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EM RIO PRETO

ATENÇÃO

Rio Preto tem 
média de 30 
casos de 
dengue por dia
A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta 
quinta-feira (31) o boletim 
mensal com os dados da 
dengue. O município che-
gou a 2.741 casos nestes três 
primeiros meses de 2022, 
com uma média de cerca 
de 30 casos contabilizados 
por dia.
CIDADES Pág.5

Arquivo DHOJE

Mulher é baleada durante cobrança de dívida
Policiais militares foram acionados na noite desta quarta-feira, 30, para uma ocorrência de tentati-
va de homicídio no bairro Solo Sagrado, na Região Norte de Rio Preto. De acordo com o boletim de 
ocorrência, uma jovem, de 24 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo na perna esquerda. 
Ela disse aos pms que foi, junto com o irmão, cobrar uma dívida  CIDADES Pág.4

PANDEMIA

A UPA Jaguaré em Rio Preto 
está desde o dia 18 com os 
atendimentos pediátricos 
suspensos pelo falta de fun-
cionários. A falta dos atendi-
mentos tem sido motivo de 
reclamação de algumas mães. 
Rosa Queiroz, mãe de um 
menino de 3 anos, contou que 
já formou um grupo no What-
sApp com cerca de 60 mães 
impactadas pela suspensão 
das consultas. Já o Sindicato 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais (SSPM) Rio Preto 
solicitou a Secretaria Muni-
cipal de Saúde providências 
urgentes para a solução da 
situação da UPA Tangará. O 
sindicato alega sobrecarga e 
más condições de trabalho. 
CIDADES  Pág.5

Acomodação improvisada na Upa Tangará; Sindicato cobra melhorias da Secretaria de Saúde

CORONAVÍRUS

Menina foge 
de casa social 
e é estuprada 
em festa
Uma adolescente, de 12 anos, 
foi estuprada em uma festa, 
por um desconhecido, após 
abandonar o projeto Teia, 
onde estava abrigada há 
aproximadamente oito dias 
e ir para uma festa. O caso 
foi registrado como estupro 
de vulnerável no Plantão e 
segue para investigação no 
5º DP de Rio Preto. 
CIDADES  Pág.4

EM RIO PRETO

Projeto quer 
realizar ‘teste 
do olhinho’ em 
maternidades
Projeto de Lei (PL) que 
obriga o município a rea-
lizar o exame de ‘teste do 
olhinho’ em recém-nasci-
dos.POLÍTICA Pág.3

Doria oficializa saída e Rodrigo Garcia 
assume como governador do Estado

TUCANOS

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou durante pronunciamento nesta quinta-feira, 31, no Pa-
lácio dos Bandeirantes, que vai manter sua pré-candidatura à Presidência da República pelo partido. Ele deixou 
o governo do estado e o vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), vai assumir e se candidatar ao cargo no estado. 
POLÍTICA  Pág.3

DEPUTADO

Itamar deixa 
secretaria 
para concorrer 
à reeleição

Itamar Borges (MDB) reali-
zou sua despedida à frente 
da Secretaria Estadual de 
Agricultura  para concor-
rer à reeleição de deputado 
estadual. 
POLÍTICA  Pág.3

COM CLIENTES

Maioria das 
empresas 
investe em  
relacionamento
CIDADES  Pág.7

Doria oficializa saída do governo e Rodrigo Garcia assume como novo governador do Estado de São Paulo

Divulgação

Boletim tem 
153 casos de 
Covid-19 e 
sete óbitos 
CIDADES  Pág.5

HOJE

Sociedade de 
Cirurgia Plástica 
realiza evento 
com 250 médicos
CIDADES  Pág.5

MIRASSOL 
TEM REFORÇOS
Mirassol se movimentou no 
mercado e apresentou três no-
vos reforços para a disputa da 
Série C . ESPORTES  Pág.6

Sindicato e mães cobram pediatras e 
melhorias no atendimento em UPAs
Essa não é a primeira vez no ano que a Upa Jaguaré suspende os atendimentos pediátricos
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INFERTILIDADE MASCULINA 
X INFERTILIDADE FEMININA

As causas da infertilidade 
conjugal, estatisticamente po-
dem ser igualmente femininas 
ou masculinas. Segundo a So-
ciedade Brasileira de Reprodu-
ção Assistida (SBRA), cerca de 
35% dos casos são relacionados 
à mulher, 35%, relacionados ao 
homem, 20% a ambos e 10% 
permanecem desconhecidos.

Após um ano de tentativas 
frustradas de gestação, é reco-
mendável que o casal busque 
um médico especialista em 
reprodução humana, ginecolo-
gista para investigar as causas. 
É importante reforçar que tanto 
o homem quanto a mulher de-
vem ser avaliados.

Na mulher, essa investi-
gação pode ser antecipada em 
casos de mulheres com mais 
de 35 anos, ciclos menstruais 
irregulares, história de doença 
inflamatória pélvica, diagnósti-
co ou suspeita de endometriose, 
cirurgias abdominais anterio-
res. E, no caso dos homens, se 
houver histórico de hábitos, do-
enças ou cirurgias que possam 
estar relacionados.

Na investigação inicial para 
o diagnóstico no homem deve 
ser realizado espermograma 
para avaliar a quantidade e mo-
tilidade dos espermatozoides, 
além da interação muco-sêmen 
e na mulher a avaliação do fator 
ovulatório, exames hormonais e 
verificação dos fatores uterino e 
tuboperitoneal, feita através de 
ultrassonografia pélvica e a his-
terossalpingografia (HSG), que 
é uma forma de raio-x utilizada 
para visualizar as trompas e a 
cavidade uterina.

Segundo a Associação Bra-
sileira de Urologia (SBU), existe 
uma lista de doenças e condi-
ções que podem causar a infer-
tilidade do homem: 

As condições anatômicas 
têm a ver com a própria forma-
ção testicular e normalmente 
podem ser corrigidas com cirur-
gia, a varicocele é uma dilatação 
anormal das veias testiculares, 
um tipo de “varizes” ao redor 
dos testículos, nem sempre 
visíveis. É a principal causa da 
infertilidade masculina, diag-
nosticada em 40% dos casos de 
homens estéreis. Ao represar o 
sangue na região, provoca um 
aquecimento na bolsa escrotal, 
causando estresse para ambos 
os testículos. Isso resulta em 
queda na taxa de espermatozoi-
des (oligospermia) e diminuição 
da sua mobilidade, levando à 
infertilidade. Habitualmente, 
aparece na puberdade, mas, 
com poucos sintomas, só acaba 
sendo descoberta na vida adulta 
ao investigar a infertilidade. A 
Criptorquidia é a não descida do 
testículo para a bolsa escrotal 
durante a formação do feto e 
normalmente é corrigida ainda 
na infância. A torção testicular 
acontece quando a mobilidade 
do testículo é aumentada devido 
à fraca fixação dos cordões que 
sustentam o testículo na bolsa 
escrotal. Normalmente acon-
tece na adolescência. Sem in-
tervenção cirúrgica, pode levar 
à redução do fluxo sanguíneo 
(isquemia) e afetar a produção 
de espermatozoides.

As Inflamações ou infecções 
nos testículos causadas por 
diferentes tipos de vírus podem 
provocar inchaço na próstata 
e afetar a produção de esper-
matozoides. Alguns exemplos: 
orquite (infecção no testículo) 
pós-caxumba, prostatite (infec-
ção na próstata) doenças sexu-
almente transmissíveis como 
gonorreia e HIV e história prévia 
de trauma testicular.

Alterações hormonais, dia-
betes, cirurgias no aparelho 
urinário também podem obs-
truir os canais e afetar o trans-
porte dos espermatozoides até 
o sêmen.

Tratamentos contra o cân-
cer, bem como alguns tipos 
de medicamentos, podem ter 
como efeito colateral a menor 
produção de espermatozoides. 
Estima-se que volte ao normal 
após cinco anos de tratamentos 
como quimioterapia, radiotera-

pia e cirurgias.
Drogas e outras substâncias 

tóxicas podem causar infertilida-
de. Essas substâncias são deno-
minadas gonadotoxinas. As mais 
perigosas são a radiação, alguns 
medicamentos utilizados para 
quimioterapia de câncer, pesti-
cidas, o calor excessivo, nicotina, 
álcool em excesso, maconha e os 
anabolizantes.

Existem, ainda, outras medi-
cações que diminuem a fertilida-
de, entre elas alguns antibióticos, 
anti-hipertensivos e antidepres-
sivos. Em muitos casos, os efeitos 
negativos destas substâncias 
são reversíveis com a suspensão 
do uso.

A infertilidade feminina pode 
ser definida como primária (pa-
ciente que nunca engravidou) ou 
secundária (engravidou uma vez, 
mesmo que com outro parceiro).

A fertilidade natural das mu-
lheres tende a decrescer com o 
tempo, iniciando a queda por vol-
ta dos 35 anos. Além da idade, as 
causas mais comuns da infertili-
dade feminina são endometriose, 
infecção pélvica, síndrome dos 
ovários policísticos, bem como 
estilo de vida.

A endometriose é o cresci-
mento anormal do endométrio 
(o tecido que reveste a cavidade 
interna do útero). Esse cresci-
mento pode atingir trompas e 
ovários (além de outros órgãos) e 
afetar a fertilidade das mulheres. 
Segundo a Federação Brasileira 
das Associações de Ginecologia 
e Obstetrícia (Febrasgo), o pro-
blema atinge cerca de 25% a 40% 
das mulheres inférteis. Entre os 
principais sintomas, estão cólicas 
intensas, dor durante as relações 
sexuais e fluxo menstrual intenso 
e irregular.

Infecções causadas por fun-
gos, vírus ou bactérias podem 
ocasionar inflamações no endo-
métrio e alterações nas tubas ute-
rinas. Isso prejudica a fertilização 
e a implantação dos óvulos no 
útero. No caso de cânceres pré-
vios, são os tratamentos como a 
quimioterapia e radioterapiaque 
podem inibir a ovulação e afetar 
a fertilidade feminina.

Alterações na tireoide (hiper-
tireoidismo ou hipotireoidismo) 
levam a mudanças hormonais 
e tendem a interferir no ciclo 
menstrual da mulher e na fertili-
dade, mas podem ser controladas 
com o uso de medicamentos.

A síndrome do ovário policís-
tico (SOP) está relacionada com 
um número maior de hormônios 
masculinos na mulher. Isso cau-
sa um aumento no tamanho dos 
ovários, com pequenos cistos na 
parte externa deles, dificultando 
a ovulação.

Assim como entre os ho-
mens, questões de estilo de vida 
também afetam a fertilidade 
feminina. Segundo a SBRA, mu-
lheres que fumam têm duas vezes 
mais dificuldade de engravidar 
do que as não fumantes.

Além disso, estresse, falta 
de sono, sobrepeso ou desnu-
trição provocam disfunções no 
hipotálamo, causando alterações 
hormonais que podem afetar a 
função reprodutora. Essa dis-
função do hipotálamo também 
pode estar associada a atividades 
físicas muito intensas, com alta 
demanda energética.

Assim controlar o peso, ter 
uma dieta saudável, praticar 
atividades físicas frequentes e 
moderadas, dormir bem, evitar 
o consumo de drogas e fazer 
consultas regulares ao médico 
são as melhores formas de cui-
dar da saúde integral de homens 
e mulheres. Esses cuidados 
também são importantes para 
a saúde reprodutiva de ambos.

Caso a gravidez não acon-
teça, a medicina pode ajudar. 
O primeiro passo é uma con-
versa detalhada com o médico 
sobre os hábitos e o histórico 
de saúde do casal. Diante des-
sa análise clínica e de exames 
iniciais, o profissional poderá 
apontar os melhores caminhos 
de investigação das causas e 
as melhores alternativas de 
tratamento para alcançar a 
gravidez desejada.

MAIS FÉRTIL

DR. LUIZ FERNANDO
BORGES
saude@dhojeinterior.com.br

Receba notícias 
pelo whatssap

 Aparecida de Oliveira 
Casagrande, natural de Borbo-
rema-SP, faleceu aos 80 anos de 
idade. Era viúva de Sr. Rubens 
Casagrande e deixa os filhos So-
lange De Cássia e Paulo Cesar 
(falecido). Será sepultado no dia 
31/03/2022 às 15h 30min, sain-
do seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemitério 
São João Batista.

 Honório Trucilio, natu-
ral de Uchoa-SP, faleceu aos 83 

FALECIMENTOS E MISSAS

anos de idade. Era casado com 
Sra. Eurides Barbosa Trucilio e 
deixa os filhos Ariane de Cássia e 
Luis Homero. Será sepultada no 
dia 31/03/2022 às 16h 30min, 
saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
Cemitério São João Batista.

 Sueli Aparecida Sega-
to, natural de Cedral-SP, faleceu 
aos 63 anos de idade. Era di-
vorciada e deixa o filhos Angelo 
Henrique. Será sepultado no dia 

31/03/2022 às 15h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério Muni-
cipal de Cedral.

  Roberta Kelly Pereira 
Nunes, natural de São José do 
Rio Preto-SP faleceu aos 38 anos 
de idade. Deixa os filhos Rayssa, 
Paloma e Raiane. Será sepultada 
no dia 31/03/2022 às 17h, sain-
do seu féretro do velório São 
João Batista para o Cemitério 
São João Batista.

 Falar de Educação e In-
clusão saindo deste período 
pandêmico ainda gera vários 
conflitos e dúvidas na socieda-
de quais então serão os prejuí-
zos gerados a todos acadêmicos 
típicos e atípicos?

As previsões para educação 
em 2022 são motivo de análise 
e reflexões para os estudiosos 
da área. Isso porque os im-
pactos gerados pela pandemia 
ainda interferem no cotidiano 
das escolas e geram desafios 
grandiosos para pais, pro-
fessores, diretores e equipes 
pedagógicas.

Embora a vacinação esteja 
caminhando em boa parte 
dos estados, as previsões para 
educação neste ano  ainda são 
marcadas por incertezas, em 
função da COVID-19, e suas 
variantes, .recentemente em 
nosso estado foi decretado a 
não obrigatoriedade do uso de 
máscara, aguardamos ansiosos 
para que realmente corra tudo 
bem, já que estamos vacinados. 

Quais são as previsões 
para a educação em 2022?

Iniciar e dar continuidade 
ao planejamento de um novo 
ano pedagógico é uma tarefa 
que exige integração, respon-
sabilidade, conhecimento e 
estratégias.

ARTIGO

O que esperar da Educação e da 
Inclusão pós Pandemia?

Para que este novo formato de ensino 
alcance bons resultados, é fundamen-
tal utilizar a internet para potenciali-
zar as aulas. Dessa forma, elas ficam 
mais atrativas, dinâmicas e interes-
santes para os alunos. 

É evidente que, muito mais 
do que desafios e resiliência, a 
pandemia também trouxe no-
vos ensinamentos para profes-
sores e escolas. Certamente, as 
dificuldades vividas entre 2020 
e 2021 se tornaram base para 
um trabalho pedagógico cada 
vez mais estruturado e seguro. 

Exemplo disso é a transfor-
mação digital, que se intensifi-
cou na pandemia, abrindo no-
vas possibilidades para o ensino 
a distância e para a interação 
entre alunos, pais e professores. 

Nesse contexto, a adesão às 
novas tecnologias continuará 
fazendo parte do cenário educa-
cional neste ano. Principalmen-
te com a implantação do Novo 
Ensino Médio e as mudanças 
na dinâmica de formação dos 
alunos.

O que alunos, pais e pro-
fessores podem esperar do 
ensino em 2022?

Sem dúvidas, os atrasos são 
significativos e suas dificulda-
des, a ausência do ambiente es-
colar trouxe prejuízos latentes, 
porém, existem profissionais 
da área que estão engajados e 
contribuirão para que os acadê-
micos passem por esta fase sem 
maiores prejuízos.

As ferramentas digitais se-
rão protagonistas nos proces-
sos de aprendizagem. Mesmo 
com o controle da pandemia, 
a expectativa é que o ensino 
híbrido faça parte do cotidiano 
das escolas. 

Para que este novo formato 

de ensino alcance bons resul-
tados, é fundamental utilizar a 
internet para potencializar as 
aulas. Dessa forma, elas ficam 
mais atrativas, dinâmicas e 
interessantes para os alunos. 

Algumas iniciativas interes-
santes para trabalhar nas aulas 
híbridas são:

• Uso de celulares, com-
putadores e tablets para ativi-
dades extras.

• Gamificação no ensino 
para estimular a competição 
saudável entre alunos.

• Novas dinâmicas na 
elaboração de trabalhos e ati-
vidades pedagógicas.

• Acompanhamento in-
dividual para alunos.

• Mentoria a distância 
em diferentes disciplinas.

• Conteúdo personalizado.
• Uso da tecnologia na 

grade escolar.
• Mais possibilidades 

de integração entre família e 
escola. 

Como as escolas podem ter 
mais eficiência e novos resulta-
dos neste ano de 2022?

Em outras palavras, o en-
sino híbrido a partir deste 
momento não deve se resumir 
em dividir as aulas entre grupos 
presenciais e online. 

Muito mais do que isso, este 
modelo precisa ser pensado 
com ações para estimular:

• Mais engajamento e 
motivação entre os alunos.

• Incentivo à criativida-

Delegada de defesa da mulher, Dálice Ceron, 
sobre  mudança na Lei Maria da Penha

“

“           Nas Comarcas o protocolo será o 
mesmo, ou seja, confeccionar o reque-
rimento de acordo com a vontade da 
vítima e enviarmos à Vara da violência 
doméstica. Nas demais cidades, que 
não possuem Comarcas, o delegado 
terá autonomia para deferir o pedido 
de medida de proteção e, na ausência 
dele, qualquer policial poderá fazê-lo 
com comunicação imediata ao juiz

Arquivo DHoje

de de crianças e adolescentes.
• Participação ativa dos 

alunos nas aulas.
• Abertura às novas for-

mas de interação.
• Novos métodos de en-

sino dentro e fora das salas de 
aula.

• Atividades que des-
pertem novas habilidades e 
interesses.

O resultado disso no futuro 
será indivíduos muito mais 
preparados para a vida adulta 
e prontos para as demandas do 
mercado de trabalho. 

Além disso, a adoção do 
ensino a distância nas escolas 
também permitirá o intercâm-
bio cultural e o fim das barreiras 
físicas. Isso é possível uma vez 
que as vagas poderão ser aber-
tas para pessoas de diferentes 
cidades do Brasil.

Olhar atento para o futuro
Outro ponto importante 

que as escolas devem priorizar 
neste para garantir um futuro 
promissor da educação e da 
inclusão de alunos com defi-
ciência é a capacitação do seu 
time de professores. 

Ou seja, as instituições de 
ensino precisam investir em 
novas tecnologias para as aulas, 
mas também capacitar os do-
centes e gestores para lidarem 
com as inovações. 

“ Que o ato de Ensinar, Edu-
car e Incluir se torne realmente 
uma missão de todos”

GISELE ALBUQUERQUE 
–CEO DO ESPAÇO SINGU-
LAR GISELE ALBUQUER-
QUE

PSICOPEDAGOGA – NEU-
ROPSICOPEDAGOA – TERA-
PEUTA ABA- PSICOMOTRI-
CISTA

LIDER COMITE EDUCA-
ÇÃO E INCLUSÃO GRUPO 
MULHERES DO BRASIL 
NÚCLEO SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO 

INSTAGRAN: @gialbu-
quequepsicopedagoga

conforme as Diretrizes de Atenção à saúde ocular na 
infância, o Ministério da Saúde recomenda o teste do 
reflexo vermelho ou teste do olhinho, que devem ser 
realizados em todos os recém-nascidos antes da alta 
da maternidade e pelo menos 2-3 vezes por ano, nos 
três primeiros anos de vida. Vereador Celso Peixão, em 

sua justificativa sobre a PL 
do teste do olhinho

“
“

Divulgação SMCS
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Política Coleta de lixo
O novo cronograma de coleta de lixo 
doméstico em Rio Preto entra em vigor 
nesta sexta-feira, 1 de abril.

Publicada ontem
Resolução que torna obrigatória a ma-
nutenção de portais pelas operadoras de 
planos de saúde privados

O deputado estadual Ita-
mar Borges (MDB) realizou 
uma série atos nesta quinta-
-feira, 31, durante evento que 
marcou sua despedida à frente 
da Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo. 

Itamar deixa o cargo para 
disputar a reeleição para As-
sembleia Legislativa. Foram 
10 meses como secretário 
de Agricultura do Estado. O 
evento desta quinta contou 
com entregas, lançamentos, 
assinaturas e inaugurações. 

Evento marca saída de Itamar Borges de 
Secretaria para concorrer à reeleição

DESPEDIDA

Na ocasião foram entre-
gues 35 viaturas para o pro-
grama Segurança no Campo; 
Certificado SISBI; Kit Rotas 
Rurais e lançamento de apli-
cativo. E mais as seguintes 
ações: 

Lançamentos
Planeta Agro, projeto cien-

tífico e cultural a céu aber-
to sobre o agronegócio que 
será instalado pela APTA no 
Instituto Biológico, em São 
Paulo; Site da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
de São Paulo; Portal Mercado 
Digital; Livro “Uma história 

em movimento”, que resgata-
rá a história da Secretaria de 
Agricultura e Abastecimento 
e de suas unidades; 

Assinaturas
Convênio celebrado pelo 

Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de 
Agricultura e a Unesp para im-
plantação de um Programa de 
Extensão com atividades no 
Litoral Norte; Autorizo para 
contrato de Plano Museoló-
gico e Restauro do Museu de 
Pesca, do Instituto de Pesca, 
em Santos; Termo de coope-
ração Arcip e Cargill; 

O evento contou com 
entregas, lançamentos, 
assinaturas e inaugu-
rações. Itamar ficou dez 
meses no cargo

Evento marca saída de Itamar Borges da Secretaria de Agricultura

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

O governador de São Pau-
lo, João Doria (PSDB), afirmou 
durante pronunciamento nesta 
quinta-feira, 31, no Palácio 
dos Bandeirantes, que vai 
manter sua pré-candidatura à 
Presidência da República pelo 
partido. Ele deixou o governo 
do estado e o vice-governador, 
Rodrigo Garcia (PSDB), vai as-
sumir e se candidatar ao cargo 
no estado. 

O plano de uma possível 
desistência era uma espécie 
de contra-ataque de Doria ao 

que ele via como uma traição 
do PSDB, uma vez que uma ala 
do partido tem trabalhado para 
que o candidato do partido à 
Presidência seja o governador 
do Rio Grande do Sul, Eduardo 

Doria oficializa saída e Rodrigo Garcia 
assume como governador do Estado

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

No discurso, ele se di-
rigiu a Garcia (PSDB) e 
reforçou a lealdade do 
vice-governador.

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Leite. 
No início do seu discurso, 

ele se dirigiu a Rodrigo Garcia 
(PSDB) e reforçou a lealdade do 
vice-governador. 

“Como é bom olhar para os 
olhos das pessoas, Rodrigo e 
perceber esse sentimento de 
gratidão. E gratidão é aquilo 
que eu sinto por você, amigo, 
colega, parceiro, leal e dedi-
cado”, disse.  O presidente 
do PSDB, Bruno Araújo, o pre-
sidente da Assembleia Legisla-
tiva, Carlão Pignatari (PSDB), 

o vice-governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), o presidente da 
Câmara, Milton Leite (União 
Brasil), e o prefeito de São Pau-
lo, Ricardo Nunes (MDB), inte-
graram a coletiva de imprensa. 

Doria e Garcia deram as 
mãos e todos cantaram o coro 
de “Brasil para frente, Doria 
presidente”. “Hoje, nós esta-
mos chegando ao final de um 
ciclo, mas ninguém está aqui 
para te dizer adeus, nós esta-
mos aqui para te dizer um até 
breve. Um até breve porque nós 

ELEIÇÕES 2022

1 de abril
HOJE É  o último dia 
para quem quer con-
correr a cargos eleti-
vos em outubro faça a 
descompatibilização

Doria saiu e o vice-governador, Rodrigo Garcia (PSDB), vai assumir e se candidatar ao cargo no estado

sabemos da importância para o 
Brasil daquilo que você fez em 
São Paulo e fará no restante do 
Brasil”, disse Garcia. 

Doria venceu as prévias 
do PSDB para concorrer à Pre-
sidência da República no fim de 
novembro de 2021. Na época, 
ele obteve mais que a maioria 
dos votos (50% mais um) e su-
perou Leite e o ex-prefeito de 
Manaus, Arthur Virgílio Neto. 
A disputa foi marcada por 
divergências entre os pré-can-
didatos.

Projeto obriga 
realização de 
teste do olhinho 
em hospitais

O vereador Celso Pei-
xão protocolou nesta quar-
ta-feira (30) um Projeto de 
Lei (PL) que obriga o mu-
nicípio a realizar o exame 
de ‘teste do olhinho’ para 
detecção de câncer ocular 
em recém-nascidos nas 
maternidades e hospitais 
públicos e privados de Rio 
Preto. 

O objetivo de realizar 
o exame precocemente 
é para detectar a doença 
neoplasia denominada 
retinoblastoma. 

Pelo PL, este exame 
deverá ser feito em até 72 
horas após o nascimento 
do bebê e anulamente até 
o três anos de idade. Caso 
seja detectada a doença, os 
pais deverão ser avisados 
e a criança deverá ser en-
caminhada ao tratamento 
específico. 

Em sua justificativa, 
Peixão explica que “con-
forme as Diretrizes de 
Atenção à saúde ocular na 
infância, o Ministério da 
Saúde recomenda o teste 
do reflexo vermelho ou tes-
te do olhinho, que devem 
ser realizados em todos os 
recém-nascidos antes da 
alta da maternidade e pelo 
menos 2-3 vezes por ano, 
nos três primeiros anos de 
vida”.  O assunto ganhou 
mais destaque após a filha 
do apresentador de TV 
Tiago Leifert ser diagnos-
ticada com a doença.

Da REDAÇÃO

Inaugurações
 Reforma do andar ad-

ministrativo da Secretaria 
de Agricultura; Espaço José 
Roberto Perosa Ravagnani; 
Adequação das instalações 
do Instituto de Economia 
Agrícola; Laboratório de In-
formações Estratégicas do 
Agronegócio do IEA. 

Itamar ressaltou a impor-
tância de todas as entregas do 
dia e anunciou que a partir 
do dia 4 de abril a Secretaria 
começará a entrega de 5 mil 
maquinários para municípios 
de todo o estado de São Paulo. 

Moro troca 
de partido e 
deixa disputa 
à presidência

O ex-juiz e ex-ministro da 
Justiça Sergio Moro anun-
ciou na tarde desta quinta-
-feira (31) a decisão de deixar 
o Podemos e se filiar ao 
partido União Brasil. Pelas 
redes sociais, ele também 
declarou que abriu mão de 
concorrer à Presidência. 

O anúncio da mudança 
de partido foi feito em um 
hotel na Zona Sul da capital 
paulista, onde Moro assinou 
a ficha de filiação à nova 
sigla. Ex-ministro do gover-
no Bolsonaro, Moro havia 
se filiado ao Podemos em 
novembro do ano passado, 
pouco mais de um ano após 
deixar o governo federal, em 
abril de 2020. 

Em nota publicada nas 
redes sociais pouco depois, 
Moro declarou que abriu 
mão da candidatura à pre-
sidência ao mudar de sigla. 

“Para ingressar no novo 
partido, abro mão, nesse 
momento, da pré-candida-
tura presidencial e serei um 
soldado da democracia para 
recuperar o sonho de um 
Brasil melhor”, disse Moro 
em nota oficial. 

Segundo o deputado e vi-
ce-presidente do União Bra-
sil, Junior Bozzella, Moro 
mudou o domicílio eleito-
ral para São Paulo e se colo-
cou à disposição do partido.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Plano de Carreira 
dos professores 
estaduais 
é sancionado

O governador João Doria 
(PSDB) sancionou a lei que 
instituiu o Plano de Carreira 
e Remuneração para os pro-
fessores, supervisores e dire-
tores de ensino fundamental 
e médio da rede estadual de 
São Paulo. 

A sanção foi publicada na 
edição do Diário Oficial desta 
quinta-feira, 31, junto com 
outras sanções referentes aos 
reajuste de 10% dos quadros 
do Magistério (QM), Apoio 
Escolar (QAE) e da Secretaria 
da Educação (QSE), ativos e 
inativos, que terão pagamen-
to retroativo à data base de 1º 
de março. 

De acordo com o projeto, 
os professores em início de 
carreira irão receber aumen-
to que vai elevar o salário ini-
cial para R$ 5 mil em jornada 
de 40 horas semanais, valor 
30% maior do que o piso 
nacional. O topo da carreira 
também será valorizado, e o 
salário de um docente poderá 
chegar a R$ 13 mil na refe-
rência mais alta da carreira. 
A adesão à nova carreira será 
voluntária, sendo que os do-
centes poderão ter aumento 
imediato em seus salários, 
caso optem pela migração. 
Os servidores temporários e 
novos ingressos já serão au-
tomaticamente enquadrados 
no novo modelo.

Da REDAÇÃO
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Doria venceu as pré-
vias do PSDB para 
concorrer à Presi-
dência da República 
no fim de novembro 
de 2021; ele obteve 
mais que a maioria 
dos votos contra 
Eduardo Leite

Itamar ressaltou 
a importância de 
todas as entregas 
do dia e anunciou 
que a partir do dia 4 
de abril a Secretaria 
começará a entrega 
de 5 mil maquiná-
rios para municípios

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Saúde dos pequenos
 Fiocruz revela que o número de sín-
drome respiratórias gripais aumentou 
em 309% nas crianças de 5 a 11 anos.

Povo endividado
A parcela de famílias com dívidas, em 
atraso ou não, no país atingiu 77,5% 
em março deste ano.

Um policial do Baep de Rio 
Preto reconheceu um suspeito 
de tráfico de drogas, cujas ca-
racterísticas eram as mesmas 
descritas em denúncias de 
moradores do Jardim Nunes, 
e decidiu abordá-lo, na noite 
desta quarta-feira, 30. O acu-
sado, de 22 anos, acabou preso 
em flagrante. 

Segundo a PM, em revista 
pessoal foram apreendidas 
duas porções de maconha. 
Durante interrogatório, ele 

TRÁFICO

Baep prende traficante 
e acha droga em mato

MARIA DA PENHA

Delegados podem decretar medidas 
de proteção para mulheres agredidas

caiu em contradição e aca-
bou admitindo a traficância e 
apontando onde armazenava 
entorpecentes. 

Em um matagal nas ime-
diações, os policiais encontra-
ram 43 porções, incluindo ti-
jolos de maconha, totalizando 
aproximadamente sete quilos 
da droga, além de três rolos 
de plástico filme, faca e uma 
balança de precisão. 

Levado até o Plantão, o 
indiciado teve a prisão confir-
mada e foi transferido para a 
carceragem da Deic.

A mudança aconteceu na quar-
ta-feira (23), quando o ple-
nário do Supremo Tribunal 
Federal (STF) declarou, por 
unanimidade, constitucionais 
dispositivos da lei Maria da Pe-
nha que autorizam autoridades 
policiais (delegados e policiais) 
a afastarem o suposto agres-
sor do domicílio ou de lugar 
de convivência com a vítima 
quando verificada a existência 
de risco à vida ou à integridade 
da mulher. 
No caso de Rio Preto, essa mu-
dança não acontece, por ser 
uma cidade que possui uma 
Comarca específica para isso, 
conforme explica a delegada 
de defesa da mulher, Dálice 
Ceron. 
“Nas Comarcas o protocolo 
será o mesmo, ou seja, con-
feccionar o requerimento de 
acordo com a vontade da ví-
tima e enviarmos à Vara da 
violência doméstica. Nas de-
mais cidades, que não pos-
suem Comarcas, o delegado 
terá autonomia para deferir o 
pedido de medida de proteção 
e, na ausência dele, qualquer 

policial poderá fazê-lo com co-
municação imediata ao juiz”. 

Além de Rio Preto, outras 15 
cidades do interior do Estado 
possuem Vara de Violência 
Doméstica e Familiar contra 
a Mulher, como: Andradina, 
Assis, Bauru, Campinas, Cotia, 
Guarulhos, Itu, Limeira, Ribei-
rão Preto, Rio Claro, Santana 
do Parnaíba, Santo André, São 
José dos Campos, Sorocaba e 
Suzano. No restante das cida-
des, ou seja, que não possuem 
a Comarca, poderão seguir o 
protocolo de mudança da Lei.

Baep prende jovem e apreende droga em mato

Mudança na Lei permite policiais concederem medidas protetivas

Uma adolescente, de 12 
anos, foi estuprada em uma 
festa, por um desconhecido, 
após abandonar o projeto Teia, 
onde estava abrigada há apro-
ximadamente oito dias. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) informou 
que um conselheiro tutelar 
levou a menor, por volta das 
17h30 desta quarta-feira, 30, 
para receber atendimento mé-
dico de urgência e pediátrico 
na unidade. 

Ao HCM foi dito que a garo-
ta deixou a casa de ‘mãe social’ 
e se encontrou com um amigo, 
de 17 anos. Os adolescentes 
foram para uma festa, onde a 
menina ingeriu bebida alcóoli-
ca e foi abusada sexualmente. 

O caso foi registrado como 
estupro de vulnerável no Plan-

Menina de 12 anos deixa casa de 
acolhimento e é estuprada em festa

EM RIO PRETO

tão e segue para investigação 
no 5º DP de Rio Preto.

Bateu na mãe
Um jovem, de 22 anos, foi 

preso em flagrante por lesão 
corporal e violência doméstica, 
na noite desta quarta-feira, 30, 
pela Guarda Civil Municipal. 

Ele é acusado de bater na 
cabeça da mãe, de 48 anos, 

com uma tábua de passar rou-
pas. A família mora no Nato 
Vetorasso, na Região Norte de 
Rio Preto. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, moradores ten-
taram linchar o acusado, que 
chegou a apanhar de vizinhos. 

Populares
Com a chegada da viatura, 

populares se dispersaram. A 
vítima contou aos GCMs que 
o filho chegou em casa muito 
nervoso, alterado e agressivo, 
motivo pelo qual não deixou 
que entrasse no imóvel. 

O pai do acusado, que tam-
bém estava na residência no 
momento, tentou empurrá-lo 
para que se afastasse, momen-
to em que pegou uma tábua de 

O caso foi registrado 
como estupro de vulne-
rável no Plantão 
e segue para 
investigação no 5º DP

Jovem bate na mãe com tábua de passar roupas, apanha de moradores e vai preso

Da REPORTAGEM
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Mulher é baleada
Policiais militares foram 

acionados na noite desta quarta-
-feira, 30, para uma ocorrência 
de tentativa de homicídio no 
bairro Solo Sagrado, na Região 
Norte de Rio Preto. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, uma jovem, de 24 
anos, foi atingida por um dis-
paro de arma de fogo na perna 
esquerda.  Ela disse aos pms que 
foi, junto com o irmão, cobrar 

uma dívida e o devedor entrou 
em luta corporal com o rapaz, 
que reagiu e lhe deu um soco. 

O acusado sacou um revól-
ver e começou a atirar. A mulher 
e o irmão saíram correndo e, 
posteriormente, ela percebeu 
que havia sido baleada. 

A vítima foi atendida na UPA 
Norte e o caso segue sendo in-
vestigado pela Polícia Civil. Co-
laborou – Sarah BELLINE

NO SOLO SAGRADO
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A vítima foi atendida na UPA Norte e o caso segue sendo investigado

Ladrões com 
facas roubam 
motorista
de ônibus

Dois marginais, ar-
mados com faca e facão, 
renderam um motorista 
de ônibus, de 43 anos, 
na noite desta quarta-
-feira, 30, e roubaram R$ 
13,25 do caixa. O assalto 
aconteceu na avenida da 
Saudade, nas imediações 
do Automóvel Clube. 

Nota
Em nota, a assessoria 

da empresa Itamarati 
informou que o boletim 
de ocorrência já foi feito 
e que vão verificar as ima-
gens do circuito interno 
de segurança. 

Sem agressão
O motorista do cole-

tivo não sofreu nenhuma 
agressão física. A Polícia 
Civil de Rio Preto in-
vestiga o caso, na ten-
tativa de identificar e 
localizar os assaltantes. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Andressa ZAFALON

Da REPORTAGEM
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Motociclista 
bate em carro 
e caminhão 
na rodovia

Uma motociclista, de 
24 anos, ficou ferida após 
se envolver em um acidente 
com um automóvel e um 
caminhão, no quilômetro 
438 da rodovia Washing-
ton Luís, na manhã desta 
quarta-feira, 30. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, ela trafegava no 
sentido Cedral/Rio Preto 
quando bateu na traseira 
de um automóvel, cujo 
motorista fugiu sem pres-
tar socorro, e, em seguida, 
atingiu a lateral esquerda 
de um caminhão. 

Com o impacto da bati-
da, a jovem caiu no chão e 
foi socorrida com fraturas 
na perna e braço direito, 
além de um hematoma 
na cabeça, pelo resgate da 
concessionária Triângulo 
do Sol até o Hospital de 
Base, onde permaneceu 
internada. 

O caminhoneiro fez 
o teste do bafômetro, 
que deu negativo. Caso 
segue  sendo  invest i -
gado pela Polícia Civil. 

Da REPORTAGEM
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No caso de Rio Pre-
to, essa mudança 
não acontece, por 
ser uma cidade que 
possui uma 
Comarca específica 
para isso

Morte por afogamento
Um técnico de segurança do 

trabalho, de 57 anos, morreu 
durante uma pesca subaquática, 
no município de Santa Alberti-
na, na noite desta terça-feira, 
29. 

Colega
De acordo com o boletim 

de ocorrência, Ronei Alves Bilé 
estava em um rancho acompa-
nhado de um colega e, durante 

a tarde, resolveu sair para pra-
ticar pesca subaquática. 

Depois de um tempo, o ami-
go foi até o rio e encontrou 
alguns objetos boiando. 

A testemunha então acionou 
os bombeiros e, durante as bus-
cas no rio, encontraram o corpo 
da vítima. 

O caso vai ser investigado 
pela Polícia Civil. Colaborou 
– Sarah BELLINE 

PESCA

passar roupas e desferiu um 
golpe na cabeça da mãe. 

A dona de casa foi socorrida 
pelos guardas e levada até a 
UPA Tangará, onde recebeu 
atendimento médico e foi libe-
rada. Já o indiciado teve a pri-
são confirmada na delegacia de 
plantão, sendo encaminhado à 
carceragem local.. Colaborou 
– Sarah BELLINE 
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A UPA Jaguaré em Rio Pre-
to está desde o dia 18 com os 
atendimentos pediátricos sus-
pensos pelo falta de funcioná-
rios. Segundo a Secretaria de 
Saúde, ocorreram sete demis-
sões de pediatras neste mês e 
outras quatro estão afastadas 
por serem gestantes, impossi-
bilitando os atendimentos. 
Essa não é a primeira vez no 
ano que a Upa Jaguaré sus-
pende os atendimentos pedi-
átricos. De 11 a 30 de janeiro, 
a unidade também ficou sem 
atendimentos por conta afas-
tamentos de profissionais por 
síndromes respiratórias agu-
da grave (SRAG) e Covid-19. 
A falta dos atendimentos tem 
sido motivo de reclamação de 
algumas mães. Rosa Queiroz, 
mãe de um menino de 3 anos, 
contou que já formou um gru-
po no WhatsApp com cerca de 
60 mães impactadas pela sus-
pensão das consultas. 
“Muitas crianças estão ten-
do sintomas da síndrome 
mão-pé-boca, com febre e 
manchas na pele e não conse-
guem serem atendidas. Algu-
mas não têm condições de se 
deslocar para outros bairros, 
ainda mais com uma criança 

doente”, afirmou. 
Por nota, a Saúde informou 
que ainda não há previsão 
para a retomada dos atendi-
mentos pediátricos. 
“A Secretaria de Saúde infor-
ma que continua trabalhan-
do para preencher os cargos 
vagos. No momento, não há 
novidades quanto à contrata-
ção de profissionais. Os aten-
dimentos pediátricos estão 
mantidos 24 horas nas UPA 
Norte e Tangará, bem como 
nas UBS de segunda a sexta-
-feira, das 7h às 17h, e na te-
lemedicina, com agendamen-
to de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h, pelos telefones 
0800 7722 123 e 0800 77 
05870”, diz a nota.

UPA está sem atendimento 
pediátrico e mães reclamam

JAGUARÉ

Essa não é a primeira 
vez no ano que a Upa 
Jaguaré suspende os 
atendimentos 
pediátricos

Mães reclamam da falta de atendimento pediátrico na UPA Jaguaré desde o último dia 18

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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Sindicato denuncia más condições e cobra 
melhorias da secretaria para a UPA Tangará

O Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais (SSPM) 
Rio Preto e Região solicitou a 
Secretaria Municipal de Saúde 
providências urgentes para a 
solução da situação de funcioná-
rios e pacientes na UPA Tanga-
rá. O sindicato alega sobrecarga 
e más condições de trabalho. 

As propostas de soluções 
apresentadas pelo SSPM foram 
as seguinte: a contração de 
forma imediata dos aprovados 
no último concurso da saúde, 
aumento de leitos nos hospitais 
conveniados e enquanto essas 
medidas não ocorram que se-
jam disponibilizadas poltronas 
reclináveis para os usuários, 
enquanto aguardam a remoção 

para hospitais. O sindicato afir-
ma ainda que recebeu diversos 
relatos e fotos de pessoas que 
estão tendo que se acomodar 
em cadeiras e locais improvi-
sados dentro da unidade de 
saúde enquanto aguardam a 
remoção. Segundo Sanny Lima 

Divulgação

Rio Preto tem 
média de 
30 casos de 
dengue por dia

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto divulgou 
nesta quinta-feira (31) 
o boletim mensal com 
os dados da dengue. O 
município chegou a 2.741 
casos nestes três primei-
ros meses de 2022, com 
uma média de cerca de 
30 casos contabilizados 
por dia. 

O número é menor do 
que registrado no mesmo 
período do ano passado, 
quando 7.714 casos com-
putados. Vale ressaltar, 
no entanto, que a Saúde 
conta ainda com 1.489 
casos em investigação, 
sendo 68 no mês de feve-
reiro e 1.428 de março. No 
último mês, o município 
registrou dois óbitos pela 
doença depois de 10 me-
ses sem fatalidades. 

“A gente entende o 
número como alto, mas 
controlado, já que é o 
mesmo vírus de anos an-
teriores que está circu-
lando e pela tendência de 
aumento dos casos por 
conta das chuvas deste 
início de ano. Quanto 
a letalidade ela é mais 
complexa, já que envolve 
outros fatores, como se os 
pacientes tinham alguma 
comorbidade, por exem-
plo”, afirmou o gerente da 
vigilância ambiental Luiz 
Feboli Filho. 

Os bairros mais atin-
gidos pela dengue são: 
São Deocleciano (257), 
Estoril (250), São Fran-
cisco (215), Jaguaré (169) 
e Parque Industrial (164). 
Já os bairros com meno-
res incidências são: Cida-
dania (11), Talhado (19), 
Gonzaga de Campos (22), 
Renascer (30) e Nova Es-
perança (43). 

“O São Deocleciano 
é um bairro grande em 
extensão territorial, por 
isso concentra mais casos. 
Além disso, a vigilân-
cia tem dificuldade para 
entrar em condomínios 
para fazer a inspeção”, 
comentou Luiz. 

Segundo o gerente, 
58% dos criadouros do 
mosquito Aedes Agypti 
são encontrados dentro 
de residências. “Pedimos 
para a população estar 
sempre verificando ralos, 
calhas, vasos de planta 
e também bebedouro de 
animais. Esses têm sido 
os principais locais em 
que os agentes estão en-
contrando os criadouros”, 
afirmou. 

Índice  
O Índice de Infesta-

ção Predial (I.P) de Rio 
Preto ficou em 3,6% no 
primeiro levantamento de 
2022, realizado na segun-
da quinzena de fevereiro. 
O indicador mostra a re-
lação entre o número de 
criadouros com presença 
de larvas do mosquito 
Aedes aegypti e o número 
de imóveis pesquisados. 
Na prática, o resultado 
aponta que dos 10 mil 
imóveis vistoriados 360 
tinham larvas do mos-
quito. 

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto fechou quinta-feira 
(31) oferecendo 599 oportuni-
dades de trabalho. As princi-
pais delas são: vendedor (84), 
atendente de lanchonete (40), 
consultor comercial (25), copei-
ra (20), eletricista (19), serviços 
gerais (15), auxiliar de produção 
(11), babá (7), entre outras. 
Há também oportunidades de 
estágio. As vagas são para es-
tudantes do ensino médio (10), 
atendimento (9), administração 
(4), laboratório (4), engenharia 
civil (4), veterinária (3), progra-
mação e controle de produção 
(2), informática para negócios 
(2), jornalismo/publicidade e 
propaganda (1), T.I. (1), tele-
vendas (1) e pedagogia (1).

Empregos
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A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou nesta quin-
ta-feira (31), o boletim sema-
nal de casos de Covid-19 no 
município. Foram confirma-
dos 153 novos casos, sendo 
32 diagnosticados por exame 
PCR e 121 por TR antígeno. 
No total são 135.332 casos 
confirmados, com uma média 
móvel de 51 casos leves e um 
caso grave por dia.

Também foram registrados 

COVID-19

Boletim traz 153 casos e sete mortes
Boletim semanal confirma 153 casos de Covid-19 e sete óbitos
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Vinicius LIMA

Braga, presidente do SSPM, o 
compromisso do sindicato é de 
zelar pela garantia de direitos de 
todos os trabalhadores do SUS e 
contribuir na busca de alternati-
vas para o bom funcionamento 
dos serviços. 

A Secretaria de Saúde se 

manifestou sobre a proposta 
por nota. “Esclarece que as 
Unidades de Urgência  es-
tão mantendo completos os 
quadros de profissionais para 
atendimento aos pacientes. 
Informa que estas unidades 
contam com o serviço de aco-
lhimento com classificação de 
risco, sendo que o caso de maior 
gravidade deverá ser atendido 
em menor tempo. Garante-se, 
dessa forma, o acesso mais 
rápido para quem mais pre-
cisa, de acordo com o grau de 
gravidade e não por ordem de 
chegada ou tempo de espera. A 
Secretaria não comenta sobre 
os procedimentos médicos de 
atendimento aos pacientes e 
mantém um permanente con-
trole da conduta médica dos 
seus profissionais”, diz a nota. 

Mães formaram 
um grupo no 
WhatsApp com 
cerca de 60 famí-
lais impactadas 
pela suspensão 
das consultas

Acomodação improvisada na Upa Tangará

mais sete óbitos pela doença, 
com notificações que variam 
entre os dias 22/03 e 29/03. 
Desde o início da pandemia 
são 3.055 óbitos, com uma 
taxa de letalidade de 2,25%. 
Considerando apenas os dados 
de 2022, a letalidade está em 
0,6%. 

O número de curados che-
gou a 131.821, o equivalente 
a 97,4% dos casos. A cidade 
soma 483.914 notificações de 
sintomas gripais, com 429.833 
testes realizados. O coeficiente 
de incidência dos últimos sete 

dias é de 33 casos a cada 100 
mil habitantes. 

Atualmente Rio Preto re-
gistra 247 pacientes interna-
dos com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 
87 em UTI e 160 na enfer-
maria, sendo 120 residentes 
de Rio Preto e 127 de outros 
municípios da região. Dentre 
os casos já confirmados com 
Covid-19 são 86 internações, 
com 37 na UTI e 49 na enfer-
maria. A taxa de ocupação de 
leitos de UTI é de 16% em Rio 
Preto e de 23,2% na região. 

Evento atrai 
250 médicos e 
discute cirurgia 
plástica

A Sociedade Brasilei-
ra de Cirurgia Plástica 
(SBCP) realiza nesta sex-
ta-feira (1) e sábado (2)  na 
Famerp em Rio Preto um 
evento que pretende reu-
nir profissionais da área 
de diversos cantos do país. 
Com 250 médicos inscri-
tos, o objetivo é atualizar 
os profissionais sobre as 
tendências na área. 

Entre os temas que 
serão abordados estão 
reconstrução mamária 
pós câncer, cirurgias no 
nariz e reconstrução pós 
acidentes, novidades para 
aumento e diminuição das 
mamas, as próteses de 
silicone aprovadas para 
uso no Brasil e a retomada 
das cirurgias plásticas pós 
pandemia. 

A SBCP realiza a cada 
dois anos uma pesquisa 
sobre os números e carac-
terísticas das cirurgias .

Da REDAÇÃO
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ESPORTES Líder do ranking Fifa
A seleção brasileira ultrapassou a Bél-
gica e agora lidera o ranking da Fifa, 
após desempenho nas Eliminatórias.

Cabeça de chave
A Fifa realiza nesta sexta-feira (1), às 
13h, o sorteio dos grupos para a Copa do 
Mundo no Catar.

Mirassol anuncia reforços para a 
Série C do campeonato Brasileiro

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Depois de anunciar o re-
torno do goleiro Jeferson, 
campeão da Série D em 2020, 
o Mirassol se movimentou no 
mercado e apresentou três no-
vos reforços para a disputa da 
Série C do Campeonato Brasi-
leiro. O Leão se prepara para a 
competição desde a eliminação 
no Troféu do Interior na última 
sexta-feira (25). 

Os reforços
O primeiro é o meio-cam-

pista Geovane, 23 anos. Reve-
lado nas categorias de base do 
São Paulo, o atleta já passou 
pelo América-MG e pelo fu-
tebol português. Ele jogou o 
Paulistão deste ano com a Inter 
de Limeira, onde disputou 10 
jogos e marcou um gol. 

Para o setor ofensivo che-
gou o atacante Osman de 29 
anos. O jogador já passou pela 

base do Santos, além de defen-
der Chapecoense, Bragantino, 
Cuiabá e ter uma passagem 
pelo futebol japonês. Assim 
como Geovane, ele jogou o 
Paulistão pela Inter de Limei-
ra, disputando 10 jogos, mas 
sem marcar gols. 

Para a defesa quem tam-
bém chegou é o zagueiro Ro-

drigo Sam, de 26 anos.  O 
defensor, que também atua 
como volante, é cria da base 
do Corinthians e já jogou por 
Avaí, Oeste e Ituano. No Pau-
listão, ele estava jogando pelo 
Água Santa, onde disputou 11 
jogos e marcou um gol. 

Mais nomes

O Mirassol ainda busca 
outros reforços para repor 
as perdas após o Paulistão. A 
equipe já confirmou a perma-
nência dos seguintes atletas: 
o meia Camilo, o goleiro Dar-
ley, o lateral direito Ivan, o 
meio-campista Du Fernandes, 
o atacante Kauan, o lateral 
esquerdo Frank, o atacante 

Negueba, o zagueiro Octavio, 
o volante Daniel, o atacante 
Dodô e o volante Wellington. 

A estreia do Mirassol na 
Série C será dia 10/04, às 
19h, contra o Ferroviário-
-CE no estádio José Maria 
de Campos Maia. Neste ano, 
os 20 times se enfrentam na 
primeira fase em turno único. 

Mirassol anuncia reforços para a Série C do campeonato Brasileiro

O primeiro é o meio-
-campista Geovane, 
23 anos. Revelado 
nas categorias de 
base do São Paulo, 
o atleta já passou 
pelo América-MG

 Leo Roveroni

O São Paulo se aproximou 
do bicampeonato do Paulistão 
ao derrotar o Palmeiras por 3 a 
1, no Morumbi, na noite desta 
quarta-feira (30). Destaque 
para o atacante Calleri, autor 
de dois gols. 

Com o resultado, o São 
Paulo vai para o Allianz Par-
que, no próximo domingo (3), 
podendo perder por um gol de 
diferença para ser campeão. O 
Palmeiras terá que fazer três 
para levar no tempo normal. 
Dois de vantagem para o lado 
palmeirense levará o duelo 

FINAL DO PAULISTÃO

São Paulo vence o Palmeiras e abre vantagem
para os pênaltis. 

O Palmeiras começou o 
jogo pressionando e desperdi-
çou grande oportunidade logo 
aos nove minutos. Piquerez 

passou por Rafinha e cru-
zou para Raphael Veiga, que 
chutou rasteiro para fora. A 
resposta foi com Alisson. Ele 
recebeu em liberdade e jogou 
no travessão de Weverton. 

Primeiro gol
O jogo continuou quente. 

Aos 20 minutos, Raphael Veiga 
deixou Pablo Maia para trás e 
chutou cruzado. Rony furou e 
viu Jandrei salvar. A partida 
ficou equilibrada, mas o São 
Paulo foi abrir o placar aos 50, 
com Calleri, de pênalti. 

No segundo tempo, o São 
Paulo dominou o embate e 
ampliou aos 18 minutos. Nes-

tor deixou a bola para Pablo 
Maia. O volante arriscou de 
fora da área e contou com um 
desvio de Murilo para enganar 
Weverton e fazer 2 a 0. 

3 a 1
O São Paulo ainda fez mais 

um aos 35 minutos. Após co-
brança de escanteio de Nikão, 
Igor Gomes desviou o Calleri 
fez o terceiro. O Palmeiras 
ainda diminuiu em cobrança 
de falta de Raphael Veiga. 

O Palmeiras esboçou uma 
pressão no fim para diminuir 
o prejuízo, mas o São Paulo 
se segurou e ficou com uma 
vantagem para o próximo jogo. 

PRESIDENTE

Fifa recua de plano de Copa do Mundo bienal

O presidente da Fifa, Gianni 
Infantino, recuou drasticamente 
do plano de realizar uma Copa 
do Mundo bienal, dizendo à 
lideranças do futebol mundial 
que a Fifa nunca havia proposto 
tal ideia. Infatino foi criticado 
no ano passado, principalmente 
na Europa, por uma proposta 
para aumentar a frequência do 
evento de quatro para dois anos 
de intervalo. 

Mas no Congresso da Fifa no 
Catar, nesta quinta-feira (31), 
Infantino disse aos dirigentes do 
futebol mundial reunidos que o 
órgão regulador do esporte não 
estava propondo a medida que 
ameaçava dividir o mundo do 
futebol. 

“Deixe-me ser muito claro 
que a Fifa não propôs um pro-
cesso bienal”, declarou Infanti-
no. “O último Congresso da Fifa 
passou uma votação, com 88% 
de votos, a favor de estudar a 

 Foto Reuters

COPA IBIRÁ

Equipe de karatê de 
Mirassol conquista 
19 medalhas

A equipe de karatê de Mi-
rassol, que conta com o apoio 
do Departamento de Esportes e 
Lazer (DEL), conquistou 19 me-
dalhas, sendo quatro de ouro, 10 
de prata e cinco de bronze, na 
Copa Ibirá realizada no último 
final de semana. 

Entre as medalhistas de ouro 
estão Ana Beatriz Buchani, na 
categoria Kata, 7 a 8 anos, faixa 
branca e amarela; Yasmin Sue-
len da Silva, campeã na catego-
ria Kumite (luta) e 2ª colocada 
na categoria kata, 9 e 10 anos, 
faixa branca e amarela; além de 

Giovana Cardoso Zanon 1º lugar 
na categoria kata e 1º lugar na 
kumite (luta), 11 e 12 anos, faixa 
roxa a preta.

São Paulo vence o Palmeiras e leva vantagem em do bicampeonato

viabilidade da Copa do Mundo a 
cada dois anos”. “A administra-
ção da Fifa, sob a liderança do 
[ex-técnico do Arsenal] Arsene 
[Wenger], então iniciou um es-
tudo de viabilidade... A Fifa não 

Agência BRASIL 

Presidente da Fifa recua de plano de Copa do Mundo bienal
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O Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo con-
denou o Rio Preto Esporte 
Clube a indenizar o secretá-
rio de esportes Fabio Mar-
condes em R$ 10 mil. No 
ano passado, o secretário 
fez críticas a administração 
do clube durante o “caso 
das marmitas” (arquivado 
pelo Ministério do Tra-
balho nesta semana). O 
clube rebateu o secretário 
nas redes sociais em uma 
postagem acusando o mes-
mo de ser “oportunista e 
chantagista”. O Rio Preto 
ainda pode recorrer. 

Jacaré condenado a 
pagar Marcondes

Com o resultado, o 
São Paulo vai para 
o Allianz Parque, no 
próximo domingo 
(3), podendo perder 
por um gol 
de diferença

propôs. Concluiu que é viável, 
que teria algumas repercussões 
e impactos.” 

Infantino disse que agora 
ocorrerá uma fase de consulta 
e discussão. 

“É a fase de ouvir as queixas 
e encontrar os compromissos. 
Então, olhando para as ligas, 
os clubes e os jogadores... ten-
taremos fazer um debate e uma 
discussão para encontrar o que 
é mais adequado para todos”, 
afirmou.  

Uma pesquisa em fevereiro 
com mil jogadores profissionais 
de futebol, organizada pelo 
sindicato global de jogadores 
da Federação Internacional de 
Jogadores de Futebol (FiFPro), 
mostrou que três quartos deles 
querem manter o torneio a cada 
quatro anos.

A presidente da comis-
são estadual de arbitragem, 
Ana Paula Oliveira, reali-
zou uma postagem com a 
equipe que apitou o pri-
meiro jogo da final do Pau-
listão dizendo “Orgulho!”. 
A publicação incomodou 
dirigentes do Palmeiras, 
que criticaram as decisões 
em campo.

Arbitro faz post e 
irrita PalmeirasGeovane Osman Rodrigo
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU/SP TORNA PÚBLICO 
AOS INTERESSADOS A REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Nº 039/2022; PROCESSO Nº 059/2022. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA DE 
LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM. OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE 
PREGÃO O REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO, 
FUNDAMENTAL, INFANTIL, ADMINISTRAÇÃO E RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA, DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, 
PARA 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. DATA 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 18/04/2022 às 08:30hrs. DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 
18/04/2022 ÀS 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/. EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 31/03/2022. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2022

A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a aber-
tura do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, destinado à seleção de propostas 
para  Recapeamento Asfáltico tipo CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) em diversas ruas 
do povoado de Boturuna, município de Palestina, Estado de São Paulo.  A sessão realizar-se-á no dia 
19 de abril de 2022, com o início do credenciamento a partir das 09h00m, na sede da Prefeitura 
Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siqueira Campos, nº. 1380, 
1º Andar, Centro, Palestina - SP, CEP: 15470 - 000. O Edital completo, assim como maiores infor-
mações, estará disponível a partir do dia 04 de abril 2022, no horário comercial em dias úteis, ou 
por telefone, através do número (17) 3293-1265, ramal 222, podendo, também, ser obtido através 
de solicitação no endereço eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com. Para agilizar o processo 
de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital - Tomada 
de Preços 001/2022”, Processo Administrativo nº 009/2022 e, no campo “Mensagem”, informe 
os dados do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, endereço completo, telefone/celular e 
e-mail)”. Palestina - SP, 31 de março de 2022. Reinaldo Aparecido da Cunha - Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 2/2022

A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a aber-
tura do processo licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, destinado à seleção de propostas 
para Execução de 4.734,60 m² de recapeamento asfáltico e 24 rampas de acessibilidade com piso po-
dotátil, em diversas vias, na sede do município de Palestina, Estado de São Paulo.  A sessão realizar-
-se-á no dia 19 de abril de 2022, com o início do credenciamento a partir das 11h00m, na sede da 
Prefeitura Municipal de Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siqueira Campos, 
nº. 1380, 1º Andar, Centro, Palestina - SP, CEP: 15470 - 000. O Edital completo, assim como maiores 
informações, estará disponível a partir do dia 04 de abril 2022, no horário comercial em dias úteis, 
ou por telefone, através do número (17) 3293-1265, ramal 222, podendo, também, ser obtido através 
de solicitação no endereço eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com. Para agilizar o processo 
de obtenção do edital, no campo “Assunto” insira a expressão “Solicitação de Edital - Tomada 
de Preços 002/2022”, Processo Administrativo nº 021/2022 e, no campo “Mensagem”, informe 
os dados do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, endereço completo, telefone/celular e 
e-mail)”. Palestina - SP, 31 de março de 2022. Reinaldo Aparecido da Cunha - Prefeito Municipal.

RODOBENS S.A. 
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007

EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Data: 14.03.2022. Horário: 9hs. Local: Av. Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 
15013-000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniu-se a totalidade dos membros que compõem o 
Conselho de Administração. Deliberações: após análise e discussão, os conselheiros decidem manifestar-
se favoravelmente sobre as demonstrações fi nanceiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021, que serão submetidas à apreciação da assembleia geral, 
conforme cópias arquivadas na sede da Companhia. Registro JUCESP: 149.069/22-4, em 22.03.2022.

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: 24/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 29/2022 
EXCLUSIVO ME e EPP (ART. 48, I da LC 123/06) 
OBJETO: Aquisição de televisores destinados a premiação do Show do Prêmios. 
Data da realização da Sessão Pública: 20/04/2022 
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. 
 
 
 
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 25/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 30/2022 
EXCLUSIVO ME e EPP (ART. 48, I da LC 123/06) 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de retifica do motor do 
veículo VW GOL 1.0 1996/1997 placa: CIJ:-7664. 
Data da realização da Sessão Pública: 26/04/2022 
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. 
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EXCLUSIVO ME e EPP (ART. 48, I da LC 123/06) 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de retifica do motor do 
veículo VW GOL 1.0 1996/1997 placa: CIJ:-7664. 
Data da realização da Sessão Pública: 26/04/2022 
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 documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. LUIZ 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; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 30/03/2022.

PUBLICIDADE LEGAL

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 Comarca de São 
José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil 
brasileiro para habilitação de casamento:

CAÍQUE MOREIRA CAPANEMA e ISADORA MORAES MARCHESI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em Pará de Minas, 
MG, no dia 15 de novembro de 1992, filho de EDNALDO CAPANEMA DA 
SILVA e de MARILDA IMACULADA MOREIRA CAPANEMA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 20 de abril de 1994, filha de JOSÉ CARLOS BATISTA 
MARCHESI e de JOCELAINE MORAES MARCHESI. 

NATHAN ARTHURO GUIMARÃES DE CAMPOS e MARINA ARROYO 
MESQUITA. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em 
Poconé, MT, no dia 02 de fevereiro de 1991, filho de NILTON DE CAMPOS 
e de MARIZA CRISTINA GUIMARÃES DE CAMPOS. Ela, de nacionalida-
de brasileira, médica, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 
de junho de 1992, filha de MARCO ANTÔNIO DE FREITAS MESQUITA e 
de CLÁUDIA MARIA SPINOLA ARROYO MESQUITA. 

FLAVIO PEREIRA DE MORAIS e LAURA APARECIDA DOS SANTOS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, lavador de caminhão, solteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia 19 de dezembro de 1981, filho de JOSÉ CUSTÓDIO DE 
MORAIS e de SILVINA PEREIRA LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
serviços gerais, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de 
julho de 1973, filha de BRIGIDO FERREIRA DOS SANTOS e de CLEMÊN-
CIA ALVES DE SOUZA. 

ÉVERTON BORGES DA SILVA e GIULIA ZAMPRONIO REGATIERI. 
Ele, de nacionalidade brasileira, agente de viagens, divorciado, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 20 de fevereiro de 1981, filho de NIVALDO 
BORGES DA SILVA e de NEIDE MARTA BORGES DA SILVA. Ela, de na-
cionalidade brasileira, cirurgiã dentista, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 08 de dezembro de 1989, filha de MARCO FÁBIO GENO-
VEZ REGATIERI e de KÁTIA BAPTISTA ZAMPRONIO REGATIERI. 

MARLON RAFAEL DA SILVA e AKSSA GEOVANA DE OLIVEIRA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, técnico em refrigeração, solteiro, nascido 
em Cruzília, MG, no dia 07 de maio de 1991, filho de CLÁUDIO RAFAEL 
DA SILVA e de LÚCIA HELENA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, vendedora, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 
de novembro de 1994, filha de ALICIO DE OLIVEIRA e de LUCIMARA 
PEREIRA CÂNDIDO DE OLIVEIRA. 

FLAVIO AUGUSTO BARROSO e ALINE DE OLIVEIRA FARIA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, nascido em Mirassol, SP, no 
dia 17 de setembro de 1989, filho de URURAHY BOTOSI BARROSO e de 
MARCIA AUGUSTO BARROSO. Ela, de nacionalidade brasileira, médica, 
solteira, nascida em Lavras, MG, no dia 10 de junho de 1992, filha de EDE-
SIO VILELA DE FARIA e de ADRIANA LUZIA DE OLIVEIRA FARIA. 

MARCELO HENRIQUE LEANDRO e VÂNIA MOREIRA DE ALCÂNTA-
RA. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico automotivo, solteiro, nascido 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 18 de abril de 1976, filho de  e de VILMA 
LEANDRO CUNHA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nas-
cida em Jales, SP, no dia 17 de novembro de 1969, filha de SANTO MOREI-
RA DE ALCÂNTARA e de GERALDA FRANCISCO DE ALCÂNTARA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado 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, 29 de março de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

Não é de hoje que a ex-
periência do cliente é uma 
peça-chave para qualquer ne-
gócio, seja serviço ou produto. 
Diante desse cenário, a Track.
co - startup referência em ex-
periência do cliente no Brasil, 
divulgou um estudo anual para 
mapear o comportamento das 
empresas diante da jornada 
do cliente. 

Segundo o levantamento, 
63,3% das empresas que parti-
ciparam da pesquisa têm como 
foco de atuação a área de User 
Experience, a qual monitora, 
planeja e conduz a experiência 
do usuário/cliente diante de 
um produto ou serviço. Em 
segundo lugar, o Product Ex-
perience (experiência com o 
produto) corresponde a 44,6% 
das instituições que também 
atuam nessa área de forma 
mais incisiva. 

Em Rio Preto, a dermatolo-
gista Gabriela Weschenfelder 
inaugurou clínica Souvie neste 
início de ano levando em conta 
justamente em oferecer sen-
sações para os pacientes. De 
acordo com ela, o planejamen-
to começou ainda no estudo 

Pesquisa diz que maioria das empresas
investe na experiência do consumidor

MERCADO

do terreno e a elaboração da 
planta com a arquiteta. 

“Eu sempre quis proporcio-
nar a melhor experiência para 
o paciente de todas as formas, 
onde eu pudesse tocar os cinco 
sentidos. Sempre me chamou 
a atenção ir em lugares onde a 
música era agradável, o aroma 
era agradável, a impressão, 
qualidade, bem-estar e eu 
queria proporcionar também”, 
afirmou. 

Um dos principais inves-
timentos foi nos aromas dos 
ambientes dentro da clínica. 
“No local temos um aroma que 
desenvolvemos, pensando em 
deixar o paciente sentir um 
cheiro mais fresco para ficar 
relaxado. Por exemplo, nas 

salas de procedimento eu me 
preocupei muito em oferecer 
um aroma mais suave de re-
laxamento, na sala de espera 
um de mais aconchego”, co-
mentou. 

Segundo a especialista em 
marketing e gestão de ne-
gócios, Elisiane Miranda, as 
empresas devem pensar na 
experiência do consumidor 
como um processo desde a 
primeira impressão até o pós 
uso do serviço/produto. 

“Isso cria um laço com o 
cliente, gerando uma fideli-
zação. A venda acaba sendo 
uma consequência disso. Você 
proporcionando mais experi-
ências para o seu cliente, você 
vai fazer com que ele se lembre 

Empresas devem pensar 
na experiência do consu-
midor como um processo 
desde a primeira 
impressão

Pesquisa diz que maioria das empresas investe na experiência do cliente

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

mais do seu serviço e do seu 
produto”, afirmou. 

De acordo com Elisiane, a 
empresa precisa ter um pla-
nejamento e se atentar para 
o comportamento do cliente, 
tanto na forma presencial, 
quanto no online. 

“Tem que começar pelo 
básico, ter um bom atendimen-
to, estar próximo do cliente, 
entender o que ele conso-
me. Por exemplo, você tem 
uma pizzaria e nota que as 
quintas há mais pedidos pela 
pizza de calabresa, então é 
uma oportunidade de forta-
lecer o relacionamento com o 
cliente oferecendo um combo, 
uma promoção, uma experi-
ência diferente”, comentou. 

Segundo o 
levantamento, 
63,3% das empre-
sas têm como 
foco de atuação 
a área de User 
Experience

Divulgação
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 *Hoje à 1 da tarde 
haverá o sorteio da Copa do Mundo e saberemos quais os 

times que o Brasil vai enfrentar.

*Erick Soares traz  
dia 27 de novembro no Recinto de Exposições, o Buteco de 

Gusttavo Lima.

*Eduardo e Luciana Cabral
foram curtir com os filhos, em Portugal a

 entrada dele no rol dos sexagenários.

*Jully Haddad está  
pisando em nuvens. Sua filha primogênita, a   Lorena, foi 

aprovada em arquitetura em três escolas: New York, 
Siracuse e Londres.Chic, non?

*Kelvin Kaiser foi
reeleito segunda-feira, o presidente da Acirp

*A rio-pretense Julia Ciantelli
Daher, filha de Adib e Lucianne Ciantelli Daher, depois de 

fazer parte de seu curso de arquitetura em Roma, 
abriu escritório em Sampa.

*Victor e Eliana Homsi
estão seguindo para diazinhos de descanso na praia de 

Guaratuba no litoral paulista 

CHAMPÃ & CAVIAR

FEIJOADA 
Quando desenhei a primeira edição do Feijão Chic, in-
formei ao buffet, que gostaria de oferecer aos meus 
convidados, além de um glamour sem filtro, um servi-
ço azeitado e eficaz, pois não se tratava de uma festa 
de azaração, cheia de homens e mulheres disponíveis, 
se paquerando, tipo “seja o que Deus quiser”, mas uma 
confraternização para um público exigente, como um 
casamento de classe. E assim será, com uma seleção de 
convidados de primeira classe, sob a regência de Fabi-
nho e Gustavo Faria, do Buffet Dahir Faria. Nos próximos 
dias serão iniciadas as vendas dos convites.

MERCADÃO
O secretário de Agricultura, Pedro Pezutto, a quem está 
afeto o comando do Mercado Municipal, merece o nos-
so melhor aplauso. Já foram colocados hoje, as me-
sas,cadeiras e ombrelones dos dois decks das entradas 
principais ,completando a reforma. As mesas em metal 
preto e madeira clara, nos remete a uma releitura do es-
tilo Bierdemeier de mobiliário e decoração que surgiu na 
Alemanha durante os anos de 1815 a 1848 que influen-
ciou a Bauhaus As cadeiras estilo Katrina com a madeira 
cruzando em X no espaldar e assento de madeira, estão 
de uma beleza ímpar. Parabéns ao secretário. Parabéns 
ao prefeito Edinho Araújo por entenderem a importância 
comercial e histórica do nosso querido Mercadão. A inau-
guração está prevista para o aniversário do Mercadão em 
julho, com o Chico Barrigudo e o Sol& Mar ali instalados.

MAIS DE SESSENTA
Que maravilha! A Unorte está estimulando com seu pro-
grama “Sessenta+” pessoas com mais de 60 anos, vol-
tarem a estudar, dando 50% de bolsa para quem tem 
60 anos, desconto que vá crescendo até 100% de bolsa 
para quem tem 70 anos. Fantástico!

Fortalecer a presença da 
mulher nas mais diferen-
tes atividades profissio-
nais e sociais é a inten-
ção de nossa homenagem 
“Mulheres Extraordiná-
rias”, que venho publican-
do em comemoração ao 
transcurso do Dia da Mu-

MULHERES 
EXTRAORDINÁRIAS

FESTAÇA
Pela agenda oficial, o rio-pretense Rodrigo Garcia assu-
miria hoje, no Palácio dos Bandeirantes, o trono de go-
vernador do Estado de São Paulo.Mas ao que consta, sua 
assunção ao posto aconteceu na noite de ontem. Já como 
governador, ele estará hoje em Rio Preto para um mega 
evento no Centro Regional de Eventos, de entrega de veí-
culos à Polícia Militar, uma festaça para marcar sua can-
didatura à reeleição. O foguetório, o beija-mão e os sel-
fies vão correr soltos. 

CIRURGIA PLÁSTICA
Será realizada hoje e amanhã em Rio Preto, no centro de 
convenções da Faculdade de Medicina, a Jornada Pau-
lista do Interior, promovida pela Sociedade Brasileira de 
Cirurgia Plástica em parceria com a Sociedade Regional 
de Cirurgia Plástica.Nossa cidade conta com 68 cirurgiões 
credenciados pela SBCP e realiza em média, 6 mil procedi-
mentos por ano, daí a escolha de Rio Preto.O conclave es-
pera reunir mais de 200 profissionais de todo o País para 
divulgar as novidades do setor

ANEL VIÁRIO
Em abril a obra do Anel Viário J. Hawilla está totalmen-
te pronta e o prefeito pretende cumprir o circuito com-
pleto de microônibus, tipo tour guidé, com explicações 
completas. Serão viagens para jornalistas, vereadores, 
secretários e demais políticos. A ibra tem 35km e custou 
aos cofres públicos, R$ 67 milhões. 

POSSE
Anna Dennz, presidente da Associação Paulista de Colu-
nistas Sociais- APACOS, fundada em 1988 que representa 
colunistas e jornalistas atuantes no Estado de São Paulo- 
já reservou, através do deputado estadual Sagento Néri, 
o auditório da Assembleia Legislativa, para a cerimônia 
da posse da nova diretoria. Com prazer, fui eleito o diretor 
social da entidade e agradeço aos colegas a escolha do 
meu nome. A solenidade será no Salão dos Espelhos dia 
20 de junho a partir de 18 horas.Uiara Zagolin é a vice-pre-
sidente e Ovadia Saadia, o presidente de Honra.

ADEUS, AMIGO
Difícil falar de um amigo 
no momento do recolhi-
mento da dor. O jorna-
lista Jocelito Paganelli 
não precisava de muitas 
palavras. Seu olhar, seu 
humor refinado e o sorri-
so suave, já eram o salvo 
conduto para se fazer re-
ceber com gentileza. Ele 
dizia as frases precisas, ia 
direto ao ponto e sempre 
com sutileza e inteligên-
cia. Era uma pessoa es-
sencialmente boa. Até o 
último respirar, reveren-
ciou aqueles que o cerca-
vam com afeto e respeito. 
Sem grandes modula-
ções de temperamento, 
que revelam posiciona-
mentos essencialistas, 
Jocelito tinha o caráter 
e a ética como preceitos 
para o seu dia-a-dia. Ele 
teve a despedida digna e 
honrosa que merecia uma 
nobre alma como a dele. 
A bondade que envolvia 
Jocelito, nos faz acredi-
tar que ele mergulhou de 
olhos abertos no mistério 
e nos braços de Deus.

INAUGURAÇÃO II
Não será surpresa para 
esta coluna se a Prefei-
tura Municipal escolher 
a data de 19 de setembro, 
Dia Nacional do Teatro, 

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.

Jocelito Paganelli, uma grande perda do jornalismo 
rio-pretense. E dos amigos, então, incomensurável.

ANIVERSÁRIOS 
Esses, os aniversariantes da semana:1º, sexta-fei-
ra: Dia da Mentira, Ana Maria Braga, Luiz Ricardo 
Vieira Machado, Nathália Cabrera Mouco, Afonso 
Celso Guimarães, Célia Gentil Junqueira, Lígia Re-
verendo Corrêa, Sílvia Ragazzi Sodré, Solange Pa-
ranhos Moraes, Maria Christiane Braile. 2, sábado: 
Dia Mundial do Livro Infantil, banqueteiro Manoel 
Carlos Pinotti Junior,Bia Lourenço, Dorival Dutra da 
Silva, Fábio Piccolo Acayaba de Toledo, João Baptis-
ta Vendramini Fleury, Maria Elisa Reverendo, Mauro 
Arantes Ferreira, Supla, José Pinho Maia Filho, Sonia 
Oliveira Basso.1983-morreu Clara Nunes.3, domin-
go:nasceu Maria Clara Machado, Ana Maria Lemos 
Benfatti, Beto Matera, Gil Eduardo Ferreira Fontes, 
Maria Cristina Mardegan Curti, Flavia Facin, Sheila 
Rèche de Carvalho, Solange Del´Arco, nasceu Marlon 
Brando, Alec Baldwin, Eddie Murphy, Maurício Mat-
tar.4, segunda-feira: Sérgio Luiz Carminatti, Sérgio 
Cipullo, Tatiana Peloso Jorge, Denise Tremura, Carlos 
Alberto Marconi, Bruna Ismael Pirillo,Luciana Par-
do.5, terça-feira: Alzira Gorayb, José Vítor Oliva, Ser-
gio Aloísio Coimbra Garzon, Ana Dennz- presidente 
da Associação Paulista de Colunistas Sociais- Apa-
cos, Lilian Del Campo, Rosângela Canizza Pacheco, 
Célia Sestini. 6, quarta-feira: Néli Raquel Conte,Flá-
via Correia Zanirato, Flora Purim, Elisabeth Custó-
dio Correa Souza,Helio Bergantini Filho, Ana Martha 
Muaniz, Ademar José Elias.7, quinta-feira: nasceu 
Charles Fourier filósofo francês, João Gomes Neti-
nho, Maria Alice Carrazzone, Patricia Padovez, Rafa-
el Canizza, Renata Ceribelli.

Artista plástica de prestigio in-
ternacional, MARIA HELENA 
CURTI e uma das mulheres 
inspiradoras da cidade, inte-
grante do meu rol das Mulhe-
res Maravilhosas.

A empresária LIVIA COSTAN-
TINI MARQUES, alegante, 
classy e dinâmica, divide seu 
tempo entre o fazer joalheiro 
e o cuidar dos filhos.

MARCELA FLORIANO 
DÓRIA, formada em Ar-
quitetura e Urbanismo na 
Universidade Mackenzie, 
filha de tradicional família 
rio-pretense, volta a se de-
dicar a projetos próprios em 
nossa cidade. 

Advogada, empreendedora 
e mãe de família exemplar, 
ELIANE BARBOSA DE SOU-
ZA DEL NERO é mulher ins-
piradora.

Mulher de estilo, MARIA 
FERNANDA FERREIRA, ar-
tista plástica e arquiteta, é 
um nome que tem galgado os 
degraus da fama além de nos-
sas fronteiras, tanto nas artes 
plásticas como na arquitetura 
de interiores. Ela foi selecio-
nada para expor numa das 
cinco melhores galerias do 
país, Luiz Maluf em Sampa. 

lher. Estão elencadas nes-
sa homenagem, protago-
nistas dos mais diferentes 
e relevantes contextos 
sociais, com capacidade 
de estimular a geração 
de novas ideias, usando a 
criatividade como ferra-
menta. Trazem consigo a 

essência do feminino plu-
ral, revisitado, incluindo 
traços novos no cotidiano 
com um resultado encan-
tador. Atestam cuidado ao 
focar cada passo de sua 
vida pessoal e profissio-
nal. Desta coluna, o me-
lhor aplauso.

IMPORTAÇÃO
Luciana Secches Freitas, esposa do cirurgião plástico Re-
nato Freitas vai começar a importar prosecco, que é pro-
duzido por sua família no Vêneto, região italiana, desde 
1813. As primeiras garrafas chegarão em breve, para se-
rem comercializadas primeiramente em São Paulo. De-
pois, o lançamento será feito aqui.

INAUGURAÇÃO I 
Sueli Kaiser e seus filhos Kaiser Junior, Vanessa, 
Carla e Kelvin Kaiser convidaram a coluna para 
a inauguração da Unidade Básica de Saúde Dr. 
Roberto Luiz Kaiser, segunda-feira, dia 28, às 
10 horas no Residencial Luz da Esperança, reve-
renciando o nome de um grande profissional da 
medicina em nossa cidade.

para a inauguração do ane-
xo que está sendo constru-
ído ao lado do Teatro Mu-
nicipal Humberto Sinibaldi 
Neto, com novos camarins, 
novos depósitos de cená-

rios, sala de ensaios e ou-
tros espaços destinados a 
atores. A obra está belís-
sima e orgulha quem faz 
artes cênicas.
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