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GOVERNADOR EM RIO PRETO

Garcia diz que terá decisão sobre 
novos pedágios e 3ª faixa este mês
Primeiro dia de agenda oficial de Garcia prioriza visita a Rio Preto, entrega de viaturas e entrevista sobre concessão de rodovias

POLÍCIA

Juíza mantém 
presos sete 
acusados de 
roubo a joalheria
A juíza Luciana Cassiano 
Zamperlini Cochito, da 
1ª Vara Criminal de Rio 
Preto, decretou a prisão 
de mais sete integrantes 
da quadrilha que roubou 
a joalheria Costantini, no 
Shopping Iguatemi, no dia 
14 de janeiro. A decisão foi 
proferida no último dia 30 e 
publicada no Diário Oficial 
de Justiça na data desta 
sexta-feira, 1º.
CIDADES Pág.4

EDUCAÇÃO
SEM ÁREA AZUL
Projeto quer que professores e 
profissionais da educação não 
paguem o serviço próximo à 
escola que trabalham. 
CIDADES Pág.5

Arnaldo Antunes

Deputados da região ignoram janela partidária
Até o fechamento desta edição, os quatro deputados de Rio Preto e região não haviam se transferido para outra le-
genda. São os deputados federais Luiz Carlos Motta (PL), Geninho Zuliani (União Brasil) e Fausto Pinato (PP), além 
do deputado estadual Itamar Borges (MDB). Terminou à meia noite desta sexta-feira a janela partidária para quem 
tem mandato e desejava mudar de partido para disputar a eleição deste ano.  POLÍTICA Pág.3

Divulgação PRFDE RIO PRETO

Ciclistas 
disputam 
provas neste 
fim de semana

ESPORTES    Pág.6

CAMPEONATO

Rio Preto 
Rugby estreia 
no Paulista 
neste sábado
O Rio Preto Rugby faz a sua 
estreia na elite do Campe-
onato Paulista da modali-
dade neste sábado (2), às 
15h30. O duelo logo de cara 
com uma das potências de 
rugby nacional: o São José. 
O jogo será no CT Ange 
Gumierá em São José dos 
Campos. Na primeira fase 
Rio Preto enfrentará três 
times: São José Rugby, 
Tucanos de São Paulo e São 
Carlos Rugby.
ESPORTES  Pág.6

DO PARAGUAI

PRF apreende 
mercadorias 
avaliadas em 
R$ 100 mil
Por volta das 16h10 de 
quinta-feira (31), uma 
abordagem da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) no 
quilômetro 112 da BR-153, 
em José Bonifácio, resul-
tou na apreensão de uma 
carga de celulares e recep-
tores de TV avaliada em 
R$ 100 mil. Os policiais 
realizavam fiscalização de 
rotina quando pararam 
um automóvel Peugeot 
conduzido por um homem 
de 31 anos. CIDADES Pág.4

ADIN

PGE prepara ação 
contra reajustes 
autorizados 
pela Câmara
O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) foi comunicado 
nesta sexta-feira (1) pelo 
Tribunal de Justiça que 
tem 15 dias corridos para 
responder às perguntas do 
Procurador Geral de Justiça 
do estado sobre o projeto 
aprovado pela Câmara que 
aumenta o salário dos vere-
adores em 11%. O caso está 
sob análise da Procuradoria 
do Município. 
POLÍTICA  Pág.3

“Teremos novidades neste 
mês de abril. Voltarei aqui 
a Rio Preto e anunciarei a 
decisão final do governo 
sobre o novo contrato da 
Triangulo do Sol”, disse o 
governador durante entre-
vista. Garcia garantiu que 
todo o processo licitatório 
ocorrerá antes das eleições, 
em outubro, o que inclui 
também a possível constru-
ção da terceira faixa na SP-
310 entre Cedral e Mirassol. 
O novo governador esteve 
em Rio Preto e entregou 
52 viaturas para Polícia 
Militar de 15 cidades da 
região. Ele também negou 
que evento foi campanha 
antecipada para as eleições. 
POLÍTICA  Pág.3

COVID E GRIPE

Rio Preto tem 
vacinação 
neste final 
de semana
Adolescentes (12 anos ou 
mais), adultos e idosos po-
derão receber a primeira, 
segunda, terceira ou quarta 
dose da vacina contra a 
Covid (esta disponível para 
idosos a partir de 80 anos). 
Idosos de 80 anos ou mais 
poderão se vacinar contra a 
gripe. CIDADES  Pág.5

Rodrigo Garcia tem primeira agenda oficial como governador em Rio Preto ao lado do prefeito Edinho e entrega viaturas para a polícia

Divulgação

COVID

Internações 
caem 78% 
em março, 
diz HB
O Hospital de Base regis-
trou queda de internações 
de pacientes com Covid-19 
no mês de março. Ao todo 
foram 76 internações no 
período, 78% a menos do 
que em fevereiro, quando 
foram contabilizadas 346 
hospitalizações. Se compa-
rado com o mês de março 
do ano passado, a queda é 
ainda maior, chegando a 
88,3%, já que nesse perío-
do houve um pico de 653. 
CIDADES Pág.5 PRF apreende celulares e receptores avaliados em R$ 100 mil
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A pliometria é uma das me-
lhores maneiras de desen-
volver força explosiva para 
esportes

A  pliometria é o nome 
dado aos  movimentos rápi-
dos e explosivos, em que os 
músculos são repetidamente 
esticados e contraídos em 
que envolvem dois tipos de 
ação imediata: ação excêntri-
ca, que acontece quando os 
músculos se contraem e alon-
gam, e ação concêntrica, que 
acontece quando os músculos 
se encurtam rapidamente. 
Sua melhor definição seria 
força  explosiva e seu  objetivo 
é utilizar e valorizar o ciclo 
alongamento-encurtamento 
(CAE), visando maximizar a 
produção de força ou melhorar 
a performance esportiva (CH-
MIELEWSKI, et al., 2006). 
Em palavras simples visam 
o fortalecimento da massa 
muscular e a melhora do 
rendimento do indivíduo. A 
ideia, a longo prazo, é con-
seguir pular mais alto, ter 
firmeza na “decolagem” e 
“aterrissagem” dos saltos, 
correr mais rápido e melho-
rar o condicionamento físico. 
Este método de treinamen-
to teve origem na URSS na 
década de 60 e o método foi 
difundido a partir de estu-
dos publicados por Popov 
(1967) e Vergochanski (1968).  
 
Exemplos de exercícios 
pliométricos :

   
    Saltos: salto vertical, salto 
na caixa, agachamento com 
salto, entre outros.

 
     Drop jump.

 
      Pular corda.

 
    Flexão de braços batendo 
palmas, flexão de braços com 
salto horizontal, entre outras. 

Arremessos com medicine 
ball.

Polichinelo 

Burpee
 

Seus benefícios :
 

De acordo com um estudo da 
Frontiers in Physiology , “após 
10 semanas de treinamento 
com exercícios pliométricos, jo-
gadoras de handebol melhora-
ram o salto vertical em 21,1%. E 
o tempo nos sprints de 5 metros 
chegou a evoluir em 10%, dei-
xando as atletas mais velozes”. 
Segundo  estudos, os treinos 
pliométricos podem ajudar a 
desenvolver a coordenação mo-
tora e o equilíbrio, imprescindí-
veis em movimentos de saltos. 

Os treinos pliométricos tam-
bém ajudam os corredores 
profissionais a ter um maior 
desempenho nas corridas, 
porque auxiliam a tornar as 
passadas mais rápidas e efi-
cientes, além de, como já 
apontamos anteriormente, 
desenvolver a coordenação 
motora, a força e o equilíbrio. 
 
Veja mais beneficios :

 
Aumento da força rápida ou 
explosiva (também conhecida 
como potência)

 
 Aumenta velocidade de reação 
muscular 

 
Aumenta a reatividade do SNC 
(sistema nervoso central) melho-
ra a absorção de impactos

 
Aumenta densidade óssea 
estimula fortalecimento mus-
cular

 
Serve de base para diversas mo-
dalidades esportivas

 
Previne osteoporose

 
Previne osteopenia 

 

           Atenção :
 

O treino de pliometria deve 
ser inserido no seu programa 
de treino por um profissional 
capacitado e pode depender de 
adaptações e progressões para 
que você possa usufruir dos 
benefícios que este tipo de trei-
namento pode proporcionar. 
Pois , devido ao impacto exi-
gido nas articulações para 
real ização do movimen-
to existe  risco de lesão . 
Antes  de iniciar as práticas 
deste tipo de exercício é im-
prescindível passar por uma 
avaliação , com exames de 
imagem que possam detectar 
a qualidade dos ossos , pois ,   
doenças  como osteoporose, 
osteopenia ou artrite, devem 
buscar opinião médica para 
realizar este tipo de ativi-
dade , pois , existem outros 
exercícios mais indicados . 

Obesos ou pessoas com 
sobrepesos devem evitar exer-
cícios pliométricos .O impacto 
da pisada de uma caminhada é 
de 1,2 vezes o peso corporal e 
em uma corrida é de 2,4 vezes, 
em um salto vertical o impacto 
é de 4 vezes o peso do corpo , 
por isso  não recomendo esses 
exercícios para pessoas des-
treinadas, com doenças ósseas, 
grávidas   ou com sobrepeso.

Receba notícias pelo 
whatssap

Maria Luiza Amadeu Fanhani, natu-
ral de Votuporanga-SP, faleceu aos 
63 anos de idade. Deixa os filhos De-
vair e Carlos. Será sepultada no dia 
01/04/2022 às 14h, saindo seu fére-
tro do velório São João Batista para 
o Cemitério São João Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

Pedro Luiz Ferreira Rosa, natural de 
São José do Rio Preto-SP, faleceu aos 
58 anos de idade. Não deixa filhos. 
Será sepultado no dia 01/04/2022 
às 17h, saindo seu féretro do veló-
rio Ressurreição para o Cemitério da 
Ressurreição.

Edson Gonçalves Paes, natural de 
Mococa-SP, faleceu aos 74 anos de 
idade. Era divorciado e deixa os fi-
lhos Ingrid, Polyana e Nicole. Será 
sepultado no dia 31/03/2022 às 15h 
30 min, saindo seu féretro do veló-
rio São João Batista para o Cemitério 
São João Batista.

A Caridade é o conforto 
de Deus para as Almas e o 
relacionamento cordial entre 
criaturas que firmemente 
desejam a preservação deste 
mundo. Ela é uma função 
espiritual e social, não ape-
nas um ato particular de 
socorrer apressadamente o 
mais próximo. É uma polí-
tica dignificante, um plane-
jamento humanitário, uma 
estratégia, uma logística de 
Deus, entendido como Amor, 
a nós oferecida, de modo que 
haja sobreviventes à cupidez 
humana. A Caridade é a Força 
Divina que nos mantém de 
pé. Sabemos, e basta ir ao 
dicionário, que Caridade é 
sinônimo de Amor. Portan-
to, é respeito, solidariedade, 
companheirismo, cidadania 
sem ferocidades.

Por isso, a Legião da Boa 
Vontade (LBV) e a Religião de 

ARTIGO

Luzeiro de Esperança à 
humanidade

Voltando nosso olhar especialmente 
para o Último Livro da Bíblia Sagrada, 
pergunto: qual é a sua grande mensa-
gem? 

Deus, do Cristo e do Espírito 
Santo não têm medido esfor-
ços para corajosamente pro-
porcionar socorro espiritual e 
material a milhares de famílias 
que passam por suas provações 
físicas, emocionais, psicológi-
cas e, sobretudo, espirituais. 
Isso graças à incansável ajuda 
do povo. Não descansare-
mos um segundo sequer no 
cumprimento da tarefa a nós 
designada por Deus. O nosso 
muito obrigado pela confiança!

Desde os primórdios da 
LBV e da Religião Divina, na 
década de 1940, o saudoso 
fundador desta Casa, Alziro 
Zarur (1914-1979) — que ini-
ciou o programa radiofônico 
Hora da Boa Vontade, em 4 
de março de 1949, pregando o 
Apocalipse de Jesus —, deixou 
claro que essas Obras de Boa 
Vontade foram forjadas para 
servir de luzeiro de Esperança 
à humanidade, ao atravessar-
mos os episódios difíceis há 
tempos antevistos do fim de 
ciclo apocalíptico no qual nos 
encontramos.

Nestas décadas de pregação 
ecumênica, tanto dele quanto 
minha, temos fraternalmente 
alertado para os graves fatos 

anunciados nas profecias bíbli-
cas, desde a Gênese Mosaica ao 
Livro da Revelação, bem como 
em tomos sagrados das respei-
táveis tradições espirituais, 
sem deixar de fora os profetas 
laicos de diversos setores do 
pensamento criador. Vamos 
humildemente servindo de 
atalaia, fazendo ressoar bem 
alto a trombeta, conforme 
registrou o Profeta Ezequiel 
(capítulo 33).

Voltando nosso olhar es-
pecialmente para o Último 
Livro da Bíblia Sagrada, per-
gunto: qual é a sua grande 
mensagem? Muitos, por des-
conhecimento ainda, poderão 
apressadamente responder: 
“é um recado de terror!” To-
davia, seu principal brado é o 
da Esperança! O Apocalipse é 
uma carta amiga do Supremo 
Governante do planeta Ter-
ra, Jesus, a todos avisando 
dos perigos e das ciladas nos 
caminhos que os povos têm 
teimado em trilhar, e das 
consequências de nossos atos. 
Portanto, fornece também 
os mecanismos da remissão 
plena, a partir das Boas Obras 
que praticamos, inspiradas 
pela notícia mais importante 

de todos os tempos:

12 E repete o Cristo: Eis que 
venho sem demora, e comigo 
está o galardão que tenho para 
retribuir a cada um segundo as 
suas obras.

13 Eu sou o Alfa e o Ômega, 
o primeiro e o último, o Princí-
pio e o Fim.

14 Bem-aventurados aque-
les que lavam as suas vestidu-
ras no sangue do Cordeiro de 
Deus, para que lhes assista o 
direito à Árvore da Vida Eter-
na, e para entrarem na cidade 
pelas portas.

(Livro da Revelação, 22:12 
a 14)

Em As Profecias sem Misté-
rio (1998), assim escrevi:

O Apocalipse não fecha a 
porta da salvação para nin-
guém. O carma não tem mais 
poder que o Amor e a Fé quan-
do verdadeiros, porque, na 
hora certa, podem modificá-lo, 
porquanto ele significa: causa 
e efeito. Ora, mudada a causa, 
corrigido o efeito. Nada mais, 
nada menos. O Livro das Pro-
fecias Finais apenas adverte, 
na forma eloquente da lingua-
gem profética, a respeito do 
figurino ético-espiritual que 
o ser humano não deve vestir, 
para que os resultados não lhes 
sejam funestos.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com

Uma pesquisa do Grupo 
Sercom realizada com 1081 
brasileiros em 2020 mostrou 
que o WhatsApp é o canal 
preferido pelos consumido-
res (49%) quando precisam 
contatar o serviço de atendi-

As mudanças na interação entre consumidores e 
empresas e o reflexo na gestão das áreas de CX

mento das empresas, indepen-
dentemente do motivo de con-
tato, ficando à frente do email 
(47%) e do telefone (43%), que 
vem perdendo espaço. Ainda 
segundo o estudo, 64% dos 
participantes preferem falar 
com as empresas por canais 
digitais (WhatsApp, Telegram, 
aplicativo da empresa, redes 
sociais) em vez do atendimento 
tradicional (email, telefone, 
SMS). Desses, 28% preferem 
WhatsApp/Telegram, 28% 
preferem chat / bate-papo e 
8% têm preferência pelas redes 
sociais (Facebook, Instagram, 
Twitter, etc.).

Em abril de 2021, uma ou-
tra pesquisa da Opinion Box, 
com 1.992 pessoas, apontou 
que cerca de 76% já se comu-
nicavam com empresas por 
meio do WhatsApp e 52% já 
compravam produtos ou ser-
viços pelo aplicativo.

Os números não mentem. 
Os consumidores estão cada 
vez mais se comunicando com 
as marcas por canais digitais, 
redes sociais e aplicativos, 
o que chamamos de social 

care, e adotando o WhatsApp 
como canal preferido de con-
tato com as empresas. Além 
de buscarem conveniência e 
resolutividade, não aceitam 
esperas demoradas, ligações 
perdidas, repetições de infor-
mações. Essa migração para o 
digital cresceu de forma expo-
nencial durante o período de 
isolamento social. E isso está 
mudando substancialmente 
a dinâmica de interação entre 
empresas e consumidores.

Quando nós atendemos 
pelo WhatsApp, por se tratar 
de uma comunicação via texto, 
usamos atendimentos por bots 
(robôs) e, além da parte auto-
mática, conseguimos colocar 
um analista para atender 4 ou 
mais telas abertas simultane-
amente, e não mais uma de 
cada vez, como acontece com 
o telefone. O atendente dá 
prioridade ao atendimento de 
quem está naquele momento 
interagindo e pode colocar em 
stand by os atendimentos nos 
quais o consumidor demora 
para interagir. Ou seja, o clien-
te conversa no WhastApp de 
acordo com sua comodidade e 

conveniência, e o sistema tem 
inteligência para controlar esse 
fluxo, direcionando ao aten-
dimento humano somente as 
interações mais específicas, e 
valorizando o potencial espe-
cialista dos profissionais.

Não só o mercado brasileiro 
de atendimento ao cliente, mas 
no mundo todo, as empresas 
estão repensando o modelo de 
negócio e gestão que vinham 
praticando até então. Muitos 
gestores perceberam que nos 
dias de hoje é imprescindível 
usar tecnologias para melhorar 
processos internos, podendo 
fornecer experiências exce-
lentes aos consumidores com 
equipes mais enxutas e redu-
ção de custos, e usar também 
o analytics (análise qualitativa 
dos atendimentos) para en-
tenderem em quais serviços 
e pontos de contato podem 
melhorar. 

* Elda Di Donato é di-
retora de transformação 
digital do Grupo Sercom, 
provedor de soluções de 
CX e tecnologias para ges-
tão de contact center.

ARTIGO

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com
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Política Dólar em queda
O dólar começou abril com forte queda 
e fechou abaixo de R$ 4,70 pela pri-
meira vez em dois anos

Ministro da Defesa
O general Paulo Sérgio Nogueira 
assumiu o comando do Ministério da 
Defesa, nesta sexta-feira (1º)

D
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Divulgação SMCS

Rodrigo Garcia assumiu 
como governador do Estado de 
São Paulo na manhã de ontem 
e na agenda priorizou como sua 
primeira atividade uma visita 
oficial a Rio Preto, onde junto 
com autoridades  entregou 52 
viaturas para Polícia Militar de 
15 cidades da região.

Os veículos fazem parte do 
programa de segurança pública 
do governo do Estado. “Me-
lhorar a segurança pública da 
nossa região”, destacou Garcia. 

Garcia assume e primeiro compromisso 
de agenda prioriza vinda a Rio Preto

NOVO GOVERNADOR

Além do governador, parti-
ciparam do evento o presidente 
da Assembleia Legislativa Car-
lão Pignatari (PSDB), depu-
tado estadual Itamar Borges 
(MDB) e prefeitos de cidades 
da região. 

Durante coletiva de impren-
sa Rodrigo Garcia falou sobre 
o impasse do agora ex-gover-
nador João Doria (PSDB) que 
anunciou na manhã de quin-
ta-feira, 31, a possibilidade 
de não disputar as eleições a 

Presidência da República. Se 
tivesse confirmado Doria per-
maneceria no cargo de gover-
nador, impedindo que Garcia 
assumisse o governo e dispu-
tasse as eleições para o Palácio 
dos Bandeirantes neste ano. 

“Muita especulação e pouca 
realidade. Estou aqui em Rio 
Preto com muita alegria no meu 
primeiro dia como governador. 
Tive a honra de tomar posse 
nesta manhã em São Paulo na 
comunidade de Paraisópolis, 

dentro de um restaurante Bom 
Prato simbolizando o desafio 
que é governar São Paulo”, 
declarou. 

Garcia disse que até o dia 
31 de dezembro o objetivo de 
seu governo é dar sequência 
ao plano traçado pela equipe 
do ex-governador João Do-
ria. “Envolve investimento na 
educação, saúde, no Pró-São 
Paulo que é o maior programa 
de investimentos da história 
do Estado. Temos muitas es-

Além do governador, 
participaram o presi-
dente da Alesp Carlão 
Pignatari e o deputado 
estadual Itamar Borges

O governador entregou em Rio Preto 52 viaturas para Polícia Militar de 15 cidades da região de Rio Preto.

Divulgação

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) foi comunicado nesta 
sexta-feira (1) pelo Tribunal 
de Justiça que tem 15 dias 
corridos para responder às 
perguntas do Procurador Geral 
de Justiça do estado sobre o 
projeto aprovado pela Câma-
ra que aumenta o salário dos 
vereadores em 11%. 

O promotor público Carlos 
Menezello Romani pediu ao 
Procurador Geral que entre 
com uma ação contra o aumen-
to alegando que ele é inconsti-

POSSÍVEL ADIN

PGE pede que Edinho se manifeste no sobre 
reajustes salariais autorizados pela Câmara

tucional.  Promotoria de Rio 
Preto não tem competência 
para propor a ação. 

O promotor explicou que 
após enviar a representação, o 
Procurador pede informações 
à Câmara Não é assim Rubens. 
O caminho é esse: 1.- Repre-
sentação, que encaminhei; 
2.- PGJ pede informações à 
Câmara Municipal e ao Muni-
cípio, para que se manifestem 
formalmente sobre a posição 
deles. 

Após as respostas, o Procu-
rador Geral vai analisar e pro-
por a ação, caso se convença de 
que há inconstitucionalidade. 
Isso se o questionamento for 
respondido, diz. Se ele se con-
vencer da inconstitucionali-
dade, propõe a ação no órgão 
especial do Tribunal de Justiça 
do Estado. Caso entenda o 
contrário, arquiva o pedido 
da ação. 

A assessoria de imprensa 
da Prefeitura informou que o 

DA REGIÃO

Terminou à meia noite des-
ta sexta-feira a janela partidária 
para quem tem mandato e de-
sejava mudar de partido para 
disputar a eleição. A partir de 
hoje, quem mudar não pode-
rá disputar a eleição de 2 de 
outubro. A janela começou dia 
primeiro dia 3 de março. 

Até o fechamento desta edi-
ção, os quatro deputados de Rio 
Preto e região não haviam se 
transferido para outra legenda. 
São os deputados federais Luiz 
Carlos Motta (PL), Geninho 
Zuliani (União Brasil) e Fausto 
Pinato (PP), além do deputado 
estadual Itamar Borges (MDB). 

Geninho Zuliani disse que 
está na legenda desde 1999, 
quando ela se chamava PFL. 
Depois mudou o nome para 
DEM e agora é o União Brasil. 
Ele disse nesta sexta-feira que 
não mudaria. “Estou feliz”. 
Aproveitou para rebater a in-
formação que o União Brasil 
vai apoiar Tarciso de Freitas, 
candidato do bolsonarismo 
ao governo do estado de São 
Paulo. 

“O União Brasil foi o pri-
meiro partido a anunciar apoio 
a Rodrigo Garcia (PSDB) e 
estaremos com ele para vencer-
mos a eleição em São Paulo”, 
afirmou Zuliani. 

Outro deputado que nunca 
pensou em deixar a legenda é 
Itamar Borges (MDB). Há 15 

caso está sob análise da Pro-
curadoria Geral do Município 
(PGM). A expectativa é que as 
informações serão no sentido 
de reforçar a inconstituciona-
lidade. 

A Prefeitura também en-
trou com uma Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 
pelo mesmo motivo. O pro-
motor Caros Romani disse 
que a resposta não é obriga-
tória. O mesmo pedido foi 
feito à Câmara Municipal. 

dias ele foi reeleito vice-presi-
dente do diretório estadual. Foi 
secretário da Agricultura em 
um acordo do MDB com João 
Dória (PSDB) e Rodrigo Garcia 
(PSDB). Portanto, sequer cogi-
tou mudar de legenda. 

Os outros dois deputados, 
Luiz Carlos Motta e Fausto Pi-
nato, evitaram falar com jorna-
listas durante todo o dia. Há um 
mês, Fausto Pinato anunciou 
que deixaria o PP, pelo qual foi 
eleito, mas estava procurando 
uma legenda. Especulou-se que 
iria para o União Brasil. 

Segundo o presidente local 
do PP, o vereador Paulo Pau-
léra, Pinato lhe informou no 
meio desta semana que havia 
se acertado com o presidente 
nacional do partido, deputado 
Paulo Cajado, da Bahia, e que 
ficava no PP. Ele não deu re-
torno à imprensa e um de seus 
assessores chegou a dizer que 
até a meia noite muita coisa 
podia acontecer. 

O deputado Luiz Carlos 
Motta confirmou sua perma-
nência no PL através de sua 
assessoria de imprensa. Ele não 
foi encontrado ao longo do dia, 
mas mandou a assessoria de 
imprensa confirmar a perma-
nência. Luiz Carlos Motta é pre-
sidente da Federação Estadual 
do Empregados no Comércio 
(Fecomerciários). Ele tem do-
micílio eleitoral em Rio Preto.

Deputados ignoram janela e 
ficam nos mesmos partidos

A assessoria de 
imprensa da Prefei-
tura informou que o 
caso está sob análi-
se da Procuradoria 
Geral do Município 
(PGM). As informa-
ções deverão refor-
çar a inconstitucio-
nalidade.

Procurador Geral de Justiça pede que Edinho se manifeste  sobre reajustes promulgados

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO

Garcia disse que até 
o dia 31 de dezem-
bro o objetivo é dar 
sequência ao plano 
traçado pela equipe 
João Doria

tradas e equipamentos sendo 
contruidos. Muitas licitações 
já realizadas e obras iniciadas 
agora a partir de abril”. 

Na área da saúde Garcia 
adiantou que deverá investir 
no Hospital de Base na área 
de oncologia. “Desafio aqui 
em Rio Preto, junto com nosso 
Hospital de Base, é reforçar o 
atendimento em oncologia que 
é uma das maiores demandas 
que a gente tem aqui na região”, 
afirmou.

Garcia diz que 
campanha tem 
hora certa e 
visita Mercadão

Rodrigo Garcia negou 
que esteja em pré-campa-
nha ao governo do Estado. 
“Campanha eleitoral vai 
começar em agosto, até lá 
sou o governador de São 
Paulo. Vamos sim tratar de 
eleição no momento certo. 
Debater, falar sobre o futu-
ro, receber as críticas cons-
trutivas e falar daquilo que 
penso para o futuro de São 
Paulo”. Sobre as pesquisas 
de intenção de votos que o 
colocam com 5% das inten-
ções, o governador voltou 
a desconversar. “Pesquisa 
em setembro nos vamos 
falar. A população não está 
preocupada com campa-
nha, na hora certa vamos 
discutir eleição”, concluiu. 

Após o evento de entre-
ga das viaturas, ocorrido no 
estacionamento do Centro 
Regional de Eventos, região 
sul de Rio Preto, Rodrigo 
Garcia e o prefeito Edinho 
foram até o Mercado Muni-
cipal onde o governador co-
nheceu as novas estruturas 
do prédio que passou por 
reforma e modernização.

Raphael FERRARI

Decisão sobre novos pedágios sai este mês
No primeiro dia como go-

vernador do Estado de São 
Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) 
afirmou em Rio Preto, nesta 
sexta-feira, 1, que anuncia 
neste mês de abril a licita-
ção definitiva das concessões 
das rodovias paulistas, o que 
definirá a situação de novos 
pedágios e a possível 3ª faixa 
na SP -310. 

O programa prevê a im-
plantação de 10 novas praças 

de pedágio no Estado, a partir 
dos novos contratos para os 
próximos 30 anos. O trecho 
abrange 49 municípios do 
interior paulista, entre eles Ce-
dral, José Bonifácio, Guapiaçu, 
Olímpia e Barretos, todos na 
região de Rio Preto. Ao todo, 
são 1.022 quilômetros de ro-
dovias no Estado. 

Na região de Rio Preto, o 
programa prevê sete novas 
praças: Cedral, Guapiaçu, José 

Bonifácio, Monte Azul e três no 
entorno de Barretos. 

Pedágios 
Questionado pelo DHoje 

Interior, Rodrigo Garcia evitou 
afirmar sobre a implantação 
das praças de pedágio na re-
gião. “Teremos novidades 
neste mês de abril. Voltarei 
aqui a Rio Preto e anunciarei a 
decisão final do governo sobre 
o novo contrato da Triangulo 

do Sol”, disse. 
Garcia garantiu que todo o 

processo licitatório ocorrerá 
antes das eleições, em outu-
bro. “Nós estamos modelando 
a união dessa concessionária 
(Triangulo do Sol) com outra 
concessionária. O objetivo 
número um é reduzir o valor 
da tarifa de pedágio e incluir 
novas obras, inclusive a margi-
nal aqui de Rio Preto”, afirmou 
o governador.

Divulgação

Geninho Zuliani Itamar Borges

Divulgação
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CIDADES R$ 51 mil em Ipiguá
A Secretaria de Saúde de Ipiguá adqui-
riu um respirador que será utilizado no 
atendimentos de pacientes na UBS

Saúde em Olímpia
A UBSF do bairro Campo Belo em Olím-
pia vai retomar os atendimentos a par-
tir de segunda-feira (4), das 7h às 17h.

Por volta das 16h10 desta 
quinta-feira (31), uma abor-
dagem da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) no quilômetro 
112 da BR-153, em José Boni-
fácio, resultou na apreensão 
de uma carga de celulares e 
receptores de TV avaliados em 
R$ 100 mil. 

Os policiais rodoviários fe-
derais realizavam fiscalização 
de rotina quando pararam um 
automóvel Peugeot/2008, 
placas de Belo Horizonte/MG, 
conduzido por um homem de 
31 anos. 

Questionado quanto aos 
motivos da sua viagem, o mo-
torista informou que estava de 
retorno a Belo Horizonte/MG, 
onde reside, e que vinha do 
Paraguai, onde adquiriu celu-
lares e receptores de TV, tudo 
avaliado em aproximadamente 
R$ 100 mil. 

A mercadoria foi localizada 
no porta-malas, cujas quanti-
dades totalizaram 151 celulares 
e 105 receptores/decodificado-
res de TV. 

Considerando que o acu-
sado não realizou o devido 
desembaraço aduaneiro da 
mercadoria, a carga foi apre-
endida e encaminhada para a 
Receita Federal em Rio Preto. 

O veículo era alugado, moti-
vo pelo qual não foi apreendido. 
O homem foi ouvido e liberado. 
Ele responderá em liberdade 
pelo crime de descaminho. 

Golpes
A Polícia Civil de Rio Preto 

registrou nesta quinta-feira, 
31, dois golpes de estelionato 
que causaram prejuízo de mais 
de R$ 73 mil. 

PRF apreende R$ 100 mil em mercadorias; 
golpistas levam R$ 73 mil de vítimas

POLÍCIA

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br Integrante de 

gangue de ‘guerra 
de bairros’ detido 
pela 2ª vez

Uma das vítimas é um ho-
mem, de 54 anos. Ele recebeu 
uma ligação de um suposto 
funcionário do banco, ques-
tionando se havia realizado 
transferências via PIX. 

O bandido tinha algumas 
informações pessoais da víti-
ma, que acreditou na fraude 
e clicou num link que recebeu 
do marginal. 

Pouco depois, o rio-preten-
se perdeu o acesso à sua conta 
bancária, só conseguindo en-
trar nela após 4 horas. 

Quando viu o extrato, o 
homem descobriu que haviam 
sido transferidos R$ 14 mil 
e R$ 49.987,11. O banco blo-

Um adolescente suspei-
to de participar da ‘guer-
ra dos bairros’ foi detido 
no bairro Santa Ana, em 
Rio Preto, na tarde desta 
quinta-feira, 31. Essa é a 
segunda vez que seu en-
volvimento em atentados 
é investigado pela polícia. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, policiais 
militares do Baep faziam 
patrulhamento quando 
avistaram duas pessoas em 
uma moto e deram voz de 
parada. Os motociclistas 
tentaram fugir, mas foram 
detidos após quatro quar-
teirões. 

Em abordagem, foi 
constatado que eram me-
nores, de 15 e 17 anos. 
Com o mais velho foram 
apreendidos uma porção 
de cocaína e R$ 79. Em 
interrogatório, ele disse 
que comprou a moto pelo 
marketplace por R$ 1,4 
mil e sobre a droga alegou 
ter adquirido no bairro 
Solidariedade. 

Na casa do adolescen-
te, a PM encontrou em 
cima do guarda-roupas R$ 
1.428. Também foi con-
fiscado na residência um 
revólver, calibre 38, com 
duas munições.

Considerando que o acusado não rea-
lizou o devido desembaraço aduaneiro 
da mercadoria, a carga foi apreendida
 e encaminhada para a Receita 
Federal em Rio Preto

A mercadoria foi localizada no porta-malas, cujas quantidades totalizaram 151 celulares e 105 receptores/decodificadores de TV.

Divulgação/PRF

queou outras três operações 
feitas pelo criminoso nos va-
lores de R$ 2 mil, R$ 14,8 mil 
e R$ 14,3 mil.

Segundo golpe
O segundo caso foi de 

uma idosa, de 72 anos, que 
reebeu uma mensagem de 
um número desconhecido, 
mas com a foto de sua filha, 
e transferiu R$ 9.960,00, 
via PIX, para o estelionatá-
rio, acreditando que estava 
ajudando a familiar a pagar 
contas. Mais tarde, ela des-
cobriu o golpe e procurou o 
Plantão para registrar queixa. 
 
Colaborou – Sarah BELLINE 

Juíza mantém acusados de roubo presos

A juíza Luciana Cassiano 
Zamperlini Cochito, da 1ª 
Vara Criminal de Rio Preto, 
decretou a prisão de mais sete 
integrantes da quadrilha que 
roubou a joalheria Costantini, 
no Shopping Iguatemi, no dia 
14 de janeiro. 

A decisão foi proferida no 
último dia 30 e publicada no 

Diário Oficial desta sexta-fei-
ra, 1º. 

O despacho
Segundo o despacho, ou-

tros dois denunciados tive-
ram as prisões preventivas 
mantidas pela magistrada que 
considerou que permaneciam 
íntegros os motivos pelos quais 
foram expedidas as ordens de 
prisão. 

JOALHEIRA EM SHOPPING

ROUBO

Rastreador ajuda PM 
a recuperar celular

Graças à tecnologia, a Po-
lícia Militar rio-pretense con-
seguiu recuperar um celular 
roubado por volta das 20h40 
desta quinta-feira, 31, em 
Mirassol. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, os assaltantes fugi-
ram em um VW Fusca, de cor 
azul, na direção de Rio Preto. 

Através do rastreamento do 
aparelho, os pms localizaram o 
veículo no bairro Alvorada. Os 

ocupantes, dois adolescentes 
de 17 anos e a namorada de 
um deles, de 14 anos, tentaram 
fugir, mas foram detidos. 

Em revista no automóvel 
foi achado o telefone da vítima. 
Além disso, foram apreendidos 
dois cartuchos de arma de fogo 
calibre 38, picotados, e um 
revólver.  Os menores foram 
encaminhados à Central de 
Flagrantes, onde foram ouvi-
dos e liberados mediante com-
promisso de apresentação na 
Vara da Infância e Juventude.

Da REDAÇÃO

Da REPORTAGEM 

Da REPORTAGEM

PERIGO NO ÔNIBUS

Passageiros de mais um 
Circular são roubados

Mais um roubo a ônibus foi 
registrado em Rio Preto. Dessa 
vez o crime aconteceu na ave-
nida Bady Bassitt, na manhã 
desta quinta-feira, 31. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o marginal ao 
entrar no coletivo, armado 
com faca, rendeu o motorista 
e anunciou o assalto. 

Em seguida, ele exigiu que 
o condutor parasse em uma 
rua com menos movimento 

e roubou objetos dos passa-
geiros. 

Nota
Em nota, a assessoria de 

imprensa da Itamaraty infor-
mou que suspeita que tenha 
sido o mesmo criminoso que 
realizou o assalto na segunda-
-feira, pois além das imagens 
registradas pelo circuito inter-
no dos ônibus que estão sendo 
analisadas, os roubosocorre-
ram no mesmo ponto.  A Po-
lícia Civil investiga os crimes .

Da REPORTAGEM

NO BANHO

Filho encontra pai morto 
dentro de banheiro

Um idoso, de 86 anos, foi 
encontrado morto na manhã 
desta quinta-feira, 31, no ba-
nheiro da casa onde morava, 
no Parque Celeste, em Rio 
Preto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o filho do aposentado 
chegou na residência por volta 
das 9h30 e encontrou o imóvel 
inundado. 

À polícia, ele contou que o 
pai morreu enquanto tomava 

banho. A perícia foi acionada 
e o caso será investigado pelo 
7º DP rio-pretense.

Da  REPORTAGEM

Cãmeras flagrama ação dos bandidos no shopping

Divulgação

Arquivo DHoje

A partir de agora, os nove 
são considerados réus pela 
Justiça e vão responder pelos 
crimes de associação crimino-
sa, roubo, receptação e adulte-
ração de sinal identificador de 
veículo automotor. 

Décimo
Um décimo integrante do 

grupo criminoso ainda perma-
nece sem identificação, sendo 

conhecido apenas pelo apelido 
‘Fael’. 

Foram denunciados Ítalo 
Matheus Lima Pires, Peterson 
Willy dos Santos, Jessé Ce-
zar Girão Candido, Leonardo 
Pereira de Oliveira, Caroline 
Costa Brandão, Ewerton Oli-
veira Pires, Zenildo Caetano 
da Silva Filho, Alan Már-
cio Pereira Lima e Eduardo 
dos Santos Cruz de Souza. 
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O Hospital de Base registrou 
uma queda grande de inter-
nações de pacientes com Co-
vid-19 no mês de março. Ao 
todo foram 76 internações no 
período, 78% a menos do que 
em fevereiro, quando foram 
contabilizadas 346 hospita-
lizações. Se comparado com 
o mês de março do ano pas-
sado, a queda é ainda maior, 
chegando a 88,3%, já que nes-
se período houve um pico de 
653 internações. 
“O carnaval praticamente 
não teve nenhum impacto e 
as internações despencaram. 
Esperamos até o meio do mês 
fazer novos remanejamentos 
para atender as demandas 
não Covid que ficaram repre-
sadas nesse período, prin-
cipalmente relacionados ao 
câncer e cirurgias cardíacas”, 
afirmou o diretor executivo 
da Funfarme, que administra 
o HB, Jorge Fares. 
Segundo o diretor, a positivi-
dade nos testes de Covid-19 
também vem apresentando 
uma queda, sendo que a cada 
100 testes realizados, dois 
tem resultado positivo. “Além 
da diminuição da contamina-
ção, quem testa positivo nor-
malmente é assintomático. 
Hoje as internações por Co-
vid-19 ocorrem em pacientes 
idosos, com comorbidades ou 
não vacinados”, explicou Fa-
res. 
Nesta sexta-feira, o HB conta 
com 20 pacientes na enferma-
ria (25% de ocupação) e sete 
na UTI (9,8% de ocupação). 
No Hospital da Criança e Ma-
ternidade são quatros inter-
nações na enfermaria (40% 
de ocupação) e dois na UTI 
(20% de ocupação).

     Visitas
O Hospital de Base informou 
que a partir de terça-feira (5) 
as visitas diárias de familiares 
de pacientes internados nas 
enfermarias SUS e de Saúde 
Suplementar (convênios par-
ticulares) serão retomadas. 
Os horários para visitas com 
no máximo duas pessoas, sem 
revezamento, serão das 9h30 
às 10h30 e das 19h às 20h. 
Será obrigatório a apresenta-
ção de documento com foto e 
do comprovante de vacinação 
contra Covid-19, com ciclo 
vacinal completo, incluído a 
dose de reforço.

Internações por Covid caem 
em 78% no HB em março

PANDEMIA

Segundo o diretor, a po-
sitividade nos testes de 
Covid-19 também vem 
apresentando 
uma queda

O Hospital de Base registrou uma queda grande de internações de pacientes com Covid-19 no mês de março

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje

POSTÃO

Mirassol abre salas 
de vacinação hoje para 
atendimento até às 13h

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
informa que vai realizar a 
vacinação contra a Covid-19 e 
a Influenza neste sábado (2), 
no Centro de Saúde, também 
conhecido como Postão.

Atendimento será  das 8h 
às 13 horas, e na Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
Distrito de Ruilândia, das 8h 
às 12 horas. 

Podem receber a vaci-
na contra o Covid-19 crian-
ças de 5 a 11 anos (1ª dose), 
adolescentes (1ª e 2ª doses) 

adultos (1ª, 2ª e 3ª doses) 
e idosos, sendo que os de 
idade acima de 60 anos já 
podem receber a 4ª dose. 

Divulgação

SÓ PARA MAIORES

Projeto proíbe uso de 
dinheiro público em eventos 
que promovam a sexualização

Projeto de lei que proíbe a 
utilização de verba pública em 
eventos e serviços que promo-
vam a sexualização de crianças 
e adolescentes em Rio Preto 
será analisado durante sessão 
de terça-feira, 5. A proposta é 
do vereador Anderson Branco 
(PL). Consta no projeto que 
os serviços públicos e os even-
tos patrocinados pelo Poder 
Público, sejam para pessoas 
jurídicas ou físicas, devem 
respeitar as normas legais que 
proíbem a divulgação ou aces-
so de crianças e adolescentes 
a apresentaçõesde imagens, 

músicas ou textos pornográfi-
cos ou obscenos ou conteúdos 
impróprios ao desenvolvimen-
to psicológico.

Vacinação 
contra 
Covid no fim 
de semana

A Secretaria de Saúde 
de Rio Preto informou que 
neste fim de semana, 2 e 
3 de abril, a Swift perma-
necerá aberta, das 8h às 
18h, para vacinação contra 
Covid-19 e gripe. 

Adolescentes (12 anos 
ou mais), adultos e idosos 
poderão receber a primei-
ra, segunda, terceira ou 
quarta dose da vacina con-
tra a Covid (esta disponível 
para idosos a partir de 80 
anos). Idosos de 80 anos 
ou mais também poderão 
se vacinar no local contra 
a gripe. 

Sarampo
A Saúde também di-

vulgou que a Campanha 
de Vacinação contra o Sa-
rampo começa na próxima 
segunda-feira (4) para tra-
balhadores da saúde. Para 
este público, a vacinação 
será seletiva, visando à 
atualização da carteira va-
cinal. Caso o profissional 
já tenha recebido as duas 
doses não será necessário 
receber outra. Por isso, é 
importante que o trabalha-
dor da saúde compareça 
às salas de vacina com a 
carteira de vacinação. 

A imunização contem-
pla também as crianças de 
6 meses a menores de cin-
co anos. Para esse público, 
a vacinação começará no 
dia 2 de maio e será indis-
criminada, ou seja, todas 
receberão uma dose da 
vacina tríplice viral, que 
protege contra sarampo, 
caxumba e rubéola.

Divulgação  SMCS

Da REDAÇÃO Da REDAÇÃO

Vinicius LIMA

Projeto pretende isentar os 
profissionais da rede de ensino 
do município da obrigação do 
pagamento da Área Azul nas 
imediações das unidades em 
que atuam durante os períodos 
de desempenho de suas funções. 
O projeto é do vereador licen-
ciado Fábio Marcondes (PL), 

PERTO DA ESCOLA

Professores podem ficar isentos de pagar Área Azul
atual secretário de Esportes, 
subscrito pelo vereador Rossini 
Diniz (PL). 

A proposta
A proposta está na pauta de 

votações da sessão de terça-fei-
ra, 5, e será analisada quanto a 
legalidade, ou seja, em primeira 

discussão. 
Pelo projeto a isenção se 

aplicaria aos profissionais de 
ensino como professores, dire-
tores e supervisores. “Vagas nas 
imediações são aquelas situadas 
num raio de até 100 metros do 
acesso à unidade de ensino”, 
afirma o documento. 

“O Poder Executivo, por 
solicitação do profissional de en-
sino, expedirá cartão credencial 
de uso individual e exclusivo, 
contendo o nome e o cargo/
função do beneficiário, indican-
do a unidade ou conjunto de 
unidades de ensino e respectivos 
horários de desempenho de fun-

ção cuja isenção é concedida”, 
consta no projeto. 

Cartão
Para garantir a isenção do 

pagamento da Área Azul, o be-
neficiário deverá manter o cartão 
credencial em local facilmente 
visível no interior do veículo

PARCERIAS

Em evento que comemorou os 
18 anos do Clube dos Amigos 
Deficientes (CAD), no Clube 
dos Médicos, em Rio Preto, o 
presidente do Instituto Uni-
med Rio Preto, Gilmar Valdir 
Greque, anunciou que vai re-
formar a academia da insti-
tuição nos próximos meses. 
Na solenidade estiveram pre-
sentes várias autoridades, 
entre vereadores, secretários 
municipais e presidentes de 
entidades da região. O CAD 
homenageou várias pessoas, 
entre elas, Vera Godoy Ribei-

ro, presidente da Vetnil, e o 
secretário de Esportes, Fábio 
Marcondes. 
O presidente do Instituto Uni-
med está otimista com a par-
ceria com o CAD. “Já estamos 
cotando todos os equipamen-
tos e em breve teremos novi-
dades. Estamos felizes com 
essa parceria e que ela perdu-
re por muitos anos”, afirmou 
Greque. 
Vera Godoy, patrocinadora 
do CAD desde o seu início, há 
mais de 18 anos, relembrou da 
época que dirigia uma Kombi 
para levar os atletas em jogos. 
“É gratificante demais olhar 
para trás e ver o que foi rea-

ad REDAÇÃO
lizado até aqui. Quantas vezes 
paramos na estrada para lan-
char e nos divertíamos muito 
ao ir para os jogos. Agora pre-
cisamos ganhar o mundo. Já 
ganhamos muita coisa nacio-
nal, precisamos é conquistar 
títulos internacionais agora”, 
afirmou a empresária,  presi-
dente da Vetnil, indústria de 
produtos veterinários. 
Já o secretário de Esportes, 
Fábio Marcondes, parabeni-
zou a entidade pela maiorida-
de e afirmou que o CAD inspi-
ra cada vez mais pessoas. “O 
Jatobá é um ídolo para todos 
nós. Merecedor demais tudo 
isso que estão vivendo e a se-

cretaria de Esportes está junto 
para desenvolvermos cada vez 
mais projetos”, disse.

    Agradecimento
Jatobá agradeceu o apoio de 
todos os presentes, se emocio-
nou diversas vezes durante a 
solenidade e relembrou fatos 
do seu início no CAD. “Planta-
mos uma sementinha lá atrás 
e estamos colhendo os frutos, 
mas nada disso é possível sem 
a ajuda de vocês. Vera, pre-
feitura, Unimed, vereadores, 
apoiadores, patrocinadores, 
amigos, todos nos ajudaram e 
nos ajudam muito. Sou muito 
grato a todos vocês.”

Instituto Unimed anuncia reforma da academia do CAD
Divulgação

Divulgação  Câmara de RP



ESPORTES Reforço no MIrassol
O Mirassol anunciou a contratação do 
lateral esquerdo Rhuan, revelado pelo 
Santos e que jogou pelo Água Santa

Timão e Paulinho
Corinthians suspende a parceria com a 
marca Taunsa após atraso no paga-
mento de Paulinho. 

Divulgação

Ciclistas de Rio Preto são destaques 
em competições no fim de semana

DUAS PROVAS

O Rio Preto Rugby faz a sua 
estreia na elite do Campeonato 
Paulista da modalidade neste 
sábado (2), às 15h30. O duelo 
logo de cara com uma das 
potências de rugby nacional: 
o São José. O jogo será no CT 
Ange Gumierá em São José dos 
Campos.

Fundado em 2014, o Rio 
Preto Rugby subiu para a Série 
C do Paulista em 2018 após ser 
vice-campeão. No ano seguinte, 
o time foi campeão da terceira 

ÀS 15H30

Rio Preto Rugby estreia 
no Paulista neste sábado

divisão ao bater Ribeirão Preto 
por 23 a 16. Para essa tem-
porada, a Federação Paulista 
unificou as Séries A e B, com 
menos jogos, já que várias 
equipes perderam atletas e 
precisam se reestruturar. Com 
isso, Rio Preto foi diretamente 
para a elite. 

Na primeira fase Rio Preto 
enfrentará três times: São José 
Rugby, Tucanos de São Paulo e 
São Carlos Rugby. Depois desta 
fase, as equipes serão divididas 
em 3 grupos: os melhores clas-
sificados vão disputar o Paulis-
ta, os 2º colocados vão disputar 
a Copa São Paulo e os piores 
colocados a Taça São Paulo. 
A pontuação é de 4 pontos ao 
vencedor, 2 pontos em caso de 
empate; 1 ponto extra caso a 
derrota for diferença menor ou 
igual a 07 pontos; 1 ponto se a 
equipe marcar 04 tries ou mais. 

“A expectativa é das melho-
res. É um sonho do nosso time 
e com o novo formato conse-
guimos já enfrentar os times 
da série A e B. Estamos muito 
animados”, afirmou o técnico 
Daniel John Swedberg.

A ciclista Vanessa Paris, 
de Rio Preto, compete neste 
sábado (2) e domingo (3) na 
Copa Internacional de Mou-
ntain Bike, uma das provas 
mais tradicionais do MTB 
brasileiro. A prova é  homo-
logada pela UCI (União Ci-
clística Internacional) e será 
realizada em Petrópolis/RJ. 
 

Campos do Jordão será 
palco no domingo (3) de 
um dos maiores even-
tos de ciclismo

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Sesi
O Sesi Rio Preto está 

com inscrições abertas para 
a 74ª edição dos Jogos do 
SESI. Podem participar 
trabalhadores-atletas das 
indústrias e empresas (be-
neficiárias e não beneficiá-
rias) da região. Ao todo, são 
12 modalidades esportivas 
disponíveis. Para se inscre-
ver, os interessados devem 
preencher o cadastro no site 
da unidade (www.riopreto.
sesisp.org.br).

Santos
 O Santos anunciou ofi-

cialmente a contratação do 
atacante Jhojan Julio, que 
estava na LDU. O jogador 
chega por empréstimo até 
maio de 2023. O Peixe está 
perto também de anunciar 
o atacante Bryan Ângulo, 
que rescindiu contrato com 
o Cruz Azul. Com isso, o 
alvinegro deve pisar no freio 
na busca por reforços após 
lutar contra o rebaixamento 
no Paulistão.

Clássico
O clássico entre Brasil e 

Argentina nas Eliminatórias 
da Copa interrompido pela 
Anvisa está longe de uma de-
finição. A FIFA determinou 
que as seleções voltassem 
a se enfrentar e multou as 
duas federações. A CBF quer 
jogar no dia 11/06 na Aus-
trália, onde fará dois amis-
tosos. Já a AFA recorreu da 
decisão e não topa conversar 
sobre a partida enquanto o 
recurso não for julgado.

PAULISTÃO

Palmeiras e São Paulo decidem 
o título neste domingo

O campeão do Campeonato 
Paulista será definido neste 
domingo (3), às 16h, no Allianz 
Parque. Depois de perder por 
3 a 1 no Morumbi, o Palmeiras 
recebe o São Paulo precisando 
vencer por uma diferença de 
dois gols para levar a disputa 
para os pênaltis ou por três 
gols para se consagrar cam-
peão. Já o Tricolor levanta a 
taça mesmo com uma derrota 
por um gol de diferença. 

Para reverter a desvanta-
gem, o alviverde espera con-
tar com o retorno do volante 

Danilo. Ele voltou a realizar 
atividades físicas no gramado 
e poderá ser a novidade para a 
final. O zagueiro Kuscevic tam-
bém retorna ao time depois de 
ter defendido a seleção chilena 
nas Eliminatórias. 

O Verdão teve entrar em 
acordo com WTorre para 
conseguir mandar o jogo no 
Allianz Parque, já que o está-
dio recebe o show da banda 
Maroon 5 nesta semana. Outra 
polêmica que agitou os bas-
tidores durante a semana foi 
o fato de a presidente da co-
missão de arbitragem da FPF, 
Ana Paula Oliveira, ter postado 
uma foto com a equipe arbitra-

gem dizendo “Orgulho!”. Ela 
também fez um vídeo em meio 
a torcida do São Paulo. O Pal-
meiras reclamou da marcação 
do pênalti a favor do Tricolor 
que resultou no primeiro gol. 

São Paulo
No São Paulo, o zagueiro 

Arboleda se reapresentou tam-
bém depois das Eliminatórias 
e pode reforçar o time. O jo-
gador, no entanto foi multado 
por faltar na reapresentação 
da equipe após a vitória contra 
o Palmeiras. Ainda lesionado, 
Gabriel Sara não deverá se re-
cuperar a tempo para a decisão 
e será desfalque.

Casal de Rio Preto, Alexandre e Mariangela Crnkovic, da Briani Assessoria Esportiva, participa da prova

A  Copa Internacio-
nal de Mountain 
Bike, uma das 
provas mais 
tradicionais do 
MTB brasileiro
na atualidade

Na primeira fase 
Rio Preto enfrenta 
três times: 
São José Rugby, 
Tucanos de São 
Paulo e São Carlos 
Rugby.

Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  para os cargos públicos da cidade de Rio Preto

Vinicius LIMA

da REDAÇÃO

Divulgação

César Greco

As modalidades disputadas 
serão o XCC (Cross Country 
Short Track), uma prova rápida 
e explosiva com duração de 18 
minutos + 1 volta, num circuito 
reduzido de cerca de 1km, e o 
XCO(Cross Country Olímpi-

co) , prova com duração de 
aproximadamente 1h30, com 
voltas num circuito de cerca 
de 4,5 km. 

“Será minha estreia nessas 
modalidades e eu escolhi essa 
prova porque ela vai anteceder 
a 1ª Etapa da Copa do Mundo 
de MTB que será realizada no 
Brasil, no mesmo circuito e na 

semana seguinte ao torneio. 
Por conta disso, os principais 
atletas do MTB mundial estão 
vindo para participar da CIM-
TB e é uma oportunidade de 
estar ao lado dos grandes no-
mes da modalidade”, afirmou 
Vanessa.

Giro

A cidade de Campos do 
Jordão será palco no domingo 
(3) de um dos maiores even-
tos de ciclismo de estrada do 
mundo: O Giro d’Itália, que 
tradicionalmente acontece na 
Itália, em maio. 

O Giro d’Itália é reconheci-
do internacionalmente como 
“a prova mais difícil nos luga-

res mais incríveis do mundo”. 
Paisagens únicas que você só 
encontra na Itália e um per-
curso que somente os grandes 
campeões do ciclismo podem 
enfrentar. E o casal de Rio 
Preto, Alexandre e Mariangela 
Crnkovic, participa da prova. 

O evento contará com duas 
opções de trajeto: de 110 e 63 

quilômetros. O trajeto de 110 
quilômetros terá 2.650 metros 
de altimetria, enquanto o de 63 
quilômetros registrará 1.350 
metros. Na parte mais difícil, 
os atletas terão de encarar 
os desafios do trecho de sete 
quilômetros na Serra do Paiol 
com inclinações de 13% a 24%. 
Os percursos passarão ainda 
por trechos nas belas cidades 
de Santo Antônio do Pinhal, 
Sapucaí Mirim e São Bento do 
Sapucaí. 

Mariangela
Mariangela conta que fez o 

reconhecimento do percurso 
há alguns dias. “Posso afirmar 
que o desafio é duríssimo, 
levando em consideração a 
Serra dos Melos, um trecho 
de terra (Gravel) e principal-
mente a temida Serra do Paiol 
com uma extensão de 7,8km 
e inclinações de 13% a 24%. 
Estamos treinando com muita 
disciplina e foco desde o início 
do ano”, afirmou. 

 
Alexandre
Alexandre vai disputar a 

prova dos 110 km e Mariangela  
os 63 km. “Nos preparamos 
uns seis meses para essa prova. 
A expectativa é terminar de 
forma saudável e curtir o even-
to. Se acontecer pódio vai ser 
o merecimento ainda maior, 
mas não pensamos nisso. O 
objetivo é terminar a prova 
bem”, afirmou Alexandre. 
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PUBLICIDADE LEGAL

                                                                                                    
 
PORTARIA Nº 6926 DE 30 DE MARÇO DE 2022. 
ENQUADRA, com efeitos financeiros a partir de 30 de março de 2022, os servidores dos cargos a seguir 
relacionados, nas referências imediatamente superiores, a que fazem jus devido a Progressão por Tempo de 
Serviço: DAVID AYMAR RONCONI BRUNO – Agente Legislativo – Diretoria Legislativa – Referência CM-2B, 
Padrão Técnico Administrativo 40h; ELISA SUEMI FUJIEDA – Telefonista – Referência CM-2B, Padrão Técnico 
Administrativo 30h; GILMAR SQUIVE – Operador de Câmera – Referência CM-2C, Padrão Técnico 
Administrativo 30h; HUGO FERREIRA ZACCARELLI – Intérprete de Libras – Referência CM-2C, Padrão Técnico 
Administrativo 40h. 
 
PORTARIA Nº 6927 DE 01 DE ABRIL DE 2022. 
DESIGNA a ESCOLA DO LEGISLATIVO, surtindo os efeitos a partir de 01 de abril de 2022, composta pelos 
servidores: MARCOS AURÉLIO MINARI, Diretoria Geral; POLYANE LEAL DA SILVA, Coordenação Geral e 
MARIA CRISTINA CARVALHEIRO DE CALASANS MELO, Secretária. 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
FORO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
ANEXO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA
Rua Abdo Muanis, 991 6 º Andar - Sala 603 e Sala 605, Cível -
(17)2137-3802 - Fiscal - (17) 2137-3754, Chacara Municipal - CEP
15090-140, Fone: 17 2137-3802, São José do Rio Preto-SP - E-mail:
riopretojefaz@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao
Público << Informação indisponível >>

EDITAL DE CITAÇÃO

Processo Digital nº: 1051557-32.2020.8.26.0576
Classe: Assunto: Procedimento do Juizado Especial Cível - Veículos
Requerente: Dulcemar Benedita de Castro
Requerido: João Batista Grecca Junior e outros

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 DIAS.
PROCESSO Nº 1051557-32.2020.8.26.0576

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Anexo do Juizado Especial da Fazenda Publica, do Foro de São
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Tatiana Pereira Viana Santos, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a(o) JOÃO BATISTA GRECCA JUNIOR, Brasileiro, Solteiro, Comerciante, RG
224990548, CPF 14451984874, com endereço à Rua 7 (RUA INÊS LOPES FERREIRA), 985, Jd.
Califórnia, CEP 15115-000, Bady Bassitt - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento do
Juizado Especial Cível por parte de Dulcemar Benedita de Castro, alegando em síntese que o
veículo marca Renault-Kangoo RT 1016V, placa DKY-5914, ano/modelo 2003/2004, cor
prata, RENAVAM: 00827354134, CHASSI nº 8A1KC06354L453646, encontra-se em
nome do requerido com várias incidências de multa requerendo em síntese que tal veiculo seja
transferido para o nome da autora ou que efetue a regularização da situação do
mencionado veiculo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São José do Rio Preto, aos 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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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 preten-
dentes:
1. VANDERLEI MARTINS DE PAULA e FABIANA LEOTE-
RIO, sendo ELE filho de MARIA ABADIA MARTINS e ELA filha de 
MARIA DE LOURDES LEOTERIO;
2. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS NETO e MARGA-
RETE DOS SANTOS SILVA, sendo ELE filho de JOÃO BATISTA 
DOS SANTOS e de NAIR AMORIM SANTOS e ELA filha de 
MANOEL DE JESUS SILVA e de DJANIRA DOS SANTOS;
3. ANDERSON RICARDO DIOGO TRIDICO e FRAN-
CIELLE HERNANDES WANDEKIN, sendo ELE filho de ROBER-
TO CARLOS TRIDICO e de MÁRCIA REGINA DIOGO PIRES 
TRIDICO e ELA filha de WANDEMAR WANDEKIN e de SÔNIA-
LICE HERNANDES WANDEKIN; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 01/04/2022.

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 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:

VANDIR VICENTE TARICANO e NENA APARECIDA DONIZE-
TE DE CAMPOS. Ele, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
viúvo, nascido em Neves Paulista, SP, no dia 23 de maio de 1945, 
residente e domiciliado a Adir Attab, Nº 311, Jardim Redentor, São 
José do Rio Preto, SP, filho de PASCOAL TARICANO e de MARIA 
GOLDA MARTINS TARICANO. Ela, de nacionalidade brasileira, do 
lar, solteira, nascida em Votuporanga, SP, no dia 06 de fevereiro de 
1969, residente e domiciliada a Adir Attab, Nº 311, Jardim Redentor, 
São José do Rio Preto, SP, filha de ANTONIO RIBEIRO DE CAM-
POS e de APARECIDA SALINO DE CAMPOS. 

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, 01 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br
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LEI COMPLEMENTAR Nº 681
De 01 de abril de 2022.

Dispõe sobre aplicação de revisão anual ao subsídio 
mensal do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários 
Municipais, Chefe de Gabinete do Prefeito, 
Procurador-Geral do Município, Superintendente do 
SeMAE e Superintendente da RIOPRETOPREV, na 
forma do inciso V do artigo 29 e do inciso X do art. 
37 da Constituição Federal.

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, 
do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei Complementar:

Art. 1º Ficam reajustados em 11% (onze por cento) os subsídios mensais do Prefeito, 
Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Chefe de Gabinete do Prefeito, Procurador-Geral do 
Município, Superintendente do SeMAE e Superintendente da RIOPRETOPREV.

Art. 2º Sobre os subsídios mencionados incidirão os impostos devidos, observando-se o 
que dispõem os arts. 29, V; 37, X e XI; 39, §4º; 150, II; 153, III, e §2º, I, da Constituição Federal, 
e as normas pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Orgânica deste Município.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei Complementar correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias do orçamento do Município, suplementadas, se necessário.

Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se os 
efeitos retroativamente a 1º de fevereiro de 2022.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 
01 de abril de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara 

AUTÓGRAFO Nº 15.666/2022
Projeto de Lei Complementar nº 003/2022
Aprovado em 15/02/2022, na 8ª Sessão Ordinária. 
Veto Total nº 009/2022 rejeitado em 29/03/2022, na 20ª Sessão Ordinária
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e
publicada no jornal oficial do Legislativo.

Jorge Gimenez Berruezo
        Diretor Geral                                                                                                   

Autoria da propositura: 
Mesa Diretora
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Para verificar as 
assinaturas, clique no link: 
http://consulta.siscam.com.br/camarariopreto/documentos/autenticar?chave=U80X7J3C09Z6N212, ou vá até o site 
http://consulta.siscam.com.br/camarariopreto/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este 
documento é válido:

Código para verificação: U80X-7J3C-09Z6-N212

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 1 de abril de 2022
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Assinaturas Digitais
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PEDRO ROBERTO GOMES
Vereador - Presidente

Assinado em 01/04/2022, às 10:17:24
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SAMPAIO
SÉRGIO

amaralsampaio@hotmail.com

A terceira rodada de ne-
gociação da campanha sa-
larial dos Frentistas deste 
ano aconteceu na última 
terça-feira, dia 29 mais uma 
vez de forma online com 
a participação do sindica-
to patronal, da Federação 
Estadual dos Frentistas 
e representantes dos 17 

Terceira rodada de negociação 
dos Frentistas não teve avanço

CAMPANHA SALARIAL 

Reunião foi adiada em de-
correncia da renuncia do 
presidente do sindicato 
patronal de Campinas 

Sérgio SAMPAIO 
amaralsampaio@hotmail.com

sindicatos da categoria no 
Estado.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do 
Sindicato dos Frentistas de 
Rio Preto e região, infeliz-
mente não houve avanço 
nas negociações em decor-
rência do representante 
do sindicato patronal de 
Campinas que assumiu 
recentemente o cargo pe-

dir um tempo a mais para 
analisar a pauta. “Por conta 
deste fato uma nova ro-
dada foi agendada para a 
próxima quarta-feira (dia 
06 de abril), essa deve ser 
a última reunião online – a 
partir da quinta rodada de-
vemos voltar a negociar de 
forma presencial”, salientou 
Santos.

A proposta que foi apre-

60 Concursados comemoram a posse das tão esperagas vagas  para 
os cargos públicos da cidade de Rio Preto, podendo exercer seus cargos 

Nova rodada de 
negociação acon-
tece na próxima 
quarta-feira dia 06 
de abril. Mais uma 
vez a reunião será 
feita online 

sentada pelo patronal ain-
da a segunda rodada de 
negociação que aconteceu 
no dia 25 de março é da 
reposição de 60% do INPC 
(Índice nacional de Preços 
ao Consumidor do Período). 
O sindicalista reafirmou que 
a proposta for rejeita por 
completo todos os represen-
tantes dos trabalhadores.

Santos destaca que todos 
os outros 17 sindicatos de 
Frentistas e a Federação 
Estadual estão focados em 
repor no mínimo a inflação 
cheia e se possível conseguir 
um ganho real.

Outro pedido é um Tí-
quete Alimentação de R$ 
27,00 – a data base dos 
frentistas é 01º de março.

Pedido

R$27,00
Faz parte da pauta 
desta ano o reajuste do 
valor do Tíquete Ali-
mentação - que é pago 
por dia trabalhado

Nesta sexta-feira, dia 01º 
de abril aconteceu à entrega 
da pauta de reivindicações dos 
trabalhadores das usinas de 
Etanol na sede do Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Fabricação 
do Álcool, Químicas e Farma-
cêuticas) em Rio Preto.

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindi-
cato, o pedido entregue foi o 
pedido da reposição do INPC 
(Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor) que deve ficar 
na casa dos 11% e mais 2% de 
ganho real. 

No que diz respeito os Tí-
quete Alimentação ficou defi-
nido o pedido de um reajuste 
fixo de no mínimo R$ 75,00 
– valor que se aceitos pelas 
empresas – ultrapassaria a 
inflação do período indepen-
dente do valor individual de 
cada empresa. 

“Queremos chegar no dia 
08 (de maio) com as cláusulas 
sociais negociadas, para que 
possamos nos dedicar exclu-
sivamente as econômicas”, 
salientou Alves Filho.

O sindicalista destacou que 
também faz parte do pedido 

Campanha Salarial 

Pauta do setor do 
Etanol é entregue

a valorização das mulheres 
dentro do setor e também dos 
Técnicos em Química, pois 
hoje quem entra ganhando 
o piso tem que pagar a parte 
seu CRQ que é o cadastro no 
Conselho Regional de Quí-
mica fato que colocam estes 
profissionais em desvantagem 
perante os demais trabalhado-
res da usina.

Participaram da entrega da 
pauta representantes de todas 
as 15 unidades fabris do setor 
do Etanol – após a entrega da 
pauta as primeiras conversas 
devem acontecer nos próxi-
mos dias.

Na entrega da pauta estive-
ram presentes o presidente e 
secretário geral da Fequimfar 
(Federação dos Químicos do 
Estado de São Paulo), Sér-
gio Luiz Leite e Edson Dias 
Bicalho. 

“A expectativa é repor o 
poder de comprados salá-
rios destes trabalhadores, 
hoje o poder de compra está 
extremamente prejudica-
do, a inflação pode chegar 
a quase 12% na data base 
em 01º de maio”, finalizou 
Leite.

Entrega da pauta teve a participação de representantes das usinas dos 
sindicato e da federação da categoria. Ao todo são 15 usina na região

Pauta da saúde 
é aprovada

Com votação expressiva 
de 99,2% trabalhadores da 
saúde aprovaram a pauta 
de reivindicações da cam-
panha salarial 2022 em 
assembleia que aconteceu 
entre o dia 25 a 28 de março 
de forma online.

A pauta aprovada tem o 
pedido de 12% de reajuste 
sendo esse o percentual do 
INPC (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) es-
timada e mais 5% de ganho 
real, além da manutenção 
de todos os demais direitos.

A data base da categoria 
é o dia 01º de maio.

Negociações 
dos Motoristas

As assembleias da cam-
panha salarial dos moto-
ristas 2022 continuam a 
todo vapor neste momento 
o Sindicato dos Motoristas 
de Rio Preto e região deu 
início as conversas com os 
trabalhadores da empresas 
de transporte de cargas e 
passageiros.

No mês de abril a entida-
de vai iniciar a entrega das 
pautas para os respectivos 
representantes patronais 
para dar início às negocia-
ções. 

A data base dos motoris-
tas é 1º de maio.

Fecomerciários  reuné 2000 mulheres
A Fecomerciários (Federação dos Empregados no Comér-

cio do Estado de São Paulo) reuniu mais de 2000 mulheres 
no evento: Mulher Valorizada, Comerciaria Fortalecida na 
última quarta-feira, dia 30 no Espaço de Lazer dos comerci-
ários em Avaré.

A delegação de Rio Preto comandada pela presidente do 
Sincomerciários, Márcia Caldas levou cerca de 130 mulheres.


