
Intimado, Edinho tem 15 dias para 
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NA CÂMARA

Projeto pede 
orientação sobre 
golpes financeiros 
contra idosos
Projeto de lei protocolado 
nesta quarta-feira, 30, na 
Câmara de Rio Preto pre-
vê a criação de campanha 
para alertar sobre golpes 
financeiros contra idosos. 
A proposta tem objetivo 
combater a violência finan-
ceira ou patrimonial contra 
idosos, no âmbito familiar 
ou comunitário. E também 
orientar sobre abusos em 
empréstimos consignados.
POLÍTICA  Pág.3

A Prefeitura tem 15 dias úteis a partir desta quinta-feira, 31, para recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determi-
nou a extinção de ao menos 120 cargos comissionados e outras 478 funções gratificadas. A intimação do acórdão  foi disponibilizada 

na terça-feira, 29, e considerada pública nesta quarta-feira, 30, para efeito de contagem de prazo recursal.  POLÍTICA  P.3

POLÍCIA

PM prende três 
traficantes em 
24 horas de 
patrulhamento
Entre as ocorrências poli-
ciais, dois flagrantes com 
três pessoas presas pela 
Polícia Militar por tráfico 
de drogas em menos de 24 
horas . CIDADES Pág.5

EVENTO

Olímpia abre 
inscrições para 
corrida do 
Trabalhador

Potencial de
NEGÓCIOS

Shopping Iguatemi anuncia in-
vestimentos, ganha mais lojas 
de grife e mira consumidores 
da Região Metropolitana. 
NEGÓCIOS  Pág.7

Remédios terão reajuste 
de 10,8%, diz Sindusfarma

IGUATEMI SEU BOLSO

Os preços dos medicamen-
tos devem ser reajustados 
em 10,89%, segundo infor-
mou o Sindusfarma (Sin-
dicato da Indústria de Pro-
dutos Farmacêuticos). Esse 
percentual de reajuste é um 
valor máximo que pode ser 
aplicado pelos fabricantes, 
e deve entrar em vigor no 
final desta semana. O índice 
leva em conta a inflação e o 
fator Y, divulgado na terça-

-feira (29) pela Câmara de 
Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED), 
que calcula os custos de 
produção não captados pelo 
Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), como variação cam-
bial, tarifas de eletricidade 
e variação de preços de in-
sumos. Em 2021, a inflação 
oficial foi de 10,06%..
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NO GABINETE

Viajando de 
bicicleta há 26 
anos, a segunda 
visita a Rio Preto

O cicloviajante Antônio 
Rogério do Nascimento  
visitou nesta quarta-feira 
(30) o gabinete do prefeito 
Edinho Araújo.
 ESPORTES Pág.8

Investimento de R$ 250 mi criará bairro inteligente
Com investimento de mais de R$ 250 milhões, o Complexo Eplenum ocupará uma 
área de quase 1 milhão de m² às margens da BR-153. Serão quase mil imóveis resi-
denciais e projeto fica pronto em 2024. CIDADES  Pág.6

AEDES AEGYPIT

Cidades
intensificam 
combate 
à dengue
Os primeiros meses do ano 
são marcados normalmen-
te pela forte incidência de 
chuvas na região. Por conta 
disso, é sempre esperado 
um aumento nos casos de 
dengue. Algumas cidades 
intensificaram ações para 
combater a proliferação do 
mosquito Aedes Aegypti. 
Em Potirendaba já foram 
contabilizadas 89 notifica-
ções de casos suspeitos da 
doença, com 9 confirmações 
e outros 72 ainda em inves-
tigação. CIDADES  Pág.6

EM 2024

ESPORTES  Pág.8

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
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O Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), se refere a uma 
condição, em diferentes graus 
de comprometimento, em áreas 
específicas do desenvolvimento 
humano. Um exemplo é a difi-
culdade na reciprocidade socio-
emocional, ou seja, na troca das 
relações, na comunicação verbal 
ou não verbal, nas habilidades 
sociais, como no brincar. Tam-
bém pode ser caracterizado pela 
repetição de certos movimentos 
motores, uso de objetos ou fala 
estereotipados ou repetitivos, 
inflexibilidade diante da rotina 
ou combinados, apego excessivo 
a determinado objeto, hiper ou 
hiporreatividade a estímulos 
sensoriais. 

No entanto, não podemos 
nos prender apenas às carac-
terísticas que podem impor 
limitações, mas olhar para a 
pessoa, além de seu diagnóstico. 
Não podemos deixar que um 
CID (Código Internacional de 
Doenças) impeça o processo 
de desenvolvimento biopsi-
cossocial de qualquer pessoa. 
Devemos enxergar a partir 
disso uma nova perspectiva e 
abordagem para proporcionar 
mecanismos que favoreçam 
uma crescente melhora nas 
relações e nas dificuldades de 
uma pessoa com TEA.

Partindo desse princípio, 
temos encontrado duas verten-
tes ao nos relacionarmos com 
uma pessoa com TEA: uma que 
diz dos desafios de conhecer o 
diagnóstico e saber trabalhar e 
favorecer o desenvolvimento, 
principalmente de crianças que 
apresentam algumas caracterís-
ticas, mas não têm diagnóstico 
fechado, e outra que se refere à 
busca e dedicação em oferecer 
tudo aquilo que é de direito des-
sa pessoa, não só como autista, 
mas como ser humano.

 A conscientização do Au-
tismo não se refere apenas a 
“conhecer” o espectro, mas em 
assegurar a essas pessoas seus 
direitos básicos e sua inclusão 
efetiva no meio em que está 
inserida, sem deixar de con-
siderar sua individualidade. 
Mas isso só é possível quando 
conseguimos ser empáticos 
com a realidade de cada um, 
seja da criança ou da família.

Para que a inclusão real-
mente aconteça, é necessário 
criar condições que estimulem 
e favoreçam as áreas que pre-
judicam o desenvolvimento 
integral daquele que apresenta 
qualquer tipo de dificulda-
de, ou seja, oferecer suporte 
para que haja uma troca nas 
relações interpessoais. É im-
portante estarmos atentos e 
conscientes de que autismo 
não é uma doença, não tem 
“cara”, não é algo raro; que 
as pessoas com essa condição 
têm direitos assegurados por 
lei, e que os primeiros sinais 
aparecem nos primeiros três 
anos de vida. 

*Aline Tayná de Carvalho 
Barbosa Rodrigues é Psicóloga 
Escolar no Instituto Canção 
Nova em Cachoeira Paulista 
(SP)

ARTIGO

Em nosso cotidiano, no 
papel de cidadão consciente, 
passamos a monitorar e ques-
tionar tudo ao nosso redor. 
Observamos a limpeza de ruas, 
terrenos e calçadas, animais 
abandonados, arborização e 
espaços de lazer, ou a falta 
destes locais na comunidade.

Aprendemos a ouvir quei-
xas nos grupos de whats, no 
ônibus e ate na porta da escola, 
problemas como: falta de va-
gas em escolas, de agua, queda 
de energia, projetos de contra 
turnos para as crianças, furtos 
a residências, falta de ilumina-
ção pública, descarte irregular 
de lixo,  limpeza de calçadas e 
terrenos, falta de sinalização 
e necessidade de lombadas, 
casos de violência doméstica, 
jovens depressivos que tentam 
suicídio, famílias que precisam 
de alimentos/ou roupas e mo-
bília são demandas diárias que 
recebemos das comunidades. 

De um lado, sabemos que 
os recursos naturais são limi-
tados e a natureza não conse-
gue acompanhar o ritmo cres-
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cente do consumo no planeta. 
Assim como, do outro lado, 
os Governos não conseguem 
resolver todas as demandas das 
populações.

 Desta forma, surgem ini-
ciativas coletivas com parti-
cipação de lideres comunitá-
rios, empresas locais e Gestão 
pública, com projetos e ações 
sociais diretamente trazidas 
de problemas de dentro das 
comunidades, que não passam 
pela burocracia de Programas 
sociais do Governo, tornando 
mais rápidas e efetivas, solu-
cionando em pequeno a médio 
prazo determinadas demandas 
sociais, além de empoderar as 
comunidades para combater a 
fome, o desmatamento, esti-
mular o descarte correto dos 
resíduos e incentivar o empre-
endedorismo social e consumo 
consciente.  

A Lider do Comitê Social 
do Grupo Mulheres do Brasil 
Rio Preto e Presidente da As-
sociação de moradores Digni-
dade, Rebeca Cortez, traz como 
exemplo sua própria comuni-
dade, que desde sua fundação 
em julho de 2018, a população 
se uniu e formou a Associação 
de moradores, para atender 
os problemas que já iniciaram 
com o bairro. 

Os principais problemas 
de um bairro novo foram: fur-
tos a residência; o abandono 
de animais; falta de pontos 
de ônibus; lixos e entulho de 
construção jogados no meio 
das ruas, calçadas e terrenos; 
atropelamento de crianças e 
animais; brigas por som alto; 
falta de arborização das ruas e 
áreas verdes.

Para resolver estes proble-
mas, foram criados Projetos 
como Patas do Bem (causa 
Animal); Projeto Sacoleira So-
lidaria (Causa Social), Projeto 
Eco Dignidade(ambiental); 
Projeto Vizinhança Solidaria 
(Segurança pública), além de 
ter o apoio de Projetos já exis-
tentes de outros parceiros que 
suprem a parte de Assistência 
Social, saúde e segurança. 
Sendo fundamental o apoio 
de Redes de Apoio que contam 
com Secretarias Municipais, 
vereadores, empresas privadas 
e públicas e principalmente 
das lideranças comunitárias.  

Nosso papel no Comitê 
Social (Conexão Bairros e 
Comunidades) é ajudar outras 
lideranças em seus projetos so-
ciais locais, no desenvolvimen-
to das mulheres no empreen-
dedorismo social e inclusão, 
arrecadar fundos para ações 
de Pascoa, Dia das Crianças e 
Natal Solidário e ate mesmo 
desenvolver juntos com as 
líderes comunitárias, novos 
Projetos Sociais. Para maiores 
informações sobre o Comitê 
Social 17 988270644, ou pro-
cure nossas redes sociais @
grupomulheresdobrasilriopre-
to no Instagram e Facebook. 

Rebeca Cortez de Frei-
tas, Empreendedora So-
cial com formação em 
Administração e Gestão  
Pública.  Líder do Comitê 
Social do Grupo Mulheres 
do Brasil ( Núcleo Rio Pre-
to), atuando desse 2014 
em Associações de bairros 
e Conselhos de Saúde e 
Segurança Pública.

Check-up vascular, preven-
ção de doenças cardiovas-

culares e teleconsulta
Seria injusto da minha 

parte discorrer sobre algum 
tema da medicina vascular e 
ignorar a inestimável perda 
do querido amigo Jocelito 
Paganelli, jornalista e chefe 
de redação da TV TEM, víti-
ma de um infarto fulminante. 
Ainda inconformado com a 
notícia, aproveito a ocasião 
para reforçar a todos que 
semanalmente acompanham 
e interagem com esta coluna 
sobre a importância e, acima 
de tudo, sobre a necessidade 
do check-up vascular.

 Problemas circulató-
rios são silenciosos!

Infelizmente, uma carac-
terística em comum das do-
enças circulatórias consiste 
na ausência de sintomas. Isto 
significa que uma pessoa pode 
enfartar, evoluir com derra-
me cerebral ou desenvolver 
obstruções nas artérias e nos 
demais vasos sanguíneos das 
pernas sem que o organismo 
emita comunicados prévios de 
que alguma alteração está em 
vias de acontecer.

 Como já proferido 
pelo renomado cardiologista e 
médico do esporte Nabil Gho-
rayeb, cuja formação médica 
foi amalgamada na gloriosa 
Faculdade de Medicina de 
Sorocaba, “ninguém morre de 
véspera”. Em outras palavras, 
a morte é o único mal inexo-
rável do qual somos incapazes 
de reverter o processo apesar 
da evolução do conhecimento 
técnico e científico, entretanto 
podemos nos cuidar e evitar 
que a nossa vida seja injus-
tamente abreviada sem que 
possamos aproveitar as mara-
vilhas que a nossa existência 
terrestre pode nos oferecer.

 O check-up vascular é 
a única forma de prevenir as 
doenças cardiovasculares! 

O sistema circulatório está 
presente em todas as regiões 
do nosso corpo, perfundindo 
e oxigenando os órgãos vitais. 
Quem cuida da circulação, 
envelhece com saúde, com 
menor risco de eventos car-
diovasculares. Para que nosso 
envelhecimento seja saudável, 
é fundamental que o check-up 
vascular seja efetuado anual-

mente.
 O check-up vascular 

é realizado no consultório 
médico, a partir de exames não 
invasivos capazes de avaliar 
os diversos segmentos circu-
latórios do corpo humano. 
Um check-up vascular bem 
realizado previne doenças, 
diagnostica alterações vascu-
lares e, sobretudo, permite 
que o tratamento seja efetuado 
precocemente, caso alguma 
patologia seja diagnosticada. 

Infarto do miocárdio, der-
rame cerebral, má circulação, 
hipertensão de origem renal, 
trombose venosa profunda, 
trombose arterial, aneurismas 
arteriais e obstruções das ar-
térias carótidas representam 
apenas algumas patologias 
que podem ser identificadas e 
posteriormente tratadas com 
o check-up vascular. Entre-
tanto, o check-up vascular 
de excelência não se resume 
a uma série de exames médi-
cos agendados. Tudo começa 
com a avaliação médica, cuja 
anamnese e exame físico são 
os pontos determinantes para 
que se julgue quais exames 
serão necessários.

A teleconsulta representa 
uma herança que a pandemia 
deixou ao mundo. Se você 
mora longe e têm dificuldades 
em ser consultado presen-
cialmente pelo seu médico 
de confiança, solicite a opção 
de teleconsulta. A partir de 
aplicativos específicos, pode-
-se realizar a consulta médica 
virtualmente em tempo real. 
Posteriormente, pode-se agen-
dar uma consulta presencial 
para finalizar a avaliação.

Para mais informações a 
respeito do check-up vascular, 
acesse o site www.drsthefano-
vascular.com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculda-
de de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo, 
especialista nas áreas de 
Cirurgia Vascular, Angior-
radiologia e Cirurgia En-
dovascular e coordenador 
do curso de Medicina da 
União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago)

Arquivo PESSOAL

Autismo: 
a necessária 

conscientização

SAÚDE VASCULAR

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

No Correio Braziliense, de 
10 de fevereiro de 1987, recor-
dei máxima do grande cien-
tista, médico, bacteriologista, 
epidemiologista e sanitarista 
brasileiro dr. Oswaldo Cruz 
(1872-1917), que Alziro Zarur 
(1914-1979), saudoso funda-
dor da Legião da Boa Vontade, 
muito citava e nos serve de per-
manente incentivo também na 
área do ensino: “Não esmorecer 
para não desmerecer”.

Eis aí. Simplesmente se 

ARTIGO 

Newton, a gota e a Vida Espiritual

Arquivo PESSOAL

trata da educação de supe-
rior qualidade, não apenas 
no campo do intelecto como 
também naquilo que somos em 
substância: Espírito. Alguém 
pode redarguir que a Ciência 
não provou ainda a realidade 
da Vida após a morte. No en-
tanto, devemos cogitar sobre o 
fato de que a gloriosa Ciência, 
sem a qual não mais consegui-
ríamos subsistir, é, em termos 
modernos, muito novinha 
neste orbe para que alguns dos 
seus esforçados defensores a 
entronizem como detentora de 

toda a Verdade. Ora, seria puro 
dogmatismo! Portanto, tudo, 
menos Ciência. Muito resta a 
ser investigado. Sir Isaac New-
ton (1643-1727), que não preci-
sa de apresentação, ponderava: 
“O que sabemos é uma gota, o 
que ignoramos é um oceano”.

Diante da admoestação do 
sábio enunciador da Lei da 
Gravidade, que foi um corajo-
so decifrador do Apocalipse, 
sou levado a refletir quanto 
à Vida Espiritual, ainda mais 
tendo em vista o que aquele 

inglês notável humildemente 
concluiu: “A mim mesmo pa-
reço ser apenas um menino 
que brinca à beira da praia, ora 
a achar uma pedra mais polida 
ou uma concha mais formosa, 
enquanto o grande oceano da 
Verdade se estende, ignoto, 
diante de mim”.

A Ciência não é um dogma. 
Razão pela qual o dever de 
pensar e o comportamento 
científico imparcial perante a 
Verdade são atributos do au-
têntico cientista.

José de Paiva Netto ― Jor-

nalista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — 

www.boavontade.com
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Política Devovlendo a grana
Banco deve restituir cliente em dobro 
por empréstimo consignado fraudu-
lento, decide ação judicial 

Valores a receber
‘Dinheiro esquecido’: cliente resgata 
R$ 1,65 milhão em consórcio, diz dire-
tor do Banco Central 
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Prefeitura é intimada e tem 15 dias para 
recorrer de decisão que acaba com cargos

APADRINHADOS

A Prefeitura tem 15 dias 
úteis a partir desta quinta-feira, 
31, para recorrer da decisão do 
Tribunal de Justiça de São Pau-
lo que determinou a extinção 
de ao menos 120 cargos comis-
sionados (livre nomeação) e 
outras 478 funções gratificadas 
na estrutura do Poder Executivo 
de Rio Preto.

A intimação do acórdão com 
a decisão dos desembargadores 

No dia 22 de fevereiro 
o TJ publicou o acórdão 
sobre pedido de extin-
ção dos cargos

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura é intimada e tem 15 dias para recorrer de decisão acaba com cargos apadrinhados

A intimação do 
acórdão com a deci-
são dos desembar-
gadores do Órgão 
Especial do TJ foi 
disponibilizada na 
terça-feira

Arquivo DHOJE

Projeto de lei protocola-
do nesta quarta-feira, 30, na 
Câmara de Rio Preto prevê a 
criação de uma campanha para 
alertar sobre golpes financei-
ros contra idosos. Denomina-
da “Campanha Perdurável do 
Combate aos Golpes Financei-
ros Realizados Contra Idosos”, a 
proposta tem objetivo combater 
a violência financeira ou patri-
monial contra idosos, no âmbito 
familiar ou comunitário. 

O autor do projeto é o ve-
reador Bruno Moura (PSDB). 
O parlamentar cita ainda o 

CAMPANHA PARA IDOSOS

Projeto cria orientação contra golpe financeiro
famoso golpe do empréstimo 
onde idosos acabam sendo lu-
dibriados por golpistas através 
de redes sociais ou telefonemas. 

O projeto especifica que é 
preciso “combater a violência 
financeira institucional, in-

terpretada como contratação 
de empréstimos oferecidos 
por agentes financeiros, sem 
consentimento ou pleno co-
nhecimento dos idosos quanto 
aos dispositivos e condições do 
contrato”. 

Bruno deseja incentivar a so-
ciedade civil a empregar meios 
de comunicação para divulgar 
ações de prevenção e repressão 
aos crimes de estelionato contra 
idosos. 

“As ações preventivas deve-
rão ser informadas pelo poder 
público municipal em meios 
oficiais e jornais de grande 
circulação no município. Em 
parceria com as secretarias, 

especialmente de Educação, e 
com o Conselho do Idoso, deve-
rão ser divulgados os meios e os 
novos meios de golpe aplicados 
nos canais no inciso anterior”, 
afirma. 

Na justificativa Bruno afirma 
que “é notório que inúmeros 
golpes aplicados em idosos 
que recebem qualquer tipo de 
benefício vem crescendo e nada 
vem sendo feito para que haja 
qualquer tipo de coibição desta 
prática, que pode ser feita tanto 
por instituições financeiras, 
quanto por membros da própria 
família”, afirma. 

O projeto não tem data para 
ser analisado em plenário.Campanha deve orientar idosos contra golpes financeiros

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Edinho assina concessão de áreas 
para ações sociais no município

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) assinou nesta quar-
ta-feira, 30, uma renovação e 
uma nova concessão de área 
pública, pelo prazo de cinco 
anos, para o desenvolvimento 
de atividades culturais e de 
inclusão social. Foi renovada 
a concessão para a Camerata 
Jovem Beethoven de uma área 
no Parque da Liberdade, onde 
são atendidas 1.200 crianças 
e adolescentes em oficinas de 
arte e cultura, com destaque 

para a música. Os diretores 
Rosemeire Sampaio e Ítalo 
Marin representaram a Ca-
merata. 

O prefeito também assinou 

a concessão de uma área pú-
blica na Estância dos Manacás 
para a Comunidade Solidarie-
dade SOL. No imóvel,  segundo 
os diretores Luciano Freitas e 

Lucas Roncati, será construída 
uma unidade de acolhimento 
em república para pessoas em 
situação de vulnerabilidade, 
com vínculos familiares fragi-
lizados ou rompidos, buscando 
reconstrução pessoal e rein-
serção na sociedade. 

“O ato de hoje reafirma a 
parceria entre o poder público 
e instituições da sociedade 
civil, fortalecendo o processo 
de desenvolvimento social 
integrado, aprimorando a qua-
lidade dos serviços públicos”, 
disse o secretário Orlando 
Bolçone, de Planejamento Es-
tratégico, Ciência, Tecnologia 
e Inovação..

ENTIDADES

Divulgação SMCS

DA REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O governador João Do-
ria (PSDB) sancionou nesta 
quarta-feira, 30, a lei que 
concede reajustes salariais 
para 541,1 mil servidores 
ativos, inativos e pensio-
nistas do Estado. 346 mil 
servidores da Saúde e da 
Segurança vão receber 20% 
de aumento e 195,1 mil 
funcionários estaduais de 
outras categorias serão 
contemplados com 10% de 
reajuste. Todos os paga-
mentos são retroativos à 
data-base de 1º de março. 
O investimento mensal 
neste reajuste é de R$ 424,6 
milhões, correspondente 
a R$ 5,7 bilhões ao ano. 
Em 2022, o impacto será 
de R$ 4,8 bilhões, pois o 
aumento começa a valer 
neste mês. A despesa está 
em consonância com a Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

Reajuste
O projeto de lei do Gover-

no de São Paulo que concede 
reajuste salarial de 10% e ins-
tituiu o Plano de Carreira e 
Remuneração para os docen-
tes estaduais foi aprovado no 
início da noite de terça-feira 
(29) na Alesp (Assembleia 
Legislativa do Estado de São 
Paulo). A proposta que prevê 
reajustes de até 73% para 
docentes, diretores escolares 
e supervisores educacionais 
segue agora para a sanção 
do governador Joao Doria 
(PSDB). De acordo com o 
projeto, os professores em 
início de carreira irão rece-
ber aumento que vai elevar 
o salário inicial para R$ 5 
mil em jornada de 40 horas 
semanais, valor 30% maior 
do que o piso nacional. O 
Executivo também enviou à 
Alesp proposta de reajuste de 
10% para Educação. 

Carreira

Prefeito 
decreta luto 
por morte de 
jornalista

O prefeito Edinho 
Araújo (MDB) decretou 
luto oficial de três dias em 
Rio Preto pela morte do 
jornalista Jocelito Paga-
nelli. O prefeito de Catan-
duva, Padre Osvaldo Rosa 
(PSDB) também havia 
declarado luto oficial no 
munícipio, terra natal do 
jornalista. 

Edinho aproveitou o 
lançamento de um empre-
endimento imobiliário em 
Rio Preto na manhã desta 
quarta-feira, 30, para de-
cretar luto na cidade. 

“Perdemos um profis-
sional talentoso, ético e 
sempre preocupado com 
a imparcialidade. Que 
Deus conforte os amigos 
e a família”, declarou na 
ocasião. 

Jocel i to  Paganel l i 
morreu na noite desta 
terça-feira, 29, devido a 
um infarto. Ele estava em 
sua casa, chegou a pedir 
apoio do Samu, mas não 
resistiu. 

Nascido em Catandu-
va, em 3 de abril de 1979, 
o jornalista estava prestes 
a completar 43 anos. 

Em Rio Preto teve pas-
sagens pelo jornal Diário 
da Região e desde 2017 
era comentarista e chefe 
de redação da TV Tem, 
afiliada da Globo.

Da REDAÇÃO

Projeto quer incen-
tivar a sociedade 
civil a empregar 
meios de comuni-
cação para divulgar 
ações de prevenção 
de estelionatos

do Órgão Especial do TJ foi 
disponibilizada na terça-feira, 
29, e considerada pública nesta 
quarta-feira, 30, para efeito de 
contagem de prazo recursal por 
parte do munícipio. 

O Dhoje Interior questionou 

o governo do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) sobre o assunto. 
a A Procuradoria Geral do Mu-
nicípio informou que “sobre a 
ação, o prazo recursal é de 15 
dias úteis. Houve autorização 
para interposição de recurso”. 

Segundo a pasta já houve a 
determinação do prefeito Edi-
nho para que os procuradores 
possam recorrer a análise téc-
nica. “Lembrando que o Acór-

dão tem efeito modulador, não 
sendo necessário no momento 
qualquer exoneração, porque 
ele ainda não produz qualquer 
efeito”, conclui a nota enviada 
pelo governo. 

No dia 22 de fevereiro o TJ 
publicou o acórdão sobre pe-
dido de extinção dos cargos da 
Prefeitura. 

O acórdão com a decisão da 
maioria dos 25 desembargado-

res do Órgão Especial do TJ 
trouxe detalhes sobre o fim dos 
cargos comissionados, também 
conhecidos como “apadrinha-
dos” e cerca de 500 funções 
gratificadas. A análise ocorreu, 
em julgamento de ação movida 
pelo Psol Estadual que acabou 
sendo acatada de modo parcial.

Foram extintos cargos de 
diretores, chefe de gabinete, 
além de chefes de divisão e co-

ordenadoria. Os salários variam 
de R$ 3,5 mil a R$ 6 mil. Os 
cargos de assessores foram os 
únicos a não serem declarados 
inconstitucionais pelo TJ.

A decisão da Justiça cau-
sou alvoroço na alta cúpula do 
governo Edinho. No mesmo dia 
da publicação do acórdão a 
Prefeitura de Rio Preto emitiu 
nota garantindo que município 
iria recorrer da decisão no (STF).

Divulgação_CÂMARA RP

Edinho assina concessão de áreas  para ações sociais no município
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CIDADES Sem máscara
O ministro Marcelo Queiroga afirmou que 
o governo está estudando flexibilizar, em 
breve, o uso de máscara no trabalho. 

Para contratação
O Balcão de Empregos itinerante de 
Rio Preto estará na Praça Dom José 
Marcondes nesta quinta-feira. 

RIBEIRÃO DO SUL

PRF encontra criança andando 
sozinha às margens da BR-153

No início da noite desta terça-
-feira, 29, por volta das 19h30, 
a equipe da PRF de Ourinhos 
recebeu informações de uma 
criança que estaria sozinha às 
margens da Rodovia Trans-
brasiliana (BR-153), a três 
quilômetros do Trevo de Ri-
beirão do Sul-SP. 
Os policiais se deslocaram até 
o lugar informado, localizan-
do um menino de 12 anos , 
descalço e sem camisa. Após 
ser atendido pela Unidade 
de Resgate da Concessioná-

ria Triunfo-Transbrasiliana, 
o garoto informou que estava 
no sítio de um parente desde 
domingo passado e no final da 
tarde de ontem acabou fican-
do sozinho, pois seu familiar 
teria deslocado para a cidade 
fazer compras. 

   Invasão e fuga
Num certo momento, enquan-
to brincava no quintal, avis-
tou dois homens encapuzados 
pulando a cerca para entrar 
na propriedade, assustado, 

correu o mais rápido que con-
seguiu para a estrada de terra 
até chegar na rodovia para pe-
dir socorro. 

     Conselho
Como o adolescente não sa-
bia informar nenhum tele-
fone de contato dos familia-
res foi trazido até a Unidade 
Operacional da PRF em Ou-
rinhos, onde foi alimentado. 
O Conselho Tutelar de Ouri-
nhos foi acionado localizando 
os pais do garoto.

PRF encontra criança andando sozinha às margens da BR-153

Divulgação

Duas mulheres, de 57 e 
41 anos, foram presas em 
flagrante, pela Polícia Mili-
tar, por tráfico de drogas, na 
noite desta terça-feira, 29, no 
Parque da Cidadania, em Rio 
Preto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma guarnição fazia 
patrulhamento de rotina no 
bairro quando viu três jovens 
em atitude suspeita e decidiu 
abordá-los. 

Ao perceber a aproximação 
da viatura o trio entrou cor-
rendo em uma residência. As 

acusadas que estavam dentro 
da residência tentaram im-
pedir que a PM revistasse os 
rapazes. 

Com um adolescente, foi 
encontrado R$ 50 e com outro 
menor R$ 20 e uma porção de 
maconha. 

No portão do imóvel os 
pms acharam uma sacola com 
dez porções de maconha e 
cinco de cocaína. 

PM prende três traficantes em flagrante 
em 24 horas nas ruas de Rio Preto

RIO PRETO

No portão os pms acha-
ram uma sacola com dez 
porções de maconha e 
cinco de cocaína

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Agentes 
acham 14 
celulares em 
vistoria no CPP

A mulher mais jovem es-
tava com uma porção de ma-
conha e, em uma almofada, 
foram apreendidos R$ 287 e 
três porções da droga. 

Na delegacia de plan-
tão as prisões foram con-
firmadas e elas transferi-
das para a carceragem local. 

2ª ocorrência
Um traficante foi flagrado 

pela PM de Rio Preto ven-
dendo uma porção média de 
maconha para um usuário, 

na noite desta terça-feira, 29, 
no Jardim Paraíso, na Região 
Norte da cidade. Em sua casa, 
outro jovem foi preso quando 
tentava esconder dois tijolos 
da droga. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a guarnição fazia pa-
trulhamento de rotina quando 
surpreendeu o acusado numa 
calçada conversando com um 
motociclista. 

Ao ver a viatura o suspeito 
tentou fugir, mas acabou sendo 
detido e confessou o tráfico. 

Agentes penitenciá-
rios apreenderam 14 ce-
lulares, durante vistoria 
nesta terça-feira, 29, no 
Centro de Progressão 
Penitenciária (CPP) de 
Rio Preto. 

Um dos funcionários 
públicos, de 51 anos, 
procurou a Central de 
Flagrantes, à tarde, para 
registrar queixa. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, além dos 
telefones, foram confisca-
dos 20 carregadores, três 
fones de ouvido e cinco 
películas de celular. 

No momento da vis-
toria não havia nenhum 
detento, não sendo pos-
sível identificar a quem 
pertencia os objetos. 

A mulher mais 
jovem estava com 
uma porção de 
maconha e, em 
uma almofada, fo-
ram apreendidos 
R$ 287 e três por-
ções da droga.

Em sua residência outro jovem 
estava tentando esconder dois 
tijolos de maconha e também 
recebeu voz de prisão. 

O rapaz alegou à PM que 
comprou o entorpecente no 
bairro João Paulo II pelo valor 
de R$ 1 mil e faria R$ 2 mil 
com aquela quantidade de 
maconha. 

A dupla foi levada ao Plan-
tão, teve a prisão confirmada 
e aguarda julgamento na car-
ceragem local. Colaborou 
– Sarah BELLINE 

PAGOU

R$ 1 mil
PELO TIJOLO que seria 
fracionado e daria em 
torno de R$ 2 mil de 
lucro após a venda, 
disse o traficante

PM prende duas mulheres por tráfico de drogas no Cidadania; em outrra ocorrÊncia jovem foi detido com tijolo de maconha

Arquivo DHoje

CRIME FOI SÁBADO

Assassino de mulher é 
encontrado na capital

O homem, de 31 anos, sus-
peito de ter matado a compa-
nheira e estuprado a filha dela, 
de 12 anos, no último sábado, 
26, no Jardim Santo Antônio, 
na Região Norte de Rio Preto, 
foi preso nesta terça-feira,29, 
na Vila Leopoldina, em São 
Paulo. 

O crime
De acordo com a polícia, a 

menina passou por exame de 

corpo de delito e o resultado 
deu negativo para conjunção 
carnal.

Roberta Cristiane Alves, de 
45 anos, foi encontrada morta 
pela mãe, na residência em que 
morava com a filha. 

A ocorrência foi registrada 
na Central de Flagrantes de Rio 
Preto como morte suspeita e 
estupro de vulnerável e segue 
em investigação. Colaborou 
– Sarah BELLINE

Arquivo DHoje

CPP de Rio Preto

Da REDAÇÃO

Irmão identifica 
homem morto 
a facadas 
na Vila Ercília

O homem encontrado 
morto a facadas na noite 
de segunda-feira, 28, na 
Vila Ercília, em Rio Preto, 
foi identificado na noite de 
ontem, 29, pelo irmão. 

João Pedro Paulo ti-
nha 55 anos e seu corpo 
apresentava perfurações 
de faca. Quando a PM che-
gou ao local viu a vítima 
e acionou o Resgate, que 
constatou o óbito. 

A equipe de homicídios 
da Deic foi chamada e 
iniciou as investigações do 
caso. A PM não localizou 
nenhuma testemunha do 
crime.

Deic de Rio Preto

Arquivo DHoje

RIO PRETO

Ladrão de loja é 
preso em flagrante

Um ladrão foi preso em fla-
grante, por policiais militares, 
na tarde desta terça-feira, 29, 
no bairro Parque Industrial, 
em Rio Preto, ao tentar furtar 
um estabelecimento comercial. 

Boletim
De acordo com o boletim de 

ocorrência, o acusado entrou 
na loja com uma sacola e se 
dirigiu até as gôndolas de má-

quinas de cortar cabelo, onde 
colocou duas unidades dentro 
do acessório e saiu sem pagar. 

Seguranças
Os seguranças da empresa 

conseguiram deter o suspeito e 
recuperar os objetos furtados. 
A PM foi acionada e levou o 
indiciado até o Plantão, onde 
a prisão foi confirmada.Cola-
borou – Sarah BELLINE  
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ZONA SUL

Investimento de R$ 250 mi 
criará em Rio Preto o 
primeiro bairro inteligente

A Emais Urbanismo apre-
sentou nesta quarta-feira (30) 
o Complexo Eplenum, o pri-
meiro bairro inteligente de 
Rio Preto, um megaempre-
endimento urbano na região 
Sul da cidade com terrenos 
residenciais fechados e lotes 
abertos de uso misto. O projeto 
é inspirado no Pedra Branca 
(SC) e no Celebration (EUA), 
em Orlando e as vendas terão 
início neste sábado (2). 

Com investimento de mais 
de R$ 250 milhões, o Comple-
xo Eplenum ocupará uma área 
de quase 1 milhão de m² às 
margens da BR-153. “O com-
plexo foi pensado para atender 
os diferentes projetos de vida 

das pessoas e oferece soluções 
integradas, que conectam os 
moradores a facilidades de 
comércio e serviços, proposta 
alinhada à nossa missão”, 
afirmou Edson Tarraf Jr., pre-
sidente da Emais Urbanismo. 

Além dos quase mil imó-
veis residenciais, o complexo 
contará com vários empreen-
dimentos comerciais, como 

open mall, centro médico, 
colégio - uma nova unidade 
da escola Carlos Chagas Fi-
lho, escola de natação -  uma 
unidade da Wave Natação e 
Studios (que usa metodologia 
do nadador Gustavo Borges), 
praça gastronômica com diver-
sos restaurantes, entre outros. 

O objetivo do complexo é 
criar uma nova “centralidade” 
para a região. “Trata-se de uma 
área já muito privilegiada, por 
estar entre dois shoppings 
importantes da cidade e ro-
deada de condomínios. E ali 
os moradores terão a como-
didade de acesso a diferentes 
serviços e atividades de lazer 
integrados e a poucos metros 
de suas casas. Nossa estimativa 
é de uma circulação de 7 mil 
pessoas por dia. Tudo isso gera 
um ambiente também bastante 
favorável para quem pensa 
em investir e fazer negócios”, 
comentou Calixto Abelama 
Neto, diretor comercial da 
urbanizadora. 

O Complexo Eplenum tam-
bém terá um home resort de 
mais de 16 mil m² de área 

construída com quiosques, 
bangalôs, bar molhado, um 
palco para shows, piscina 
infantil com brinquedos aquá-
ticos, quadras de tênis e de 
beach tennis e food park. Outra 
comodidade serão estações de 
trabalho próximas às piscinas, 
com conexão wi-fi. 

Além disso, o complexo 
contará com 82 mil m² de par-
que linear, com 5km de pista 
de caminhada acompanhada 
de espelhos d’água, campos 
de futebol, quadras de beach 
tennis e touch tennis (para 
crianças), quiosques, deck, 
entre outros itens. 

“O condomínio em si terá 
o resort como diferencial. Na 
parte aberta do empreendi-
mento, teremos uma nova 
centralidade, então teremos 
escolas, escola de natação, 
farmácias, serviços que o mo-
rador não precisará se deslocar 
pela cidade para encontrar o 
que precisa”, afirmou Tatiane 
Cristina Silvério, diretora de 
produtos da Emais. 

A previsão de conclusão das 
obras é para 2024.

Número de internações por 
Covid caiu 84% desde janeiro

O Governador João Doria 
anunciou nesta quarta-feira 
(30) que o Estado de São Pau-
lo registrou redução de 84% 
das internações por Covid-19 
desde o final de janeiro, quan-
do foi registrado o pico da va-
riante Ômicron. Atualmente 
os hospitais possuem 1.869 
pacientes internados, sendo 
1.195 em enfermaria e 672 
em UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva). 

“É uma notícia para ser 
celebrada. As internações 
vêm caindo há oito semanas e 
hoje, pelo quinto dia seguido, 
São Paulo tem menos de 2 mil 
pessoas internadas em UTI e 
em enfermaria”, disse Doria. 

Apenas na última semana 
epidemiológica, encerrada 
no sábado (26), a redução de 

novas e pessoas internadas 
por coronavírus foi de 21,77%. 
Atualmente, a taxa de ocupa-
ção dos leitos de unidade de 
terapia intensiva é de 23,3% e 
de enfermaria, 17,9%. 

“Esses dados nos permitem 
avaliar as duas semanas de 
flexibilização do uso de más-
caras em ambientes abertos 
e fechados. Isso é o impacto 
sim da vacinação. Chegamos 
a quase 92% da população 
elegível acima de cinco anos 

imunizada”, disse o Secretário 
de Saúde, Jean Gorinchteyn. 

Segundo a última atualiza-
ção do Vacinômetro às 12h23 
desta quarta-feira, 85,54% da 
população total está com es-
quema vacinal completo. Até 
agora foram aplicadas mais 
de 104 milhões de doses por 
COVID-19. O Estado vacinou 
77,55% das crianças de 5 a 
11 anos com a primeira dose, 
com 40,12% desse público com 
esquema vacinal completo. 

NO ESTADO

ÉPOCA DE CHUVA

Cidades da região 
intensificam 
ações no combate 
ao mosquito 
da dengue

Os primeiros meses do ano 
são marcados normalmente 
pela forte incidência de chuvas 
na região. Por conta disso, é 
sempre esperado um aumento 
nos casos de dengue. Por conta 
disso, algumas cidades inten-
sificaram ações para combater 
a proliferação do mosquito 
Aedes Aegypti. 
Em Potirendaba foram conta-
bilizadas 89 notificações de ca-
sos suspeitos da doença, com 9 
confirmações e outros 72 ainda 
em investigação. “No ano pas-
sado tivemos um número alto 
de casos, por isso iniciamos um 
trabalho de prevenção ainda 
no fim do ano com os agentes 
fazendo visita de casa em casa. 
Também iniciamos nesta quar-
ta-feira o fumacê por alguns 
bairros da cidade”, afirmou a 
coordenador de saúde Patrícia 
Silva Caires. 
A Secretaria de Saúde de Olím-
pia iniciou nesta semana tam-
bém uma nova estratégia de 
prevenção à dengue a nebuliza-
ção veicular noturna, que será 
realizada em ruas dos bairros 
com maior índice de casos. 
Com 236 casos positivos já 
confirmados, a recomendação 
da Saúde é para que a popula-

ção deixem as portas e janelas 
abertas e cubram gaiolas e 
aquários protegendo seus 
animais. O cronograma com 
as datas e os próximos bairros 
que receberão o veneno, será 
divulgado pela Saúde. Um car-
ro de som também percorrerá 
os locais previamente avisan-
do sobre a ação e orientando 
os moradores sobre o horário 
e as instruções para a nebu-
lização. 
O Departamento de Saúde de 
Mirassol informou que foram 
registradas 337 notificações 
de casos suspeitos de dengue, 
com 107 casos positivos. De fe-
vereiro para março, o número 
de casos aumentou em 117,8% 
no município. 
“Estamos intensificando a 
visita dos agentes, já que a 
maioria dos criadouros são 
encontradas dentro das pró-
prias residências, em ralos, em 
calhas entupidas e em vasos de 
planta”, afirmou o diretor do 
departamento de saúde, Frank 
Hulder de Oliveira. 
Em Tanabi já forma confir-
mados 1.206 casos positivos 
da doença, com outros 207 
aguardando resultado. A vigi-
lância de saúde do município 
resolveu apostar em um mu-
tirão para recolher entulhos 
em casas e até o momento, 126 
caminhões cheios com objetos 
já foram carregados na cidade.

NO BOLSO

Remédios terão reajuste de 
10,89%, diz Sindusfarma

Os preços dos medicamen-
tos devem ser reajustados em 
10,89%, segundo informou 
o Sindusfarma (Sindicato da 
Indústria de Produtos Farma-
cêuticos). 

Esse percentual de reajuste 
é um valor máximo que pode 
ser aplicado pelos fabricantes, 
e deve entrar em vigor no final 
desta semana. 

O índice leva em conta a 
inflação e o fator Y, divulgado 
na terça-feira (29) pela Câmara 
de Regulação do Mercado de 
Medicamentos (CMED), que 
calcula os custos de produ-
ção não captados pelo Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA), como 
variação cambial, tarifas de 
eletricidade e variação de pre-
ços de insumos. Em 2021, a 
inflação oficial foi de 10,06%. 

O reajuste ainda precisa 

ser autorizado pelo governo 
federal, mas o Sindusfarma 
destaca que, pela lei, a recom-
posição anual de preços poderá 
ser aplicada a partir desta 
quinta-feira (31), “em cerca 
de 13 mil apresentações de 
medicamentos disponíveis no 
mercado varejista brasileiro”. 

Cartórios registram mais filhos só com nome da mãe; psicologo alerta para importãncia da presença dos pais

           O complexo 
foi pensado para 
atender os dife-
rentes projetos 
de vida das pes-
soas e oferece 
soluções integra-
das
Edson Tarraf Jr, 
presidnete da Emais

“

“

Número de internações por Covid-19 caiu 84% desde janeiro em SP

Cidades da região intensificam ações no combate à dengue
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Divulgação

O complexo contará 
com 82 mil m² de par-
que linear e a previsão 
de entrega das obras á 
para 2024
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Remédios terão reajuste

Hoje, Mirassol  
antecipa vacina 
da gripe para 
idoso de 60 anos

A Prefeitura de Mi-
rassol, por meio do De-
partamento Municipal de 
Saúde (DMS), informa 
antecipou para esta quin-
ta-feira (31) o início da va-
cinação contra a Influenza 
para os grupos de idosos 
com 60 anos ou mais e 
profissionais da saúde. 

Onde
O atendimento acon-

tece nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) Aeropor-
to, Renascença, Cohab 
II e Regissol, das 8h às 
16 horas, e no Centro de 
Saúde, também conhecido 
como Postão, das 8h às 19 
horas. 

No sábado (02),  o 
atendimento será no Pos-
tão das 8 às 13 horas e 
na UBS do Distrito de 
Ruilândia, das 8h às 12h. 

Divulgação



  |  A7DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quinta-feira, 31 de março de 2022 ESPECIAL

O potencial de consumo de 
uma população estimada em 
1 milhão de habitantes da 
Região Metropolitana, com-
posta por 37 municípios, 
tem atraído grandes marcas 
para Rio Preto. Muitos desses 
players de mercado estão de 
olho em abocanhar fatia de 
um cobiçado filão: os clien-
tes das classes A e B. E para 
fidelizar essa clientela de gos-
to mais exigente e alto poder 
aquisitivo oferecem desde 
atendimento vip e serviços 
diferenciados até produtos 
personalizados.
Localizado na Região Sul, 
área nobre rio-pretense, o 
Shopping Iguatemi se tornou 
uma vitrine disputada. Para 
os próximos meses estão pre-
vistos R$ 3 milhões em inves-
timentos em sete operações. 
As inaugurações vão gerar 
dezenas de empregos. 
“Com as novidades, o Igua-
temi Rio Preto segue cons-

Classes A e B e Região Metropolitana 
entram na mira de grandes marcas

E a loja em Rio 
Preto, que está 
nos últimos me-
ses de contrato, 
na Redentora, é a 
nossa única ope-
ração de rua

baseado em estudos, onde a 
definição é estar nas melho-
res regiões e com potencial. 
Entendemos que faz muito 
sentido estarmos em Rio Pre-
to”, afirma Fernando Figuei-
redo, gerente de operações 
Adidas Brasil.

INAUGURAÇÕES 
Em março, as primeiras a se 
instalarem no centro de com-
pras são a Primor Perfumes, 
empresa com 30 anos de tra-
dição na cidade e que aposta 
num novo conceito; a Murau 
que volta a marcar presença, 
mas com o dobro de área reser-
vada para atender sua cliente-
la feminina de roupas e aces-
sórios; e a HeyLuliBaby, cujo 
quiosque oferece o melhor do 
mundo infantil em pelúcias e 
produtos para bebês.  Na área 
da gastronomia, o reforço fica-
rá por conta da Bacio di Latte, 
cuja loja no Iguatemi brinda-
rá os consumidores com seus 
gelatos produzidos a partir de 
ingredientes da melhor quali-
dade e que proporcionam uma 
experiência única de sabor.

NEGÓCIOS

truindo um mix de lojas com 
o que o varejo e a gastrono-
mia tem de melhor para ofe-
recer a nossos clientes, além 
de opções exclusivas que es-
tão alinhadas aos desejos e 
interesses de todo o público 
regional”, afirma Sany Wor-
cman, gerente geral do Igua-
temi Rio Preto.
O empreendimento anunciou 
a chegada de lojas exclusivas 
na região, como a Adidas, 
uma das principais marcas 
internacionais de artigos es-
portivos, que ocupará uma 
área de 200 m². A inaugura-
ção deve ocorrer no primeiro 
semestre de 2022.
Qualidade, sustentabilidade 
(end plastic waste), acessó-
rios exclusivos e o Adiclub 
(clube de membros) são as 
apostas para cativar o pú-
blico-alvo formado pela Gen 
Z, mulheres e praticantes de 
corrida.
“Escolhemos a rede Iguatemi 
por ter uma rede sólida e que 
confiamos na melhor exposi-
ção de nossa marca. Temos 
um plano de expansão sólido, 

Daniele Jammal
Especial para o Dhoje Live! investe  

em 11 tipos  
de tecidos 
tecnológicos

Referência nacional 
em moda fitness e moda 
praia, a Live! é outra mar-
ca exclusiva que aporta no 
Shopping Iguatemi. A pre-
visão é que a loja comece a 
operar em abril. 

“A Live! nasceu com o 
compromisso de ser sinô-
nimo de qualidade, estilo 
e funcionalidade. Possui 
11 tipos de tecidos tecno-
lógicos, cada um com uma 
funcionalidade diferente. 
Grande parte da matéria-
-prima é produzida pela 
Live! diretamente na fábri-
ca em Jaraguá do Sul, San-
ta Catarina, seguindo altos 
padrões de qualidade e 
sustentabilidade”, destaca 
a sócia da marca, Fabiana 
Pastorelli Schneider.

Segundo a empresá-
ria, o conceito da marca é 
“somos apaixonados por 
moda, saúde e bem-estar, 
inspirando nossos clientes 
a levarem uma vida mais 
ativa, saudável e feliz”.

Ela acrescenta que a 
opção pelo Iguatemi se deu 
através de análise merca-
dológica, público-alvo e 
colocação no mercado. 

“A escolha da cidade foi 
influenciada pela região, 
além de exercer grande 
influência nos municípios 
menores. E, apesar da in-
flação alta e a pandemia, 
São José do Rio Preto teve 
um crescimento de 4,3 
no primeiro trimestre de 
2021. Foi o sétimo maior 
crescimento no estado de 
São Paulo. Também usa-
mos como fator decisório 
a pesquisa de mercado 
para o segmento de moda 
fitness”, frisa.

Com novo conceito, Pipe Content House
espera faturar R$ 100 mil mensal na largada

ENTREVISTA
FABIANA SCHNEIDER 
Empresária é sócia da Live!

30 ANOS DE TRADIÇÃO 
Primor Perfumes aposta em novo conceito

SUSTENTABILIDADE 
Live! produz grande parte da matéria-prima

PONTO DE ENCONTRO  
Pipe defende que clientes se sintam bem na loja

Os desejados tênis Vert e 
as sandálias Linus poderão ser 
conferidos no Shopping Igua-
temi, nos próximos meses, na 
Pipe Content House, que há 15 
anos produz moda masculina, 
feminina e infantil sem o uso 
de qualquer matéria-prima de 
origem animal em suas peças. A 
marca terá um novo layout para 
a unidade. 

Em entrevista exclusiva ao 
DHOJE, o diretor comercial da 
player, Gabriel Neves, fala sobre 
o que espera a partir da inaugu-
ração 

DHOJE - Qual o público-
-alvo da marca?

GABRIEL NEVES - Em re-
lação ao público-alvo, até pela 
precificação dos nossos produtos, 
a maior parte dos nossos clientes 
é pertencente às classes A e B. 
Em relações às questões demo-
gráficas desse nosso consumo, 
as pessoas de 20, 30 até 60, 70 
anos, consomem os produtos com 
uma concentração maior na faixa 
etária entre 30 e 40 anos, onde a 

concentração maior dos nossos ti-
ckets acontece de mulheres acima 
dos 50 anos. Nós vendemos tanto 
masculino, quanto feminino e 
infantil. O produto é com destino 
final muito mais masculino, mas 
quem transaciona, quem passa 
o cartão em nossas lojas, pelo 
menos metade acaba sendo de 
pessoas do sexo feminino.

DHOJE - Qual a aposta 
da marca para conquistar e 
fidelizar a clientela? 

GN - Basicamente dar sequ-
ência ao que a gente vem fazendo 
nos últimos anos. A Pipe é uma 
marca que produz as suas coleções 
de acordo com as expedições fei-
tas ao redor do mundo. Isso desde 
o ano de fundação da marca, em 
2006. A gente não vê o produto 
como mero tecido aviamentado. 
A gente procura vender experi-
ências para o público que procura 
se comunicar através de nossas 
coleções. E a gente entende que 
tem alguns atributos estratégi-
cos para isso. É um preço mais 
competitivo do que boa parte dos 
nossos concorrentes desse nicho. 
Nós temos um conceito muito ba-
cana em função dessas expedições 
e que tem um processo de origem 
que passa muito longe do produto 
propriamente dito. 

Temos um marketing a nível 
nacional envolvendo influencia-
dores e embaixadores e talvez o 
ponto que seja mais relevante de 
todos, a gente procura transfor-
mar a nossa loja em ponto de en-
contro. Um local onde as pessoas 
se sintam bem. A gente trata todo 
mundo da mesma forma, inde-

pendentemente de cor, de classe 
social, de orientação sexual, de 
preferência política, de religião, 
etc. Então, normalmente, é um 
espaço onde as pessoas se sentem 
bem, a gente coloca todo o nosso 
lifestyle. São 22 expedições que 
a gente faz pelo mundo, quadros 
expostos pelas paredes, então a 
gente acredita que esses são nos-
sos diferenciais para ter uma boa 
condição competitiva no local.

DHOJE - A escolha pelo 
Iguatemi tem viés estratégico 
pela localização privilegiada 
do empreendimento? 

GN - Quanto a escolha do 
Iguatemi, para nós não há outra 
alternativa na cidade. Todas as 
nossas lojas estão em shoppings 
centers espalhados pelos estados 
do Paraná, do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, totalizando oito 
unidades. E a loja em Rio Preto, 
que está nos últimos meses de 
contrato, na Redentora, é a nossa 
única operação de rua. Fizemos 
essa migração, pois já temos 
parceria com o Grupo Iguatemi 
em Campinas e espero que num 
futuro próximo tenhamos outras. 
Na nossa concepção não há outra 
alternativa em Rio Preto. 

O Iguatemi tende a crescer 
cada vez mais e se tornar na nossa 
opinião o shopping único dentro 
desse posicionamento que a gente 
entende como necessário. Nem 
passou pela nossa cabeça, sendo 
bem transparente, qualquer outra 
situação envolvendo shopping 
center na cidade de Rio Preto.

DHOJE - Ainda em pande-

mia e com a inflação corroen-
do o orçamento doméstico, 
qual a projeção de vendas na 
nova loja até o final do ano? 

GN - Em relação à projeção 
de vendas para esse ano, a gente 
imagina a inauguração da loja 
na segunda quinzena do mês de 
maio, portanto, a gente teria pou-
co mais de seis meses de operação, 
e projeta média mensal de R$ 100 
mil de largada, onde a gente ima-
gina três vezes o faturamento de 
um mês normal para dezembro. 

Novembro tende a ser um 
mês mais forte, naturalmente 
enfrentando um pouco de dificul-
dades por questões inflacionária, 
cenário de ambiente macroeco-
nômico, guerra, questão política. 
A gente vai ter provavelmente um 
cenário bastante conturbado nos 
próximos meses no nosso país. 
A situação está muito complexa, 
mas fizemos algumas apostas 
certeiras.

A gente vem num momento 
muito interessante com a nossa 
marca tanto na linha masculina, 
feminina, quanto infantil. Temos 
também os nossos acessórios, 
lançamos óculos esse ano. Deve 
chegar em 60 dias a nossa linha 
de calçados, onde a gente fez o 
piloto e a plataforma do produto 
desde o começo. Então vai ser 
algo bastante inovador, com preço 
acessível e uma relação custo/
benefício bastante interessante. 

DHOJE - Rio Preto é sede 
da Região Metropolitana. 
Isso influenciou na escolha 
pelo investimento?

GN - Sem dúvida alguma, 

houve impacto nesse sentido. 
Essa análise a nível nacional é 
bastante estratégica quanto aos 
pontos de venda. Nós entendemos 
que temos condições de cobertura 
em dois Estados. São eles, São 
Paulo e Paraná. Para o Rio de 
Janeiro a gente já está operando 
através de franquia e assim será 
em todas as unidades federati-
vas do nosso país. Em relação a 
São Paulo, nós começamos pelo 
interior. Então hoje nós temos 
Piracicaba, Campinas, Rio Preto 
e Ribeirão. E a gente entende que 
nesse momento faz sentido estar 
na capital.  Estamos em processo 
negocial para estar na cidade de 
São Paulo ainda em 2022. A mes-
ma coisa no Paraná, começamos 
por cidades estratégicas como 
Londrina e Maringá, e agora com 
processo negocial com Curitiba. É 
a forma como a gente entende, fa-
zendo força no interior, modelan-
do em shoppings que têm estrutu-
ra muito interessantes, mas ainda 
boletos um pouco mais acessíveis 
para depois a gente ir para as 
capitais dos respectivos estados e 
Rio Preto, no nosso entender, por 
ser foco na Região Metropolitana, 
ser boca de sertão e referência de 
consumo num raio de 300 qui-
lômetros, a gente entendia que 
era uma cidade extremamente 
necessária. É o berço do nosso 
trabalho. Uma cidade que a gente 
tem um carinho muito grande, 
que a gente sente que tem força 
como marca, o pessoal já conhece 
o nosso trabalho. E a gente espera 
que com todas as dificuldades no 
mundo tenhamos um bom início 
no Shopping Iguatemi. 

Para fidelizar clientela de gosto apurado e alto poder aquisitivo, players de mercado investem alto e oferecem serviços
 diferenciados, atendimento vip e até produtos personalizados
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Mirassol na Serie C
CBF divulgou a tabela detalhada da Sé-
rie C e o Mirassol vai estrear no domingo 
(10 contra o Ferroviário no Maião

Salah fora da Copa
O Egito, do craque do Liverpool Mohamed 
Salah, ficou de fora da Copa do Mundo 
após perder nos pênaltis para Senegal.

Há 26 anos na estrada, cicloviajante 
Antônio Rogério passa por Rio Preto

CICLISTA

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O cicloviajante Antônio 
Rogério do Nascimento, co-
nhecido como “Neguinho do 
Asfalto”, visitou nesta quar-
ta-feira (30) o gabinete do 
prefeito Edinho Araújo, em sua 
segunda passagem pela cidade 
desde que iniciou sua jornada 
ciclística há 26 anos. 

Natural da cidade de Co-
rumbá (MS), ele saiu em via-
gem de bicicleta em 1991, com 
a promessa pessoal de pedalar 
por 30 anos em agradecimento 
à Nossa Senhora Aparecida por 
uma graça alcançada. O trajeto 
à cidade de Aparecida, no Vale 
do Paraíba, sudeste do Estado 
de São Paulo, é uma das rotas 
peregrinas mais frequentadas 
pelos brasileiros, sinal de fé do 
povo, devotos de todas as clas-
ses sociais, rumo ao Santuário 
Nacional, o segundo maior do 
mundo, com capacidade para 

45 mil pessoas. 
Antônio Rogério relata que 

nasceu sem a visão e com uma 
série de problemas de saúde 
que o impediriam de andar. Sua 
condição mudou aos 10 anos de 
idade, quando recebeu novas 
córneas e um marcapasso. 

Em sua jornada, já passou 
não apenas por todas as 27 
unidades federativas do Brasil, 

como também por 30 países 
das Américas e de outros con-
tinentes, entre eles Angola, 
Argentina, Bolívia, Chile, Co-
lômbia, Equador, Guatemala, 
Haiti, México, Moçambique, 
Panamá, Paraguai, Peru, Se-
negal, Uruguai e Venezuela. 
O cicloviajante acredita já ter 
pedalado mais de 200 mil 
quilômetros e guarda minu-

ciosamente a comprovação de 
cada um dos seus mais de 6 mil 
destinos. 

Tendo passado pela pri-
meira vez por Rio Preto em 
1994, ele está agora em um 
percurso iniciado há quatro 
meses na cidade de Foz do 
Iguaçu (PR), rumo aos Estados 
do Nordeste. Chegou à cidade 
nesta terça-feira (29/3), vindo 

de Mirassol. Ele recebeu abri-
go da Secretaria de Esportes 
e Lazer, nos alojamentos do 
ginásio Antonio Natalone, que 
fica no complexo esportivo 
Wilson Romano Calil. A visita 
ao gabinete do prefeito foi 
acompanhada pelo secretário 
de Esportes Fabio Marcondes e 
pelo coordenador do complexo 
Rafael de Oliveira.

O treinador fará a sua segunda passagem pelo Leão, tendo chegado nas semifinais da Copa Paulista em 2019 e semifinais do Paulistão de 2020

O ciclista já passou 
não apenas por to-
das as 27 unidades 
federativas do Bra-
sil, como também 
por 30 países das 
Américas

Divulgação SMCS

Olímpia já se prepara para 
retomar um dos eventos es-
portivos mais importantes 
e tradicionais da cidade: a 
Corrida e Caminhada Pedestre 
do Trabalhador, que, este ano, 
completa 43 anos. A compe-
tição, que nos últimos dois 
anos não foi realizada devido 
à pandemia, volta em 2022, 
no dia 1º de maio, data em que 
se comemora o Dia Mundial do 
Trabalho. 

A organização é da ALCER 
(Associação de Lazer, Cultura e 
Esporte Rio Pretense), em par-
ceria com a Prefeitura, por meio 
da secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude. As inscrições 

EM OLÍMPIA

Corrida Pedestre do Trabalhador abre inscrições
abriram nesta semana e devem 
ser feitas exclusivamente pelo 
site https://www.alcer.esp.br/. 

Os primeiros 400 inscritos 
receberão camiseta e chip da 
prova. Caso as vagas sejam 
preenchidas, um segundo 
lote com mais 200 vagas, será 
disponibilizado com direito 
ao chip para a prova. A expec-

tativa é reunir mais de 600 
corredores. 

As inscrições são gratuitas e 
seguem até o dia 20 de abril, de 
acordo com a disponibilidade 
de vagas. No portal da Alcer, o 
competidor também pode con-
sultar o regulamento da corri-
da e as demais informações. O 
kit da prova será entregue no 

dia da competição, das 6h30 
às 7h30. 

Neste ano, a Corrida e Ca-
minhada contarão com um 
novo ponto de largada e che-
gada, que será a Av. Benatti, 
na Praça da Irmanação com 
a Grécia, onde está localizado 
o monumento da Deusa Ni-
kki, com início previsto para 
às 8h. A competição terá 02 
modalidades: corrida de 7 
quilômetros e caminhada de 3 
quilômetros. 

De acordo com a secretaria 
de Esporte, os atletas serão 
divididos por categoria e os 
primeiros colocados de cada 
uma serão premiados.

LUSOS NO CATAR

Bruno Fernandes garante Portugal na Copa 

Bruno Fernandes marcou 
os dois gols da seleção de Por-
tugal na vitória por 2 a 0 sobre 
os visitantes da Macedônia do 
Norte, classificando a equipe 
para a Copa do Mundo no 
Catar, após uma partida tensa 
pela repescagem europeia nes-
ta terça-feira (29). 

Empurrado por 50 mil tor-
cedores no Estádio do Dragão, 
no Porto, Portugal dominou o 
jogo desde o início, mas sofreu 
para quebrar a forte defesa da 
Macedônia do Norte, conse-
guindo apenas três finalizações 
no gol apesar de ter quase 70% 
de posse de bola. 

Fernandes abriu o placar 
aos 30 minutos do primeiro 
tempo, após interceptar um 
passe de seu melhor amigo, o 

Miguel VIDAL

ELIMINATÓRIAS

Tite diz que seleção 
superou expectativas 
contra a Bolívia

O técnico da seleção brasilei-
ra, Tite, afirmou que sua equipe 
superou as expectativas na go-
leada de 4 a 0 sobre a Bolívia na 
noite desta terça-feira (29), pela 
18ª rodada das Eliminatórias 
Sul-Americanas para a Copa do 
Mundo de 2022 (Catar), em par-
tida disputada nos 3.600 metros 
de La Paz.

“Sim [superou] qualquer 
expectativa que pudesse colocar 
em cima desse desempenho, 
em termos de análise quali-
tativa e quantitativa. Viemos 
para cá com tantas adversi-
dades e fazer um placar tão 
elástico, com um número im-
portante de finalizações, man-

tendo nível e alternando sem 
perder o modelo”, declarou o 
comandante do Brasil em en-
trevista coletiva após a partida. 

Divulgação

Corrida e Caminhada Pedestre do Trabalhador  em Olímpia

capitão da Macedônia do Nor-
te Stefan Ristovski. Ele tabelou 
com Cristiano Ronaldo antes 
de superar o goleiro. 

O meia de 27 anos selou a 
vitória de Portugal aos 20 da 
segunda etapa, com um ar-
remate à queima-roupa após 
cruzamento de Diogo Jota.

A equipe de Fernando San-
tos, então, deixou o tempo pas-
sar, festejando ao apito final 
com seus torcedores que per-
maneceram nas arquibancadas 
por mais de 15 minutos após a 
partida, cantando enquanto os 
jogadores davam uma volta no 
campo segurando uma enorme 
bandeira de Portugal. 

Sexta Copa
Portugal se classificou para 

a sexta Copa do Mundo conse-
cutiva e não ficou fora de uma 
grande competição internacio-
nal nos últimos 20 anos.

Da REDAÇÃO

Bruno Fernandes garante Portugal na Copa do Mundo

As inscrições são gratuitas e seguem 
até o dia 20 de abril, de acordo com 
a disponibilidade de vagas. 
Os primeiros 400 inscritos receberão 
camiseta e chip da prova.

O Shakhtar Donetsk, da 
Ucrânia, aceitou liberar o 
meio-campista Maycon por 
empréstimo ao Corinthians. 
O Timão agora espera re-
solver os detalhes finais do 
contrato para inscrever o 
atleta já na Libertadores. 
O jogador de 24 anos é 
formado no alvinegro e fez 
o gol do pênalti decisivo na 
conquista do Paulistão de 
2018 contra o Palmeiras no 
Allianz Parque. 

Timão

O Peru vence o Paraguai 
por 2 a 0 nesta terça-feira 
(29) e garantiu vaga na 
repescagem para a Copa do 
Mundo. A seleção sul-ame-
ricana enfrenta em junho 
o vencedor do confronto 
entre Emirados Árabes Uni-
dos e Austrália para decidir 
a vaga no Mundial.  Brasil, 
Argentina, Uruguai e Equa-
dor já garantiram vagas 
diretas para a Copa.

Peru

A LDU confirmou o em-
préstimo do atacante Jhojan 
Julio, de 24 anos, ao Santos. 
O atleta entrou no radar do 
Peixe após as dificuldades 
para contratar Emmanuel 
Martínez. Outro reforço já 
acertado para o ataque é o 
equatoriano Bryan Ângulo, 
que deve acertar a rescisão 
com o Cruz Azul do México 
para vir para o Santos.

Santos

Lucas FIGUEIREDO



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

DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS 
EDITAL nº. 04/2022 

 
A Comissão Eleitoral para escolha dos representantes dos Servidores Públicos Municipais nos 
Conselhos da RioPretoPrev, vem, pelo presente instrumento, tornar público os/as 
candidatos/as inscritos/as para o pleito: 
 
Conselho Municipal: 
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA 
GIULIANO CLEBER COLTRO 
GREZIELE MATIAS DE PAULA DOMINGUES 
ROSIMERE CLEIDE SOUZA DESIDÉRIO 
SILVANA APARECIDA DA ROCHA DELFINO 
VALTER DE LUCCA  
 
Conselho Fiscal 
FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES 
JOÃO PEDRO FORTUNATO DELARMELINO SILVA 
 
O prazo para a impugnação dos candidatos será nos dias 31 de março e 1 de abril junto a 
comissão eleitora na sede dos sindicatos. 

São José do Rio Preto, 29 de março de 2022. 
 

Comissão Eleitoral 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMUNIDADE   

SO POR HOJE 
 
A Diretoria da COMUNIDADE SÓ POR HOJE, por seu presidente, convoca os Associados quites com suas 
obrigações sociais, a participar da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 05 de abril de 2022, às 
18:00 horas, na sua sede social localizada nesta cidade e Município de S.J. do Rio Preto, à Av. das Hortênsias, n 
660, sala n 01, Jardim Seixas, que consistirá da pauta abaixo: 
 
 
 
 1º Alteração do Endereço do CNPJ 00.734.543.0011-04;      
 2º Alteração do Endereço do CNPJ 00.734.543.0010-23;      
 
  
Não havendo quórum no horário designado, ficam convocados para a Assembléia, com qualquer número de   
associados, após 30 minutos do inicio da primeira convocação, conforme Art. 15° e seu parágrafo único. 
 

São José do Rio Preto, 31 de Abril de 2022 
 

Monalisa Cassia da Silva 
Presidente 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de 
Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes 
foram conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos aprovado no 
CONCURSO PUBLICO  n° 01/2019, para preenchimento de vagas disponíveis  
Temporárias de EDUCADOR INFANTIL, a comparecerem no Dep. Pessoal desta 
Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3(três) 
dias úteis a contar da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 
horas. 
 
Nº Insc: 1409292  JENIFER MONTEIRO DE CARVALHO classificação: 59ª 
Nº Insc: 1381583  MARIA APARECIDA MONTEIRO DA CRUZ classificação: 60ª 
 

Mirassolândia, 30 de Março de 2.022 
 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal. 

 

 

 

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.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 
- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE ATÉ 
280.000 (DUZENTOS E OITENTA MIL) LITROS DE ÓLEO DIE-
SEL, DE ATÉ 70.000 (SETENTA MIL) LITROS DE GASOLINA, 
DE ATÉ 60.000 (SESSENTA MIL) LITROS DE ETANOL E DE ATÉ 
130.000 (CENTO E TRINTA MIL) LITROS DE DIESEL S-10 PARA 
O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO 
DE 12 (DOZE) MESES, em prol da empresa “SIDNEY & OTTO 
AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA”, pelo valor de R$ 4,05 por 
litro de óleo diesel, R$ 4,879 por litro de gasolina e R$ 3,219 por 
litro de etanol e da empresa “AUTO POSTO COLINA SUL LTDA”, 
pelo valor de $ 4,159 por litro de óleo diesel S10, nos termos e 
condições da proposta e lances apresentados, lavrando-se se for 
o caso, competente contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura 
Municipal de Bady Bassitt - SP, 25 de fevereiro de 2021, retroagin-
do os efeitos da presente publicação à data de assinatura. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO MUNICIPAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021 
– EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATÉ 280.000 (DUZENTOS E OITEN-
TA MIL) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DE ATÉ 70.000 (SETENTA 
MIL) LITROS DE GASOLINA, DE ATÉ 60.000 (SESSENTA MIL) 
LITROS DE ETANOL E DE ATÉ 130.000 (CENTO E TRINTA MIL) 
LITROS DE DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA 
MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. CONTRA-
TADOS: SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA, 
pelo valor de R$ 4,05 por litro de óleo diesel, R$ 4,879 por litro 
de gasolina e R$ 3,219 por litro de etanol e “AUTO POSTO COLI-
NA SUL LTDA”, pelo valor de $ 4,159 por litro de óleo diesel S10. 
ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2021, retroagindo os efeitos da 
presente publicação à data de assinatura. LUIZ ANTONIO TOBAR-
DINI - PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS JUNIOR e DENISE CRISTI-
NA DE MATTOS SILVEIRA GARCIA. Ele, de nacionalidade brasi-
leira, médico, divorciado, nascido em PIRACICABA, SP, no dia 05 
de outubro de 1963, filho de ANTONIO DE SIQUEIRA CAMPOS e 
de LAIR CELIA GOLDSCHMIDT DE SIQUEIRA CAMPOS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, psicóloga, divorciada, nascida em Iturama, 
MG, no dia 27 de junho de 1973, filha de UBIRATAN SILVEIRA GAR-
CIA e de CLAUDIA MARIA DE MATTOS. 

MAIK JESUS FERREIRA DA SILVA e FERNANDA TANAKA RO-
DRIGUES DE ANDRADE. Ele, de nacionalidade brasileira, empre-
sário, solteiro, nascido em Votuporanga, SP, no dia 02 de fevereiro 
de 1996, filho de MARCOS DA SILVA e de ELAINE LIMA FERREIRA 
DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nas-
cida em São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de abril de 1996, filha 
de FERNANDO LOPES DE ANDRADE e de CHRISTIANE TANAKA 
RODRIGUES DE ANDRADE. 

FABRÍCIO ROSARIO PIMENTEL e JÉSSICA EDUARDA DA SIL-
VEIRA FERES. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de março 
de 1990, filho de FLÁVIO DE SOUZA BARBEIRO PIMENTEL e de 
VANDREA CRISTINE ROSARIO BARBEIRO PIMENTEL. Ela, de 
nacionalidade brasileira, veterinária, solteiro, nascida em Paulo de 
Faria, SP, no dia 10 de janeiro de 1991, filha de FARUK FERES e de 
MÁRCIA APARECIDA DA SILVEIRA FERES. 

LUCAS HENRIQUE ZANFORLIN e JULIANE ALVES DE OLIVEI-
RA. Ele, de nacionalidade brasileira, agente de aeroporto, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de novembro de 
1988, filho de OLIVIO ZANFORLIN FILHO e de SILVANA CRISTINA 
ZULIAN ZANFORLIN. Ela, de nacionalidade brasileira, securitária, 
divorciada, nascida em Araçatuba, SP, no dia 12 de novembro de 
1991, filha de DANIEL ALVES DE OLIVEIRA e de EDNA MARIA DE 
OLIVEIRA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 30 de março de 2022.
David Yamaji Valença, 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 documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretenden-
tes:
1. ELZA GONÇALVES DE OLIVEIRA e ELZA MITIKO 
SATO, sendo ELE filho de LAZARO GONÇALVES DE OLIVEIRA e 
de ELZA MANTOVANI DE OLIVEIRA e ELA filha de TOMIO SATO 
e de TOYOKO SATO;
2. FELIPE MATEUS GODOI INZAVRALDE e VICTÓRIA 
INZABRALDE ZACARON, sendo ELE filho de FRANCISCO IN-
ZAVRALDE e de ELZA GODOI INZAVRALDE e ELA filha de JOÃO 
SERGIO ZACARON e de RESOLINA INZABRALDE; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 30/03/2022.

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.

CLAUDEMIR DA SILVA e JULIANA KARINA DA SILVA MENDONÇA. Ele, brasileiro, natural de 
Potirendaba, Estado de São Paulo, nascido aos seis (06) de julho de um mil novecentos e oitenta (1980), com 
quarenta  e um (41) anos de idade, empresário, divorciado, filho de WANDERLEI FIRMO DA SILVA e de dona 
DALVA MARIA DE JESUS GONÇALVES SILVA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, nascida aos  dezoito (18) de outubro de um mil novecentos e oitenta e três (1983), com trinta  e oito (38) 
anos de idade, vendedora, solteira, filha de MILTON PAULO MENDONÇA e de dona SUELI FERMINO DA 
SILVA.

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, vinte e nove (29) de março de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

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.

KAUÊ ANTONIO ALVES e FERNANDA AUDI CAMARA ARRUDA. Ele, brasileiro, natural de 
Osasco, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e seis (26) de fevereiro de dois mil e um (2001), com vinte  e um 
(21) anos de idade, auxiliar de produção, solteiro, filho de MARCELO LOPES ALVES e de dona DEBORA 
REGINA SEBASTIÃO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  três (03) 
de fevereiro de dois mil e um (2001), com vinte  e um (21) anos de idade, do lar, solteira, filha de JEAN CARLOS 
DOMINGOS ARRUDA e de dona ELEN SABRINA CAMARA.

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, trinta (30) de março de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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SOCIAL

Cecília de Toledo Lerro comemorou aniversário no último sábado, 
no Automóvel Clube, com familiares e amigos. Na foto, ela, com o 
neto Greguinho e os pais, Giovanna Francesca Lerro Benetti e Gre-
gório Fuscaldo. Foto Jorge Maluf  

A elegante Dra. Luciana Sec-
ches Freitas, excelente cirurgiã 
dentista na área de estética oral, 
recebeu justa homenagem “Mu-
lheres de Sucesso”, dias atrás. Na 
foto, ela, com o marido, o requi-
sitado cirurgião plástico Dr. Re-
nato J. Freitas, da Clínica Ateliê 
da Imagem, no bairro Nova Re-
dentora. Foto Luizinho Bueno

Cynthia Lyra Kjaer e Carla Mauad durante evento para dentistas no 
Hyatt Place Hotel

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
  Minuto de silêncio. 
A morte de Jocelito Pa-

ganeli foi um choque para os 
meios de comunicação e para 
a sociedade como um todo. A 
perda do repórter comenta-
rista da TV TEM consternou 
os colegas de profissão e a 
sociedade como um todo. JO 
era uma unanimidade em ca-
ráter e benquerença. Que Deus 
o tenha!

  Imagem que fica. 
Paganelli dividia o coman-

do da edição vespertina do 
TEM Notícias com Nilessa 
Tait. Contratado desde junho 
de 2017, o comunicador era 
especializado na cobertura de 
política e ganhou relevância 
ao trabalhar como repórter 
do jornal Diário da Região. O 
jornalista, que tinha 42 anos, 
completaria seu 43º aniversá-
rio no dia 3 de abril. Ele deixa 
o companheiro, o também 
jornalista Junior Caires.

  Renúncia e posse. 
Hoje é o dia da renúncia 

do governador João Dória 
e ao mesmo tempo o dia da 
posse como governador do vice 
Rodrigo Garcia. E a cerimônia 
de transmissão do cargo será 
singela, sem muito protocolo, 
sem badalação, cumprindo 
apenas o essencial, sem muitos 
discursos, poucos salamale-
ques. O ato em si pode até 
ser simplório, mas terá uma 
importância muito grande 
para os dois vitoriosos, que 
nos próximos 180 dias estarão 
disputando novas eleições: 
João Dória para presidente do 
Brasil e Rodrigo Garcia para 
governador de São Paulo.

  Rio Preto na fita. 
Como um político do inte-

rior, Rodrigo, que desde meni-
no tem sua história construída 
em Rio Preto, está programan-
do para ser aqui entre nós o 
seu primeiro dia de mandato. 
E vem para anunciar amanhã, 
sexta-feira, dia 1º de Abril boas 
novas em encontro marcado 
com o prefeito Edinho Araújo. 
Muita gente que programou 
participar de sua posse, vai 
poder cumprimentá-lo e abra-
ça-lo sem precisar viajar.

  Bom de voto. 
O que o presidente reeleito 

da ACIRP queria aconteceu. 
Kelvin Kaiser foi reeleito com o 
número de votos que desejava, 
mais de 300 associados ratifi-
caram o seu nome para presidir 
por mais 2 anos a entidade 
empresarial mais premiada 
(8 vezes consecutivas) pela 
Federação das Associações 
Comerciais do Estado de São 
Paulo (FACESP). 

   Tripla jornada. 
A quarta feira, dia 28, foi 

um dia de festa pela manhã, a 
tarde e à noite para a família 
Kaiser. No período matinal o 
prefeito Edinho Araújo home-
nageou o saudoso Dr. Roberto 
Kaiser, nominando a Unidade 
de Saúde do residencial Luz 
da Esperança, eternizando-o 
como um homem de pesquisa, 
da saúde e da vida, que formou 
gerações. A tarde Kelvin dis-
putou a eleição para cumprir 
mais 2 anos de mandato como 
presidente da ACIRP e, a noite 
a comemoração da vitória que 
contou com a presença do pre-
feito Edinho Araújo.

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

O HAIR STYLIST Alan Cocolo apresenta o seu novo 
Salão Prime. Um dos inspiradores da LA BRIZZA Cosmeti-
cs, inaugurou recentemente o seu novo São Prime, em Rio 
Preto. O local impressiona pela estrutura moderna. O local 
conta também com barbearia. 

QUE BACANA, o médico Dr. Edmo Atique Gabriel, uma 
pessoa muito querida, lançou recentemente sua marca de 
perfumaria, e está presenteando com kit, amigas de Rio 
Preto e algumas celebridades. 

E POR FALAR do requisitado médico Dr. Edmo Atique 
Gabriel, ele, está fazendo parte do quadro da Revista Veja 
Saúde – palavra de Especialista. O primeiro vídeo foi co-
locado no ar sobre os efeitos do calor excessivo sobre 
nossa saúde.

ALÉM DO CANTOR carioca Jorge Aragão, o empresá-
rio Ed Carlos contratou a dupla Clayton & Romário, que está 
fazendo o maior sucesso, para animar sua maravilhosa FEI-
JOADA DO ED (Buffet), no dia 14 de maio no Clube Monte Lí-
bano. Os convites estão à venda.  

CORONEL GILMAR Torres e Carla Torres Peres, enge-
nheira civil, comemoraram 15 anos de casamento, compa-
nheirismo, cumplicidade e muito amor, no Terraço Ammici, 
no Quinta do Golfe.  

O CLUBE AMIGOS dos Deficientes (CAD) completa 
neste mês de março sua maioridade. São 18 anos desde sua 
fundação em 2004, pelo diretor Paulo Jatobá.

PAULO JATOBÁ  fundador do CAD (Clube Amigos dos 
Deficientes), instituição rio-pretense, e o atual presidente 
da entidade, Berg Nejaim, se encontraram com o presiden-
te, Jair Bolsonaro, na segunda-feira, no Palácio do Planalto, 
em Brasília. Jatobá e Berg estão participando nesta semana 
do Seminário, organizado pelo Comitê Brasileiro de Clubes 
Paralímpicos, onde o CAD é um dos clubes fundadores. O 
Seminário termina nesta quinta-feira.

A RIO-PRETENSE triatleta Mariliza Saldanha, ficou 
com o título na sua categoria, no último domingo, no Desa-
fio Aquaman, em Capitólio. Agora, Marilza se prepara para a 
disputa da Meia Maratona, em São Paulo, no início de abril, 
e o Iron 70.3, em maio, em Florianópolis.

MERCADÃO a prefeitura de Rio Preto por meio da se-
cretaria de Agricultura, mandou avisar que foi aberto dias 
atrás, mais um processo de licitação para exploração de 
seis bancas comerciais no Mercado Municipal.

ESPAÇO KARINA Estética, são muitos tratamentos em 
uma só aplicação. Veja o quanto os lasers podem fazer pela 
sua pele. Trata de maneira eficaz em vários aspectos, toman-
do a pele clara e lisa. Hoje é o dia de tratamentos com lasers 
para rosto, cicatrizes rosto e corpo, estrias, remoção de tatua-
gens e remoção de micropigmentação. Indique uma amiga ou 
amigo e ganhe uma sessão. Mais detalhes no (17) 99181-4336.

ATERRISSA no palco do espaço Bartolomeu JK, no dia 6 
de maio, a dupla Munhoz & Mariano, que fez muito sucesso 
com a música Camaro Amarelo. Vendas liberadas.

 Lançamento no sábado
Os empresários Edson Tarraf e Edson Tarraf Jr., fazem 
no próximo sábado, dia 2, o lançamento do Complexo 
Eplenum. Surge um bairro inteligente e planejado para 
integrar a natureza à sua vida e inspirar todos os seus 
dias. Viva a experiência de morar em um loteamento fe-
chado com lazer de resort exclusivo para moradores. A 
Emais Urbanismo traz para Rio Preto um projeto inédito 
de loteamento fechado com lazer de resort integrado a um 
bairro planejado com todas as facilidades para o seu dia a 
dia. Localizado no melhor lugar da Zona Sul de Rio Preto, 
na marginal da BR 153. Vale à pena conhecer e conferir!  

 Meta Influencer Mulher
Foi uma noite muito animada, organizada por Najla Lo-
pes e Katia Torres, para mais um movimento Meta In-
fluencer, com música ao vivo e maravilhoso coquetel em 
homenagem ao mês da mulher, no novo e bonito espaço 
Brasa e Viola, da cantora sertaneja Bruna Viola, na aveni-
da JK Oliveira em Rio Preto. Mais um exemplo de mulher 
diferenciada, sendo violeira e empreendedora. Afinal de 
contas “lugar de mulher é onde ela quiser” 

 Tardes de domingo
As tradicionais tardes de domingo do Plaza Kids, que ofe-
recem às crianças e todas as famílias uma vasta progra-
mação cultural de alta qualidade e totalmente gratuita, 
chegam com novidades e muita diversão durante o mês 
de abril. Sempre às 15h30, a Praça de Eventos do Plaza 
Shopping, primeiro piso, se torna o palco de apresenta-
ções inesquecíveis! No próximo domingo, dia 3, a Cia. 
Apocalíptica irá encantar com o espetáculo de contação 
de histórias “Um Mundo de Contos e Segredos”.

 Blue Day 
Visando promover a conscientização de causas relevantes 
para a sociedade, ao longo de todo o mês de abril, a Igua-
temi promoverá, pelo 6º ano consecutivo, o Blue Day, 
campanha mundial de conscientização do autismo. Para 
dar início à campanha, o Shopping Iguatemi Rio Preto vai 
promover uma sessão especial de cinema nesta quinta-
-feira, 31, às 14h15, em parceria com o Núcleo Integrar 
ABA, instituição que atende pessoas com transtorno de 
espectro autista (TEA).

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
HÁ TRÊS TIPOS DE HOMENS QUE NÃO 
ENTENDEM NADA DE MULHERES: OS 
JOVENS, OS VELHOS E OS QUE ESTÃO 

ENTRE OS DOIS. Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

 Fique por 
Dentro
A Cia. A Fábrica de Sonhos, 
de Rio Preto, movimenta 
sua nova sede, o Espaço 
Criativo – Fábrica de So-
nhos, com apresentações 
de peças de seu repertó-
rio e cursos de teatro para 
crianças, jovens e adultos. 
A grande novidade é uma 
vivência artística voltada 
para bebês, envolvendo 
pais e filhos. A aula inau-
gural, que será de graça, 
está programada para o 
próximo dia 6 de abril. Lo-
calizado na Rua Frederico 
Navarro da Cruz, 37, Vila 
Ercília. O teatro para crian-
ças começa a movimentar o 
Espaço Criativo – Fábrica 
de Sonhos no dia 9 de abril 
(sábado), às 16h. 

A10| 


