir comprovante de vacina-
ção, de qualquer natureza, no 
âmbito da Administração Públi-
ca Municipal direta ou indireta”. 

O projeto determina ainda 
que nenhuma pessoa será impe-
dida de ingressar, permanecer 
e frequentar qualquer local de 

responsabilidade do municí-
pio, seja por administração ou 
prestação de serviços, em razão 
do livre exercício da objeção de 

consciência, recusa e resistência 
em ser inoculado com substân-
cia em seu próprio organismo. 

“Fica garantido à pessoa 

que se recusar a inocular imuni-
zante contra Covid-19 o direito 
integral de ir, vir e permanecer 
em espaços públicos de admi-
nistração direta ou indireta do 
Município sem relativização 
do direito em relação à pessoa 
vacinada”, consta do projeto. 

A aprovação, pela maioria 
dos vereadores, foi acompa-
nhada por um grupo de pessoas 
com cartazes exigindo o fim da 
exigência do passaporte vaci-
nal. A proposta ainda precisa 
ser analisada em nova votação 
quanto o mérito. 

Apenas quatro vereadores 
— Jean Charles (MDB), Jéssica 
Coletivas (Psol), Odélio Chaves 
(Progressistas) e Renato Pupo 
(PSDB) — consideraram o pro-
jeto ilegal e votaram contra.

Da REDAÇÃO

Projeto que desobriga passaporte vacinal em Rio Preto avança

A Câmara de Rio Preto  
manteve decisão da última 
semana e também derrubou 
veto do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) a outro projeto de lei já 
aprovado que reajusta em 11% 
salários de agentes políticos de 
Rio Preto. Neste caso trata-se 
de aumento nos salários do 
próprio prefeito, do vice-pre-
feito Orlando Bolçone (DEM) 
e secretários municipais. 

Assim como no reajuste de 
11% nos salários dos 17 verea-
dores, Edinho também vetou 

aumento no seu e nos venci-
mentos dos subordinados de 
primeiro escalão após a Pro-
curadoria-Geral do Município 
apontar inconstitucionalidade 
na medida.

Ação judicial
Logo após a derrubada do 

veto nesta terça-feira, o pre-
feito Edinho encaminhou nota 
em que afirma que “Diante da 
derrubada dos vetos, o prefeito 
Edinho Araújo solicitou à Pro-
curadoria Geral do Município 
(PGM) que ingresse com Adin 
(Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade) contra as duas 
decisões da Câmara, referentes 
a correções salariais de agentes 
públicos”. 

O promotor de Justiça de 

PREFEITO E VEREADORES

Adins vão julgar derrubada 
de vetos dos reajustes

Rio Preto Carlos Romani tam-
bém já encaminhou represen-
tação à Procuradoria-geral de 
Justiça, em São Paulo, que tem 
atribuição de ingressar, assim 
como a Prefeitura, com Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (Adin) contra a lei que 
reajustou em 11% os salários 
dos vereadores, após a Câmara 
rejeitar o veto de Edinho. O 
mesmo deverá ocorrer agora 
com a derrubada do veto ao re-
ajuste dos salários do prefeito, 
vice e secretários. 

Procuradoria
A representação foi proto-

colada por sistema eletrônico 
do Ministério Público no do-
mingo, 27, quando a lei foi 
promulgada. “Os subsídios dos 
edis estão sujeitos às regras da 
anterioridade da legislatura 
para sua fixação e da inaltera-
bilidade durante esse período, 
impeditiva de majoração”, 
afirmou o promotor. Segundo 
Romani, a lei agora em vigor 
“padece de inconstitucionali-
dade”, afirmou.

Ao todo foram 13 votos 
contrários a manutenção do 
veto e três favoráveis. O líder 
informal do governo Edinho 
na Câmara, vereador Paulo 
Pauléra (PP) lembrou que seria 
coerente a derrubada do veto 
assim como ocorreu no caso 
de reajuste dos salários dos 
próprios vereadores. Pauléra 
lembra que o assunto deverá 
ser decidido pelo TJ. 

“Questão de coerência da 
nossa parte. A matéria vai para 
o TJ e com certeza vai nos dar 
tranquilidade acatando a Adin 
do prefeito ou não. Na justiça é 
que vai decidir, é um ato legal 
do vereador votar contra ou 
favor”, disse.

A representação 
foi protocolada por 
sistema eletrônico 
do Ministério Pú-
blico no domingo, 
27, quando a lei foi 
promulgada

Divulgação
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CIDADES Em Rio Preto
Rastreador de celular ajuda PM a 
prender assaltante em flagrante 
minutos após o crime

Caixa paga
O abono salarial ano-base 2020 para 
os trabalhadores da iniciativa privada 
nascidos em novembro

Um motociclista morreu 
atropelado por um coronel 
reformado da Polícia Militar 
que apresentava sinais de 
embriaguez ao volante. O 
acidente aconteceu na noite 
do último domingo, 27, na 
estrada vicinal de Castilho. 

Claudonete Lourenço, de 
53 anos, tinha ido até a vicinal 
para checar um acidente com 
sua neta, que precisou ser so-
corrida e encaminhada para o 
pronto-socorro. O motociclis-
ta acabou sendo atingido pelo 
veículo que o oficial dirigia e 
morreu no local. 

O coronel foi indiciado 
por homicídio culposo. Ele 
foi levado para o Batalhão da 
PM, mas acabou sendo libe-
rado nesta segunda-feira, 28. 

Acidente

A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga as causas de um aci-
dente ocorrido por volta das 
18h30 desta segunda-feira, 28, 
na avenida Alfredo Folchini. 
Um homem, de 33 anos, ficou 
gravemente ferido. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, por motivos desconhe-
cidos, a vítima trafegava com 
sua motocicleta quando se 
chocou em um poste localizado 
às margens da via. 

Uma unidade de Resgate do 
Corpo de Bombeiros prestou 
os primeiros socorros e enca-
minhou o motociclista até o 
Hospital de Base. 

O Dhoje entrou em contato 
com a assessoria do HB mas 
não recebeu retorno sobre o 
estado de saúde da vítima.

Colaborou – Sarah BELLINE 

Coronel reformado da PM atropela e 
mata motociclista em estrada vicinal

EM CASTILHO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

PM é acionada 
após troca de 
tiros e apreende 
adolescente 

Um adolescente, de 17 
anos, suspeito do furto de 
uma motocicleta em Ce-
dral, no último dia 13, foi 
apreendido por policiais 
militares de Rio Preto 
por tentativa de roubo, na 
tarde desta segunda-feira, 
28, após a guarnição ser 
acionada para um cha-
mado de troca de tiros no 
Jockey Club. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, quando os 
pms chegaram em um 
estabelecimento comer-
cial viram dois menores 
no local, sendo que um 
conseguiu fugir. 

O infrator detido con-
fessou ter apontado um 
simulacro de arma de fogo 
para a vítima para tentar 
roubar maquinários da 
empresa. 

Sobre o furto em Ce-
dral, o menor disse que 
havia deixado a moto em 
um bar, cujo dono des-
montou o veículo. 

O adolescente está na 
carceragem da DEIC rio-
-pretense, aguardando 
decisão da Justiça.

A VÍTIMA

53 anos
TINHA A VÍTIMA  que 
estava com um paren-
te vendo outro aciden-
te que havia ocorrido 
na vicinal quando foi 
atingida

GCM prende jovem pela 2ª vez em quatro dias por furto de fios

Divulgação

AOS 42 ANOS

Morre jornalista 
Jocelito Paganelli

Jocelito Paganelli tinha 
42 anos e morreu no início 
da noite desta terça-feira 
(29) de um infarto, segun-
do as primeiras informações. 
Jocelito fazia parte da equi-
pe da TV Tem desde 2017, 
onde foi atuar na área da po-
lítica, conquistando o car-
go de chefe de redação.. 
Antes de fazer parte do cor-
po de colaboradores da TV 
Tem, Jocelito também tra-
balhou no jornal Diário da 
Região. Nasceu em Catan-

duva, em 3 de abril de 1979. 
O prefeito Edinho Araújo se 
manifestou sobre a morte e 
emitiu uma nota de pesar.

TJ suaviza pena de condenado por tráfico
Tratando-se de tráfico de 

pouca quantidade de droga, 
praticado por réu primário, 
é possível a substituição da 
pena privativa de liberdade 
por restritivas de direitos. Com 
base nesse entendimento, a 12ª 
Câmara de Direito Criminal do 
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo substituiu uma pena de um 
ano e oito meses, pelo crime de 
tráfico de drogas, por prestação 

de serviços à comunidade e 
prestação pecuniária em favor 
de uma entidade assistencial, 
no valor de um salário mínimo. 

O réu foi preso em flagrante 
com 193 gramas de cocaína. 
Em primeira instância, foi 
condenado a dois anos e seis 
meses de reclusão, em regime 
inicial semiaberto, No recurso 
ao TJ-SP, a defesa buscou a 
imposição do regime aberto e a 

substituição da pena privativa 
de liberdade. 

Por unanimidade, a turma 
julgadora deu provimento ao 
recurso. O relator, desembar-
gador Sérgio Mazina Mar-
tins, manteve a condenação, 
mas afirmou que a dosimetria 
comportava ajustes para me-
lhor adequar a pena do réu às 
circunstâncias concretas do 
caso, “afinal, não se detectou 

aqui qualquer circunstância 
obstativa da redução máxima 
da pena em face do reconhe-
cimento da forma privilegiada 
do ilícito”. O magistrado jus-
tificou a redução da pena no 
fato de o acusado ser primário, 
de bons antecedentes e sem 
envolvimento com organiza-
ção criminosa. O condenado 
também ganhou o direito de 
responder em liberdade.

POUCA QUANTIDADE DE DROGA

EM OLÍMPIA

Homem mata pitbull 
a marteladas e é preso

Uma cadela da raça pitbull 
morreu após ser agredida com 
golpes de martelo no bairro 
CDHU II, em Olímpia, no últi-
mo domingo, 28. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, policiais militares fo-
ram acionados para atender um 
caso de maus-tratos a animais e 
compareceram em uma chácara. 

Filhote
O filhote, de seis meses, foi 

encontrado com diversos feri-
mentos e não resistiu. 

Ainda segundo o registro 
policial, o suspeito de agredir 
a cadela foi encontrado e preso 
em flagrante.

FERROVIA

Picape é atingida por 
trem em Andradina

Uma picape foi atingida 
por um trem, em Andradina, 
na tarde de segunda-feira, 28. 
Segundo o boletim de ocorrên-
cia, o veículo trafegava pela rua 
Paes Leme e ao tentar atraves-
sar a linha férrea acabou sendo 
atingido pelo trem. 

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, as duas pessoas 
que estavam na picape foram 
socorridas com ferimentos 
leves e encaminhadas à Uni-
dade de Pronto Atendimento 
da cidade.

As causas do acidente serão 
investigadas pela Polícia Civil. 

C o l a b o r o u  S a r a h 
BELLINE
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Preso pela segunda vez em quatro dias
Um jovem, de 28 anos, foi 

preso novamente pela Guarda 
Civil Municipal nesta madru-
gada, 29, após ser flagrado 
furtando a fiação de uma re-
sidência no bairro Colorado. 
Há quatro dias ele havia sido 
detido por guardas pelo mesmo 
tipo de crime no Solo Sagrado, 
mas foi solto na audiência de 

FURTANDO

custódia.

O flagrante 
No flagrante desta terça-

-feira,29, gcms realizavam 
patrulhamento pela Avenida 
Alfredo Teodoro de Oliveira, 
quando visualizaram o acusado 
puxando fios de um poste de 
energia de uma residência. 

Ao ser abordado, os agen-
tes reconheceram que se tra-
vava do mesmo jovem que eles 
haviam prendido há dias atrás 
por furtar uma escola, uma 
residência e duas igrejas. 

Com o suspeito, foram 
apreendidos dois alicates e 
dois cadeados. Ele foi condu-
zido à Central de Flagrantes,.

Ele foi novamente 
flagrado furtando 
a fiação de uma 
residência no 
bairro Colorado
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Balcão de Empregos oferece em média 700 oportunidades

FEVEREIRO

Geração de empregos 
desacelera mas ainda 
é positiva em Rio Preto

O Ministério do Trabalho 
e Previdência divulgou nesta 
terça-feira (29) os dados do 
Caged (Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados) 
referentes ao mês de fevereiro. 
São José do Rio Preto registrou 
o saldo positivo de 899 vagas 
criadas, com 6.859 admissões 
e 5.960 desligamentos. 

O número representa uma 
queda em relação ao mês de 
janeiro, quando 1.159 postos 
de trabalho foram criados. No 

O número representa 
uma queda em rela-
ção ao mês de janeiro, 
quando 1.159 postos de 
trabalho foram criados

total acumulado de 2022 são 
13.962 contratações e 11.904 
demissões, com 2.058 vagas 
criadas. O estoque mostra 
138.637 pessoas empregados 
formalmente no município. 

“É um resultado bastante 
positivo ter 2.058 vagas cria-
das em dois meses. Com isso, 
o município já registra um 
bom aumento no estoque para 

o caso de alguma oscilação na 
economia ocorrer mais para 
frente”, afirmou o economista 
José Mauro da Silva. 

Setor de serviços
O setor de serviços segue na 

liderança em Rio Preto, sendo 
responsável por 67,3% dos em-
pregos criados em fevereiro. O 
setor de construção também 

tem chamado a atenção com 
184 vagas criadas, ficando em 
segundo, a frente da indústria 
(78), comércio (17) e agrope-
cuária (15). 

Dinamismo
“Rio Preto tem uma dinâ-

mica de expansão imobiliária 
muito boa. Há investimentos 
de construções tanto para 
classe baixa, quanto para a 
média e alta, sem contar as 
construções independentes”, 
afirmou o economista. 

Nacional
Em âmbito nacional, o Bra-

sil fechou o mês com a criação 
de 328.507 empregos formais. 
Segundo a pasta foi o segundo 
melhor resultado para o mês 
da série iniciada em 2010, 
perdendo apenas para 2021, 
quando o saldo foi de 397.915 
postos.

Médicas de Rio Preto falam em live sobre 
“Os Cuidados com o Coração da Mulher”

As doenças cardiovasculares 
passaram a liderar as causas 
de mortalidade feminina, na 
frente do câncer de mama, útero 
e ovário. De cada dez vítimas 
fatais no Brasil, quatro são mu-
lheres, sendo que há 50 anos 
esse número não chegava a 10%. 
Os cuidados com o coração da 
mulher são, mais do que nunca, 
fundamentais e tema de live 
gratuita e aberta à população 
reunindo a cardiologista Adria-
na Bellini e a pneumologista 
Mariana Bilachi Pinotti, ambas 
médicas do Instituto de Molés-
tias Cardiovasculares (IMC) de 
Rio Preto. 

A live com o tema “Os Cui-
dados com o Coração da Mu-
lher” será transmitida nesta 
quarta-feira (30/03), a partir 
das 19 horas. A inscrição para 
participar é feita acessando o 
link  https://bityli.com/cnFEe 

As duas médicas irão abor-
dar várias informações e orien-
tações valiosas como as caracte-

rísticas do coração da mulher, a 
incidência de doenças cardíacas 
entre elas, estatística crescente 
de mortalidade, o impacto do 
tabagismo e da obesidade e 
como se prevenir, com ênfase 
para alimentação saudável e a 
prática de atividade física.

Uma explicação para o cres-
cimento acentuado da doença 
cardiovascular entre as mulhe-
res pode estar nas diferenças 
como as doenças se desenvol-
vem em ambos os sexos. A car-

As doenças cardio-
vasculares passa-
ram a liderar as cau-
sas de mortalidade 
feminina, na frente 
do câncer de mama, 
útero e ovário

diologista do IMC explica que as 
mulheres apresentam sintomas 
atípicos da síndrome coronária 
aguda, o que torna o diagnós-
tico mais difícil. No homem, o 
infarto costuma ser precedido 
por uma forte dor no peito que 
irradia para os braços. Entre-
tanto, nas mulheres também é 
comum sentir náusea, fraqueza, 
dores gástricas e falta de ar – 
sintomas que podem ser con-
fundidos com outras doenças. 
As médicas abordarão vários as-

pectos como o ciclo da gravidez, 
o diabetes gestacional e o parto 
prematuro relacionados ao au-
mento do risco cardiovascular 
a longo prazo. Em pacientes 
tratadas por câncer de mama 
e radioterapia, há elevação da 
frequência de doença coronária. 
Com a menopausa, a proteção 
do hormônio estrogênio que 
estimula a dilatação dos vasos, 
facilitando o fluxo sanguíneo, 
começa a diminuir, o que con-
tribui para o aumento do risco.

NESTA QUARTA

VAGAS

Balcão de Empregos 
oferece em média 
700  oportunidades 
de trabalho por dia 
em Rio Preto
O Balcão de Empregos da Se-
cretaria Municipal do Trabalho 
e do Emprego de Rio Preto tem 
registrado em 2022 uma mé-
dia alta de vagas de empregos 
disponíveis. O serviço gratuito 
tem contabilizado diariamente 
cerca de 700 vagas. 
Nesta terça-feira (29) o Balcão 
divulga 654 oportunidades 
para pessoas com diversos 
níveis de escolaridade e perfis 
profissionais. Algumas vagas 
de destaque são: vendedor 
externo (52); motorista de 
app apenas para mulheres 
(50); atendente de lanchonete 
para fast food (40); consultor 
de vendas (17); eletricista de 
stc - serviço técnico comercial 

(12); consultor externo (10); 
e auxiliar de produção (10). 
Os detalhes dessas e de ou-
tras oportunidades podem 
ser consultados no site www.
riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos. O atendimento 
presencial é realizado no 
Poupatempo e na Prefeitura 
Regional Norte. 

     Balcão Itinerante
Inaugurado recentemente, o 
novo serviço oferecido pela 
Secretaria do Trabalho e do 
Emprego é o Balcão de Em-
pregos Itinerante, que tem 
o objetivo de circular pela 
cidade e alcançar populações 
de todas as regiões. 
Nesta quarta-feira, dia 30, 
o Balcão Itinerante estará 
no CRAS Solo Sagrado; e na 
quinta-feira, dia 31, vai aten-
der na praça Dom José Mar-
condes, no centro da cidade. 
O atendimento é sempre das 
9h30 às 16h. 
Gratuito, o serviço oferece ca-
dastramento de trabalhado-
res, impressão de currículos e 
oficinas para elaboração des-
te documento e sobre como 
os candidatos devem se por-
tar em processos seletivos. 

MIRASSOL

Teatro móvel atrai 
3,7 mil em dois dias

O teatro móvel do Proje-
to Emcena Brasil registrou a 
presença de 3.759 pessoas no 
último sábado (26) e domingo 
(27) na Praça Dr. Anísio José 
Moreira, no Centro de Miras-
sol. O público infantil e adulto 
acompanhou de forma gratuita 
espetáculos teatrais, circenses e 
atividades recreativas. Segundo 
a organização, no sábado, foi 
registrada a presença de 1.849 
pessoas e no domingo os núme-
ros foram maiores: 1.910. 

O projeto Emcena, que 
transformou um contêiner 
adaptado em palco, contou 
com o talento de uma equipe 
de 30 artistas e técnicos, que 
garantiram ao público dois dias 
de lazer, imersão na cultura po-
pular e valorização dos artistas 
nacionais. O Emcena Brasil é 
realizado pela Companhia Aba-
reteatro, por meio do Ministério 
do Turismo, Secretaria Especial 
da Cultura com patrocínio da 
Isa Cteep. A visita do projeto à 

Mirassol tem indicação da Isa 
Cteep e parceria da Prefeitura 
Municipal de Mirassol, por meio 
do Departamento de Cultura e 
Turismo. 

“Adoramos a visita do Em-
cena Brasil e temos certeza 
que nossos munícipes também 
aprovaram”, disse o prefeito .

São José do Rio Preto registrou o saldo positivo de 899 vagas criadas, com 6.859 admissões e 5.960 desligamentos.

           Rio Preto tem uma dinâmi-
ca de expansão imobiliária muito 
boa. Há investimentos de cons-
truções tanto para classe baixa, 
quanto para a média e alta
José Mauro,
EconomistasPreto

“

“

A cardiologista Adriana Bellini e a pneumologista Mariana Bilachi

Divulgação SMCS

Divulgação

Arquivo PESSOAL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Nesta quarta-fei-
ra, dia 30, o Balcão 
Itinerante estará no 
CRAS Solo Sagrado; 
e na quinta-feira, 
dia 31, vai atender 
na praça Dom José 
Marcondes

Igor MEDEIROS
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Mais um saindo
O volante Neto Moura é mais um joga-
dor de saída do Mirassol para acertar 
o empréstimo com o Cruzeiro

Outro chegando
Por outro lado, o Mirassol anunciou o 
goleiro Jeferson, titular na conquista 
da Série D em 2020, como reforço

Divulgação

Técnico e presidente do Rio Preto 
lamentam chances desperdiçadas

JACARÉ

O fundador do CAD (Clube 
Amigos dos Deficientes) de 
São José do Rio Preto, Paulo 
Jatobá, e o atual presidente da 
entidade, Berg Nejaim, se en-
contraram com presidente Jair 
Bolsonaro nesta segunda-feira 
(28), no Palácio do Planalto, 
em Brasília. 

Jatobá e Berg participam 
nesta semana de Seminário, or-
ganizado pelo Comitê Brasileiro 
de Clubes Paralímpico, onde o 
CAD é um clubes fundadores. 

EM BRASÍLIA

Membros do CAD têm
encontro com Bolsonaro

O Seminário se estende até 
quinta-feira (31). 

“Participamos até quarta-
-feira de vários eventos que 
marcam a constituição do Co-
mitê de Clubes Paralímpico. 
É um marco para todos nós 
e o CAD está inserido neste 
contexto. Estamos muito feliz”, 
afirmou Jatobá. 

Um desses eventos foi o 
encontro com o presidente 
Bolsonaro, onde as entidades 
agradeceram pela promulgação 
das leis que constituiu o Comitê. 
Os rio-pretenses também se 
encontraram com a ministra 
da Mulher, Família e Direitos 
Humanos no Brasil, Damares 
Alves.

Fundado em 30 de abril de 
2004 por um grupo de amigos 
em São José do Rio Preto, o 
CAD (Clube Amigo dos Defi-
cientes) completa 18 anos de 
história nesta quarta-feira (30). 
Ao longo do mês, o CAD promo-
veu algumas ações para celebrar 
o aniversário como realizar um 
jogo festivo contra jornalistas 
de Rio Preto e promover doa-
ções de sangue no Hemocentro.

O Rio Preto foi eliminado 
da Série A3 do Campeonato 
Paulista neste fim de semana e 
com isso encerrou a temporada 
2022 no profissional, já que o 
time não tem calendário para 
o segundo semestre, apenas 
na base. Desde que retornou 
a terceira divisão em 2018, 
o Jacaré não conseguiu mais 
passar da primeira fase. 

Desde que retornou 
a terceira divisão em 
2018, o Jacaré não pas-
sou da primeira fase

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Peixe
O Santos anunciou nesta 

terça-feira (29) a contrata-
ção do volante uruguaio Ro-
drigo Fernández, 26 anos, 
que estava no Guarani do 
Paraguai. O meio-campista 
assinou contrato de emprés-
timo até o fim de 2022 com 
opção de compra pelo Peixe. 
Ele é o sétimo reforço da 
equipe para a temporada.

Timão
O Eliminado do Cam-

peonato Paulista, o técnico 
Vitor Pereira falou sobre a 
necessidade do Corinthians 
buscar novos reforços por 
conta do calendário cheio. A 
janela de transferências, no 
entanto, se encerra no dia 
12 de abril. O principal alvo 
do Timão tem sido o volante 
Maycon do Shakhtar, mas 
o clube ucraniano só aceita 
vender o atleta. 

Feminino
A meia-atacante Marta 

foi cortada da seleção femi-
nina de futebol após sofrer 
uma lesão no ligamento 
cruzado anterior do joelho 
esquerdo no último fim de 
semana em partida pelo 
Orlando Pride (Estados 
Unidos). Agora, a camisa 10 
da seleção terá que realizar 
uma cirurgia. Com a lesão, 
Marta desfalcará a seleção 
brasileira feminina na Data 
FIFA de abril, quando a 
equipe enfrenta a Espanha 
no dia 7 de abril e a Hungria 
quatro dias depois.

PAULISTÃO

São Paulo e Palmeiras fazem 1º 
jogo da decisão nesta quarta

São Paulo e Palmeiras se 
enfrentam nesta quarta-feira 
(30), às 21h40 no Morumbi pelo 
primeiro jogo da final do Cam-
peonato Paulista. O confronto 
é uma reedição da final do ano 
passado. Na ocasião, o Tricolor 
levou a melhor ao vencer por 2 
a 0 e levantou o troféu. Meses 
depois, o alviverde deu troco 
eliminando o rival nas quartas 
de final da Libertadores. 

No histórico de mata-mata 
entre as equipes, o São Paulo 
leva vantagem com 14 vitórias 
e quatro derrotas contra o 
Verdão. O último jogo, no en-

tanto, terminou com vitória do 
Palmeiras por 1 a 0 dentro do 
Morumbi. 

Rogério Ceni tem algumas 
dúvidas para escalar o Tricolor 
para essa final. Rafinha sentiu 
dores no jogo contra o Corin-
thians e realizou atividades re-
generativas. A expectativa é de 
que o lateral esteja à disposição. 
Já Gabriel Sara não deverá re-
tornar, já que ainda se recupera 
de lesão. O zagueiro Arboleda, 
que está com a seleção equato-
riana, também não deve entrar 
em campo contra o alviverde. 

O Palmeiras chega na deci-
são invicto no torneio e com a 
defesa menos vazada, com ape-
nas 4 gols sofridos em 14 jogos. 

O Verdão não tem jogadores 
suspensos para a final, mas há 
dúvida sobre a condição de dois 
atletas. O goleiro Weverton foi 
cortado da seleção brasileira 
após sofrer um trauma na mão 
esquerda e será reavaliado. Já 
Danilo se recupera de uma lesão 
na coxa e depende da evolução 
para voltar ao time. 

Depois de uma incerteza 
sobre o segundo jogo da final, a 
Federação Paulista definiu que 
a partida acontecerá no domin-
go (3), às 16h no Allianz Parque. 
O Verdão tinha tentado alterar 
o jogo para o sábado por conta 
de um show no estádio, mas o 
São Paulo insistiu que a partida 
fosse realizada no domingo. 

Técnico e presidente do Rio Preto lamentam chances desperdiçadas ao longo da A3

O técnico Rodrigo 
Fonseca exaltou 
o desempenho do 
Jacaré jogando em 
casa, onde conquis-
tou 14 pontos em 
sete jogos

São Paulo e Palmeiras fazem 1º jogo da decisão nesta quarta-feira

Da REDAÇÃO

da REDAÇÃO

 Muller Merlotto Silva

César Greco

O técnico
O técnico Rodrigo Fonse-

ca exaltou o desempenho do 
Jacaré jogando em casa, onde 
conquistou 14 pontos em sete 
jogos, com quatro vitórias, dois 

empates e uma derrota apenas. 
O esmeraldino terminou como 
6º melhor mandante da Série 
A3. Por outro lado, a equipe 
somou apenas dois pontos 
longe do Riopretão, terminan-
do como o pior visitante do 
campeonato. 

“Creio que nós resgata-
mos o respeito do Rio Preto 

ao jogar em casa, tendo um 
aproveitamento muito melhor 
do que em edições passadas. 
Perdemos apenas um jogo e 
infelizmente acabou nos cus-
tando a classificação. Acredito 
que o time criou bastante em 
todos os jogos, mas desper-
diçamos muitas chances de 
gol, que acabaram gerando 

resultados que não condiziam 
com o desempenho da equipe”, 
afirmou. 

O presidente
O presidente José Eduardo 

Rodrigues também acredita 
que o aproveitamento das 
chances de gol criadas foi 
determinante para a desclas-

sificação do clube. “Nosso 
ataque pecou em muitos jogos, 
perdendo diversas chances de 
gol. Contra o Noroeste nós 
mandamos três bolas na trave 
e não conseguimos marcar. 
Infelizmente faltou sorte e 
um melhor aproveitamento, 
mas a equipe jamais perdeu 
o espírito de luta”, comentou. 

Karatê de 
Olímpia 
conquista 
16 medalhas

A equipe olimpiense de 
karatê, formada por 14 alu-
nos da academia Ginshin, 
além do treinador Sensei 
Angel Jomar da Silva (4º 
Dan), participou no último 
fim de semana da segunda 
fase classificatória para 
as finais do Campeonato 
Paulista, em Franca. 

Com o apoio da secre-
taria de Esporte, Lazer e 
Juventude, os atletas de 
Olímpia conquistaram 16 
medalhas, sendo 9 me-
dalhas de ouro, 4 meda-
lhas de prata e 3 medalhas 
de bronze, nas categorias 
kata e shiai kumite (luta). 
Nesta segunda fase clas-
sificatória, estiveram pre-
sentes mais de 20 cidades 
como Franca, Barretos, 
Catanduva e toda região. 
Com o resultado, todos os 
atletas estão classificados 
para a grande final do Cam-
peonato Paulista de Karatê, 
no final de maio.

 R
od

ri
go

 C
or

si



| A8DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 30 de março de 2022

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
3ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Petro Tanque Metalúrgica Ltda 

inscrita no CNPJ: 02.324.640/0001-82, vem pela presente CONVOCAR os demais sócios 
Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO 
DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila 
São José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 14:00  horas, do dia 05 de Abril de 
2022, cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 30 de Março de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Petro Tanque Metalúrgica Ltda 
 
 
 
____________________________________________________________________________

_________ 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
3ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Riolax - Indústria e Comércio de 

Banheiras, Spa´s e Acessórios Ltda inscrita no CNPJ: 10.227.829/0001-85, vem pela 
presente CONVOCAR os demais sócios Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa 
Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair 
Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São José, nesta cidade de São José do Rio 
Preto, às 16:00  horas, do dia 05 de Abril de 2022, cujo objeto é a deliberação sobre 
seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 30 de Março de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Riolax - Indústria e Comércio de Banheiras, Spa´s e 

Acessórios Ltda 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
3ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Riolax Franchising Ltda inscrita 

no CNPJ: 16.954.655/0001-39, vem pela presente CONVOCAR os demais sócios Rodrigo 
Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO DE 
SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São 
José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 17:30  horas, do dia 05 de Abril de 2022, 
cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 30 de Março de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Riolax Franchising Ltda 
 
 

 

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
3ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Petro Tanque Metalúrgica Ltda 

inscrita no CNPJ: 02.324.640/0001-82, vem pela presente CONVOCAR os demais sócios 
Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO 
DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila 
São José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 14:00  horas, do dia 05 de Abril de 
2022, cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 30 de Março de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Petro Tanque Metalúrgica Ltda 
 
 
 
____________________________________________________________________________

_________ 
 
 
 
 

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS 
3ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Riolax - Indústria e Comércio de 

Banheiras, Spa´s e Acessórios Ltda inscrita no CNPJ: 10.227.829/0001-85, vem pela 
presente CONVOCAR os demais sócios Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa 
Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair 
Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São José, nesta cidade de São José do Rio 
Preto, às 16:00  horas, do dia 05 de Abril de 2022, cujo objeto é a deliberação sobre 
seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 30 de Março de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Riolax - Indústria e Comércio de Banheiras, Spa´s e 

Acessórios Ltda 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 
 
 
O Sindicato da Indústria do Mobiliário de Mirassol – SP, entidade 
sindical de primeiro grau, com sede em Mirassol-SP, por seu 
Presidente, abaixo assinado, vem pelo presente edital CONVOCAR 
todas as empresas da categoria do mobiliário, instaladas em sua base 
territorial, constante dos municípios de Bady Bassit, Bálsamo, 
Catanduva, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Jaci, Mirassol, Mirassolândia, 
Neves Paulista, Nova Granada, Olímpia, Potirendaba, São José do Rio 
Preto e Uchoa, para realização da ASSEMBLEIA GERAL, no dia 08 
de abril de 2022, às 09h00, em sua sede social, sito na Rua Nove 
de Julho, 1987, 7º andar, centro, em Mirassol-SP, para cumprimento 
ao que dispõe o artigo 524 “e” da CLT e de mais legislações atinentes 
à matéria, discutir, votar e aprovar a seguinte ORDEM DO DIA: 
1)- Formação de Comissão de Negociação, para participar das 
negociações do Dissídio coletivo/2022 - 2023; 
2)- Autorização ao Presidente e à Comissão de Negociação, para 
proceder às negociações do Dissídio Coletivo/2022 - 2023; 
3)- Autorização ao Presidente do Sindicato para firmar Convenção 
coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores e ou Federação dos 
trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e 
Montagem Industrial do Estado de São Paulo. 
4)- Outros assuntos de interesse da classe. 
Em não havendo quórum, em primeira convocação conforme 
constante dos Estatutos Sociais será em segunda convocação 
realizada a Assembleia Geral, uma hora após o horário designado. 
 
Mirassol, 29 de março de 2022. 
 
 
 
Maic Roger Gonçalves Caneira 
Presidente do S.I.M.M. 
 

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Edital de Convocação
São convocados os senhores acionistas dessa sociedade, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no 
dia 29 de abril de 2022, às 09 horas, na sede social da empresa, na Av. Mario Andreazza, 867, Parte B, Jd. 
São Marcos, em São José do Rio Preto-SP, CEP 15.081-490, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 1) Leitura, discussão e votação do Balanço Patrimonial e demais documentos relativos ao exercício 
social findo em 31/12/2021; 2) Destinação do resultado líquido do exercício social findo em 31/12/2021; e 3) 
Reeleição dos membros do Conselho de Administração e fixação de honorários. SJRPreto-SP, 29 de março de 
2022. Waldemar Verdi Junior - Presidente do Conselho de Administração.

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 23/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 28/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 12/2022 
OBJETO: Aquisição de suplementos alimentares para fornecimento aos usuários das 
unidades de saúde. 
Data da realização da Sessão Pública: 19/04/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 29 de março de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

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 do-
cumentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. VICTOR SANT'ANA ALMEIDA e BEATRIZ ROSA DIELLO, 
sendo ELE filho de CELSO CARLOS ALMEIDA e de ZILFA OLIVEI-
RA SANT'ANA ALMEIDA e ELA filha de SANDERSON MARINHO 
DIELLO e de JOCELAINE REGINA ROSA DIELLO;
2. YED FRIGO IMAD e MARCIA REGINA SOBRINHO, sendo 
ELE filho de NASSER IMAD e de MARIA DOLORES FRIGO IMAD 
e ELA filha de BENEDICTO XAVIER RIBEIRO e de MARIA NOEMIA 
SOBRINHO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 29/03/2022.
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Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Página:

Empresa: ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE(0244)

CNPJ/CPF: 03.303.431/0001-15

Data do encerramento: 31/12/2021Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Emitido em: 31/12/2021

00002

NIRE: 41905

End.: Estância DE 2A ORDEM PARA FAZENDA FELICIDADE S/N-ZONA RURAL - CEP: 15064-405

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Dt.Registro: 21/07/1999

PASSIVO             206.681,01

 PATRIMONIO LIQUIDO             206.681,01
  RESULTADOS             206.681,01

   RESULTADO EXERC. ANTERIORES             231.115,47

   RESULTADO EXERC. CORRENTE             (24.434,46)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Reconhecemos a exatidão  do  presente  Balanço  Patrimonial, cujo  Ativo e Passivo  estão uniformes na mesma importância de

R$ 206.681,01.

( DUZENTOS E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E HUM REAIS E HUM CENTAVO )

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica  restrita  apenas ao aspecto meramente  técnico desde

que reconhecidamente operou  com elementos dados e comprovantes  fornecidos  pela  gerência da firma que se  responsabiliza

pela  sua exatidão e veracidade,  bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e  sob sua total e

exclusiva responsabilidade.

__________________________________________________

AILTON BARCELOS DE PAULA

CONTADOR                 CRC: 1SP203417/O-2

CPF:  046.320.488-36     RG: 12.952.210-7

____________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE

MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO

PRESIDENTE           CPF: 031.689.278-56  RG: 11.589.354-4
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DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Página:

Empresa: ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE(0244)

CNPJ/CPF: 03.303.431/0001-15

Data do encerramento: 31/12/2021Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Emitido em: 31/12/2021

00003

NIRE: 41905

End.: Estância DE 2A ORDEM PARA FAZENDA FELICIDADE S/N-ZONA RURAL - CEP: 15064-405

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Dt.Registro: 21/07/1999

RECEITA BRUTA OPERACIONAL           129.600,68

  VENDAS DE MERCADORIAS               435,00

  DOAÇÕES           129.165,68

RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL           129.600,68
  RECEITA LIQUIDA           129.600,68

LUCRO BRUTO OPERACIONAL           129.600,68
  LUCRO BRUTO           129.600,68

DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS          (156.335,14)
  DESPESAS ADMINISTRATIVAS          (156.596,64)

  DESPESAS TRIBUTARIAS            (1.366,16)

  DESPESAS FINANCEIRAS                (0,05)

  RECEITAS FINANCEIRAS             1.627,71

R E S U L T A D O     O P E R A C I O N A L           (26.734,46)

  RECEITAS NAO OPERACIONAIS             2.300,00

RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ           (24.434,46)

LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO           (24.434,46)

___________________________________________________________________________________________________________________________

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

__________________________________________________

AILTON BARCELOS DE PAULA

CONTADOR                 CRC: 1SP203417/O-2

CPF:  046.320.488-36     RG: 12.952.210-7

____________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE

MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO

PRESIDENTE           CPF: 031.689.278-56  RG: 11.589.354-4

Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Página:

Empresa: ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE(0244)

CNPJ/CPF: 03.303.431/0001-15

Data do encerramento: 31/12/2021Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Emitido em: 31/12/2021

00001

NIRE: 41905

End.: Estância DE 2A ORDEM PARA FAZENDA FELICIDADE S/N-ZONA RURAL - CEP: 15064-405

Município: São José do Rio Preto UF: SP

Dt.Registro: 21/07/1999

ATIVO             206.681,01

 ATIVO CIRCULANTE              57.659,42

  DISPONIVEL              42.659,42

   CAIXA GERAL              11.462,25

   BANCOS CONTA MOVIMENTO                   1,00

   BANCO CONTA APLICACAO              31.196,17

  REALIZAVEL A CURTO PRAZO              15.000,00

   ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              15.000,00

 ATIVO NAO CIRCULANTE             149.021,59
  IMOBILIZADO             148.401,59

   BENS MOVEIS E IMOVEIS             148.401,59

  INTANGIVEL                 620,00

   IMOBILIZADOS INTANGIVEIS                 620,00

__________________________________________________

AILTON BARCELOS DE PAULA

CONTADOR                 CRC: 1SP203417/O-2

CPF:  046.320.488-36     RG: 12.952.210-7

____________________________________________________________

ASSOCIAÇÃO BERAKA DA RENOVAÇÃO CARISMATICA CATOLICA-DIOCESE

MARCIO CALOCHI CARDOSO DE CARVALHO

PRESIDENTE           CPF: 031.689.278-56  RG: 11.589.354-4

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************

**************************************************



DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | Terça Feira, 30 de março de 2022

SOCIAL LUI
WALDNER

 

 *Paulo Dalul 
é quem confecciona o Ossobuco à milanesa, que servirá 

hoje no jantar do Grupo Red Angus, em comemoração ao 
seu aniversário que transcorreu sexta-feira passada.

*Um jantar na casa 
de Cristina Lemos Prado de Carvalho, no Condomínio 

Golfe Jardins, marcará hoje, a volta do Grupo das Babettes 
após o longo período do isolamento na pandemia.     

*Confirmada Nota
dada aqui: o Castellana de 

Rio Preto passará a se chamar Pipper Steak House. 
O proprietário é Josmar Pipper, o Gigante.

*Edson e Hudson 
se apresentam dia 10 de junho na primeira noite da festa 

junina do Clube Monte Líbano, 
E no dia seguinte é a vez de Roberta Miranda. 

*Com uma mesona
familiar no almoço de domingo, 

no Automóvel Clube, Maria Cecilia de Toledo Lerro 
comemorou seu aniversário.

* O magnânimo 
Waldemar Brentan é o novo presidente da Associação 
Portuguesa de Beneficência, mantenedora do Hospital 

Infante Dom Henrique de nossa cidade. 

CHAMPÃ & CAVIARMULHERES EXTRAORDINÁRIAS
Essas mulheres maravilhosas que desde 
o início deste mês, estou homenageando 
nesta coluna, são algumas referências do 
que há de melhor no mundo feminino de Rio 
Preto. São futuras lendas, personalidades 
consagradas, inspiradoras, conhecidas e 
admiradas por todos que as conhecem. Mu-
lheres que auspiciam uma reflexão e enri-
quecem a História de nossa cidade. E olha 
que aqui temos um número expressivo, de 
gente que põe o dedo no nariz do futuro e 
impacta pelas desafiadoras propostas de 
vida,dando-lhe dimensões prolíficas. São 
matérias primas atraentes e desejáveis 
para disputar o mercado das commodities 
humanas, num processo que mistura va-
lor social, arejam o mercado de trabalho e 
empurram o desenvolvimento. Salve, salve, 
mulheres maravilhosas

DOIS BAILES, DOIS SUCESSOS I
As mesas do Baile do Dia das Mães do Clube Monte Lí-
bano, dia 7 de maio, a partir de 22 horas, para 6 lugares, 
custam R$ 500,00  (em torno de R$ 84,00 por pessoa). E 
convidados pagam R$ 150,00. Após sete anos sem gra-
var nenhuma música inédita, a cantora Alcione será a 
atração principal, apresentando sua turnê “Tijolo por 
Tijolo”, seu 42º.álbum com 14 músicas inéditas compos-
tas especialmente para ela, mostrando também outros 
sucessos como “ Sufoco”, “Gostoso Veneno”, “Estranha 
loucura!” e “ Não deixe o samba morrer” e “ Você me vira 
a cabeça”. A emissão de senhas inicia-se  sexta-feira,-
depois de amanhã,como você leu aqui. O sorteio das 
mesas, dia 23 de abril. 

VIAGEM I
Quem está chegando do Nepal,na Cordilheira do Hima-
laia,entre a Índia e o Tibete ao lado de sua amiga Silvia Jun-
queira, de Ribeirão Preto, é Christina Stankovic Rudge Leite.
Elas embarcaram numa expedição dia 7 de março para Du-
bai. De lá,para Katmandu, capital do Nepal,cidade repleta de 
santuários hindus e budistas,como o  famoso Swayambhu-
nath, que abriga macacos e a cidade medieval de Bhaktapur.
Depois,iniciaram uma viagem de 11 dias a pé até o campo 
base do Monte Everest, a 5,5 mil metros de altitude.Voltaram 
em quatro dias até uma cidade próxima a Katmandu onde 
tomaram um pequeno avião rumo a Katmandu de onde em-
barcaram sexta-feira e chegaram ao Brasil,na noite de do-
mingo Me cansa só de relatar vidas tão intensas.

DOIS BAILES, DOIS SUCESSOS II
Já as mesas para o Baile de Aniversário do Auto-
móvel Clube, dia 21 de maio, a partir de 21h30, ten-
do animação dos Irmãos Patheys e da Orquestra 
Ray Conniff Cover, com 16 integrantes, custam R$ 
240,00 para 4 lugares e R$ 360,00 para 6 lugares 
(R$ 60,00 por pessoa), parcelados em três vezes. 
O clube comemora 102 anos no salão social to-
talmente reformado e com um ar condicionado 
impecável. A procura por reservas de mesas tem 
animado a diretoria. Depois de tanto isolamento, 
a sociedade está louca para se confraternizar, 
dançar, festejar, como se não houvesse amanhã.

PRAÇA I 
A Secretaria de Serviços Gerais da Prefeitura Mu-
nicipal inaugura hoje às 19 horas, no Eldorado, a 
Praça 1º. Tenente Isauro Assis de Souza. Ele era 
cearense, rotariano, mas morou em Olímpia por 
37 anos. Era pai de Amelinha de Freitas esposa de 
Daniel de Freitas. 

PRAÇA II
A Prefeitura Municipal inaugura amanhã,atrás 
do shopping Cidade Norte,no local onde antes 
existia um descarte de lixo,a Praça Faiez Name-
tallah Tarraf,parceria do poder executivo com 
o empresário Luiz Tarraf,proprietário do sho-
pping, filho do saudoso Faiez, ex-presidente da 
Acirp, que patrocinou parte dos recursos para a 
construção.O projeto é da arquiteta e urbanista 
Ana Silvia Casagrande e a praça tem pista de 
caminhada, play ground, estacionamento, aca-
demia ao ar livre, pergolado com bancos e um 
bonito paisagismo. 

O olhar agudo do restau-
rateur Victor Homsi, dá 
aos seus restaurantes 
Salsa Rooftop e L’Osteria 
e ao seu Buffet Victoria, a 
solidez de quem encontra 
excelência nos resultados 
de seus cardápios e servi-
ços, tornando-os atrações 
irresistíveis. Para come-
morar o aniversário de sua 
mulher, Eliana, ele esco-
lheu uma de suas meninas 
dos olhos, o Salsa Rooftop, 
restaurante que resplan-
dece no topo de um centro 
comercial da avenida JK, 
cortejado por nomes con-
sagrados do high. Com seu 
entusiasmo incontrolável, 
a hostess convidou 150 
nomes top de nossa so-
ciedade, para cantar com 
ela, o parabéns a você. 
Eliana Mathias de Oliveira 
Homsi traz na alma, uma 
capacidade quase lírica de 
buscar joie de vivre e um 
entusiasmo de grande ca-

CAIXA DE BOMBONS
pilaridade que encanta as 
pessoas que com ela con-
vivem. Iniciada no final da 
tarde, a festa foi eferves-
cente, recebendo altas do-
ses de alegria, elegância e 
charme. Eliana processou 
tudo e jogou de volta na 
ambience, com seu sorriso 
contagiante, oferecendo 
um menu sem fronteiras, 
delicado e delicioso que 
fez as convidadas curtirem 
uma eloquente atmosfera, 
animada por um DJ. Tinha 
delícias merecedoras de 
aplausos do paladar, como 
camarão flambado com 
sour cream, bruschettas 
de brie com figo, folhado 
de abacaxi com gorgno-
zola, boeuf bourguignon 
com polenta, risoto capre-
se, bobó de camarão, tudo 
acompanhado de Aperol, 
gin, vinho e espumante. E 
de sobremesa, delícias de 
chocolate e frutas. Nota 
dez, com louvor. 

VIAGEM II
Os cariocas Cel. Ajaury e Sheila Monteiro de Barros, que têm muitos 
amigos aqui,viajam  amanhã para os Estados Unidos, onde vão visitar 
o filho  de Sheila,Ricardo, a nora Fabiane e o neto Gabriel Henrique, 
que residem em Orlando.Comemoram domingo, dia 3, o aniversário 
dela. Retornam dia 15 de abril.

INAUGURAÇÃO
O executivo Rogério Melzi por uma questão de memória afetiva, tem 
investido um bom dinheiro na restauração da casa onde será inaugu-
rada a padaria e confeitaria Zappa’s, na Antonio de Godoy, próximo do 
mercado. A dire la verité, ao lado do empório Riacho Doce.Naquela casa 
ele passou sua infância, por isso, se prontificou a restaurar aquele imó-
vel e deixá-lo com as características do projeto arquitetônico original.

ITALIANOS
Com a presença do Cônsul Geral da Itália em São Paulo, Do-
menico Fornara, do presidente da Câmara do Comércio Ita-
liano Graziano Messana e de representantes da Bauducco, 
Ducati e Pirelli,a Lide Noroeste Paulista reuniu-se terça-fei-
ra na pizzaria Bella Capri,na Redentora.O encontro, claro, 
terminou em pizza.

RODEIO I 
O Jaci Rodeio deste ano, organizado pelo Clube dos 10, já divulgou 
suas atrações: dia 31 de março, quinta-feira, Fiduma e Jeca; dia 1º de 
abril, sexta-feira, Fernando e Sorocaba; Dia 2, sábado, César Menot-
ti e Fabiano e domingo, dia 3, Di Paullo & Paulinho. 

RODEIO II
O Rodeio de Mirassol acontece na época do novo carnaval com abertu-
ra na quarta-feira, dia 20 de abril, véspera do feriado de Tiradentes tra-
zendo Maiara e Maraisa e Hugo e Guilherme, na abertura.No feriado, de 
21 de abril, Alok e Douglas e Viunicius. Dia 22, Jorge e Mateus.No sábado, 
23, Zé Neto e cristiano e no dia 24, Menos é Mais e Netto e Henrique.

RODEIO III
Em maio, Palestina realiza seu Rodeio Show, do dia 25 a 28. A abertu-
ra será no dia 25, quarta-feira, com Rionegro & Solimões; na quinta,25, 
Matogrosso & Mathias; na sexta-feira, Maiara e Maraisa; no sábado, 28, 
Diego e Victor Hugo e encerrando a festa  no domingo, Rick & Renner. A 
realização é do Clube Amigo do Peão. 

FESTA POLÍTICA
O ministro Tarcisio de Freitas, pré-candidato ao Governo de 
São Paulo, volta a Rio Preto dia 9 de abril,um sábado, para 
um encontro regional do Republicanos que será,na verdade, 
uma festa para promover sua candidatura ao governo do 
Estado, orquestrada pela batuta de Diego Polachini, o man-
da-chuva regional do partido.

LIVRO 
Agradeço ao amigo Sidney Tunda, pelo livro “ Sorte, peito e 
jeito” que me enviou, contando sua vida, iniciada como engra-
xate em Pindorama que se transformou no maior distribuidor 
de ar condicionado na América Latina, a Poloar e a STR.

Quem sai aos seus não degenera. A 
profa. Dra. LIGIA MAURA GARCIA, 
professora da FGV de São Paulo e da 
Sorbonne de Paris,mostra a  mesma 
linhagem da mãe, Clotilde Garcia 
com seu estilo marcante. 

Mulher de estilo, classy e elegante,
 CLOTILDE GARCIA
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