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IMUNIZAÇÃO EM RISCO

Saúde tem 141 mil faltosos e ainda 
registra queda na procura por vacina
“Esse fim de semana tivemos um número bem abaixo. Nos outros chegamos a fazer mais de 700 aplicações em um dia”, afirma Michela Barcelos.

SEGURO-DESEMPREGO

Cidade tem 
3,9 mil pedidos 
no primeiro 
bimestre
Rio Preto abriu o ano com 
3.399 pedidos de requeri-
mentos de seguro-desem-
prego, segundo dados do 
Ministério do Trabalho. Fo-
ram 1.559 no mês de janeiro 
e 1.840 em fevereiro, sendo 
que 2.270 foram solicita-
dos pela internet (66,8%). 
O número é menor do que 
se comparado ao mesmo 
período do ano passado 
com queda de 11%.
CIDADES Pág.5

PALMEIRAS
É CAMPEÃO
O time do Palmeiras atropelou 
o São Paulo e conquistou pela 
24ª vez o título do campeonato 
Paulista. CIDADES  Pág.6

Divulgação PRF

PRF apreende barras de ouro avaliadas em mais de R$ 1 mi
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de tabletes de ouro avaliados em mais de R$ 1 milhão, ex-
traídos e transportados sem autorização legal, na tarde deste domingo, 3. A abordagem ocorreu na BR-153, em Rio 
Preto. Os policiais abordaram uma picape VW Saveiro, com placas de Rio Preto, conduzida por um homem de 45 anos. 
Ele disse aos policiais que estava vindo da região norte do país, onde foi tratar de causas trabalhistas, porém apresen-
tou informações desencontradas às demais perguntas dos policiais.  CIDADES Pág.4

FALTA DE PEDIATRAS
O secretário da Saúde, Aldenis Borim, recebeu nesta 
segunda-feira, 4, o presidente da Câmara Pedro Roberto 
Gomes e os  vereadores Bruno Moura, Júlio Donizete e 
Anderson Branco, para discutir o caso de falta de pedia-
tras na UPA Jaguaré. POLÍTICA Pág.3

Divulgação

SEM VAGAS

Edinho veta 
estacionamento 
para motoristas 
de aplicativos
POLÍTICA    Pág.3

PELA CÂMARA

Reajuste 
de prefeito e 
secretários é 
promulgado
Está em vigor desde sábado, 
2, lei que permite reajuste 
salarial do prefeito Edinho 
Araújo (MDB), vice-prefeito 
Orlando Bolçone (DEM) e 
secretários em 11%. O pre-
sidente da Câmara Pedro 
Roberto Gomes promulgou 
a lei depois de derrubada do 
veto. Consta na proposta 
que o pagamento é retroa-
tivo a fevereiro. O salário de 
Edinho que era de R$ 17,1 
mil passa para R$ 19 mil. 
POLÍTICA  Pág.3

119 A 3

Rio Preto 
Rugby perde 
na estreia 
do Paulista
O Rio Preto Rugby estreou 
neste fim de semana no 
Campeonato Paulista con-
tra o São José em São José 
dos Campos. O jogo mar-
cou a retomada das com-
petições na modalidade 
após dois anos sem jogos 
por conta da pandemia. O 
time rio-pretense acabou 
sendo superado por 119 a 
3. Desde o início da parti-
da, a equipe da casa impôs 
seu ritmo e dominando a 
partida. CIDADES Pág.6

OVOS

Chegada da 
Páscoa anima 
autônomos e 
mercados
Os ovos de páscoa caseiros 
têm se tornado cada vez 
mais fonte de renda  com a 
alta nos preços do produto 
industrializado. É o caso 
das irmãs Mariana e Juliana 
Gongora. Elas são autôno-
mas e  veem uma valiosa 
oportunidade de aumentar 
a renda. “A páscoa é a ter-
ceira melhor data de vendas 
para os donos de supermer-
cados”, diz o presidente da 
APAS, José Luis.
CIDADES Pág.6

ÔNIBUS

MP aciona 
PGE contra 
prorrogação 
do contrato
O promotor Sérgio Clementi-
no pediu ao Procurador Geral 
do Estado, César Bechara Na-
der Mattar Júnior, que abra 
uma Ação Direta de Incons-
titucionalidade (Adin) contra 
lei municipal que autorizou 
a prorrogação do contrato 
do transporte coletivo por 10 
anos sem licitação pública. 
A lei, que foi aprovada pela 
Câmara no final de 2021, au-
toriza a Prefeitura prorrogar 
o contrato. CIDADES Pág.5

Segundo o balanço da Saú-
de, Rio Preto conta com 
24.396 faltosos da segunda 
dose de Covid-19 e 117.599 
da terceira, totalizando 
141.995 pessoas aptas que 
não retornaram ainda para 
se imunizar. Pior. Nos últi-
mos dias viu a procura por 
vacinas cair. A Secretaria 
de Saúde de Rio Preto re-
alizou neste fim de semana 
a vacinação contra a gri-
pe e a Covid-19 na Swift. 
No sábado (2) e domingo 
(3), foram aplicadas 673 
doses, sendo 484 contra 
Covid-19 e 189 da gripe. 
O movimento, no entanto, 
foi aquém do esperado. 
CIDADES  Pág.5

NOVA GRANADA

Juíza manda
investigar 
prefeita por 
desobediência
Despacho da juíza da 2ª 
Vara do Trabalho em Rio 
Preto, Adriana Fonseca 
Perin, pediu ao Ministé-
rio Público Federal (MPF) 
investigar a prefeita de 
Nova Granada, Tânia Liana 
Toledo Yugar (PSD) por 
desobediência a uma ordem 
judicial. POLÍTICA  Pág.3

Barass de ouro apreendidas pela PRF na BR 153 em Rio Preto; carga é avaliada em mais de R$ 1 milhão

Divulgação
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Enquanto o ser hu-
mano vive sob o espesso 
véu da ignorância espi-
ritual, a matéria pode 
encarnar o papel de vilã 
e nos falar de guerra, 
destruição, perversão, 
doença... Nada mais con-
temporâneo, basta que 
se vejam as manchetes 
de jornal.  Contudo, à 
medida que as criaturas 
se aproximarem do seu 
Criador pelo exercício da 
Fraternidade Ecumênica 
entre elas, porque “Deus 
é Amor” (Primeira Epís-
tola de João, 4:8), e isto é 
Religião no sentido mais 
exalçado, as mentes tor-
nar-se-ão mais aptas a 
entender a natureza es-
piritual da própria ma-
téria, elevando-a cons-
cientemente à condição 
de instrumento evolutivo 
do Espírito, para que ela, 
então, nos fale de Vida, 
Amor, Criação, Frater-
nidade, Espiritualidade, 
primacialmente Ecumê-
nica.

Quem vive procuran-
do satisfações materiais 
apenas, quem fica pu-
lando de galho em ga-
lho, feito macaco, acaba 
levando chumbo, como 
repete o meu velho Ir-
mão Achilles de Andrade 
de Souza (1913-1991), 
valente Legionário da 
Boa Vontade de Deus. 
Isto é, tal pessoa nunca 
se sentirá feliz em sua 
inteireza; sempre lhe fal-
tará alguma coisa: aquilo 
que lhe suplica o Espírito 
Eterno. (...) Enquanto 
ele for menoscabado, a 
violência crescerá. (...) 
É preciso aliar à Instru-
ção a Educação e mais: 
a Reeducação que visa, 
antes de tudo, ao Espírito, 
como esclarecia o saudo-
so criador da LBV, Alziro 
Zarur (1914-1979)

Essa pergunta deve ou de-
veria estar sempre em nossos 
corações, não por motivos ide-
ológicos, ou para levantar quais-
quer bandeiras, não! Mas, para 
que em nosso peito se levantasse 
na mesma proporção um senti-
mento de gratidão e de elogio a 
tão formosa criatura.

A grandeza da alma femini-

O termo criado pela Psi-
cologia, mais especifica-
mente Psicologia Jurídica 
é definido como a área 
de trabalho da Psicolo-
gia que atua no ambiente 
da justiça considerando 
a perspectiva psicológica 
dos fatos jurídicos. O Psi-
cólogo Jurídico colabora no 
planejamento e execução 
de políticas de cidadania, 
Direitos Humanos, preven-
ção da violência e fornece 
subsídios ao processo ju-
dicial. Além de também 
contribuir para a formula-
ção, revisão e interpretação 
das leis.

No entanto, a palavra 
Jurídica de acordo com o 
Dicionário Português está 
relacionada com o Direi-
to, com as normas sociais 
que buscam expressar ou 
alcançar um ideal justo, 
mantendo e regulando a 
vida em sociedade utilizan-
do-se de leis.

A Constituição Federal 
Brasileira é composta por 
245 artigos, 1,6 mil dispo-
sitivos e 111 emendas, en-
tretanto, nenhum artigo ou 
emenda relata algo sobre a 
Psicologia Jurídica. Segun-
do o Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) a Psicolo-
gia estuda e analisa os pro-
cessos intrapessoais e das 
relações interpessoais, pos-
sibilitando a compreensão 
do comportamento huma-
no individual e de grupo, 
no âmbito das instituições 
de várias naturezas, onde 
quer que se deem estas 
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relações. Aplica conheci-
mento teórico e técnico da 
psicologia, com o objetivo 
de identificar e intervir nos 
fatores determinantes das 
ações e dos sujeitos, em sua 
história pessoal, familiar e 
social, vinculando-as tam-
bém a condições políticas, 
históricas e culturais.

Portanto, a Psicologia 
não condena ou liberta o 
ser humano pelos seus atos, 
mantem-se afastada dos 
fundamentos do Direito, 
sem questioná-la, não julga 
sem conhecer os antece-
dentes que ocorreram na-
quela determinada situação 
e não soluciona todos os 
problemas que envolvem às 
questões jurídicas, mas sim 
é uma ciência que estuda o 
comportamento humano, 
busca o entendimento des-
ses comportamentos consi-
derando os aspectos bioló-
gicos, emocionais e sociais 
enquanto o Direito busca 
as regras para julgar esses 
mesmos comportamentos 
tendo como referência a 
escrita, seja na área Civil, 

como por exemplo a Fami-
liar, Trabalhista, Comercial 
ou Penal. A Psicologia, ana-
lisa as emoções, as caracte-
rísticas de personalidade, 
os fatores biopsicossociais, 
trabalha com os distúrbios 
psíquicos, entre outros. 
O estudo psicológico para o 
jurídico é realizado de uma 
forma muito mais comple-
xa, podendo-se assim en-
tender o contexto do fato ou 
a atuação do psicólogo para 
possibilitar a reinserção do 
indivíduo na sociedade.

A psicologia para às 
questões do Direito consi-
dera o ser humano dentro 
do contexto jurídico, au-
xilia, trabalha para a sua 
melhora e considera as leis 
e os conflitos existentes no 
sistema jurídico. O termo 
Psicologia Jurídica não 
tende a existir, mas sim, a 
Psicologia que trabalha e 
auxilia a justiça no desen-
volvimento do ser humano, 
as instituições jurídicas e 
a tomada de decisão final 
para um resultado mais 
satisfatório e justo. 

Quando direção e planejamento
são fundamentais

para atingir objetivos
O exercício da 
Fraternidade 

Ecumênica

O que seria do 
mundo sem as 

mulheres?

Não saber como começar um plano, ter pressa pelo 
resultado e preferir tentar e errar, não ter um foco 
ou direcionamento, não conhecer verdadeiramen-
te recursos, não ter visão de longo prazo, motivo 

ou propósito claros para o que pretende fazer, entre outros 
fatores, causam a sensação de dificuldade de planejar ações.

Se planejar antes de agir é a forma mais comprovada de 
eficiência e eficácia no resultado. Por isso, o chamado diag-
nostico prévio, para ter clareza, esclarecimento do estado 
atual da empresa e também da qualidade da visão de longo 
prazo são fundamentais para iniciar um planejamento.

E como mitigar cada um destes pontos que impedem a 
realização de um planejamento?

Não saber como começar pode acontecer. Para superar 
esse primeiro entrave, deve-se buscar mais informações, 
procurar profissionais que possam ajudar, ver exemplos de 
quem errou e, principalmente, parar de repetir que não 
sabe fazer.

Sempre há algo que se consegue planejar bem, mas 
que nem se tem ideia disso: o que vestir, como irá cortar 
o cabelo, a cor da roupa, a cor do esmalte. Logo, não se 
deve repetir que não se conhece como planejar algo.

Planejamento é, sim, o processo mais desafiador, seja 
na empresa, projetos pessoais e profissionais, pois exige 
uma visão sistêmica, visão de todas as possibilidades, in-
tegração entre áreas e recursos, entender qual o objetivo 
futuro e, no caso das empresas, traduzir esta visão futura 
em termos operacionais.

Fazer a distribuição de objetivos e submetas pela or-
ganização, eleger responsáveis, prazos, métricas, estudar 
recursos necessários, validar sequência de ações, prazos e 
entregas acordadas por cada departamento e agente en-
volvido no planejamento, tornam o processo de execução 
da estratégia e a transformação do intangível em tangível 
ainda mais intrincados, pois exigem um conhecimento e 
envolvimento profundo da empresa.

O segundo fator que pode prejudicar todo um plane-
jamento é ter pressa na realização. Muitos querem agir 
rapidamente sem planejar, achando que ganha tempo. 
Talvez se ganhe tempo para aprender que não funciona 
assim, mas ai já ocorreu a perda de recursos, os resultados 
não são obtidos e, em alguns casos, o dano é irrecuperável.

Também é fundamental ter formas de comunicação, 
treinamentos em todas as instâncias e reforços com fe-
edback e correção de rota durante o processo, incluindo 
considerar outros componentes, como: estrutura orga-
nizacional, cultura, pessoas, sistemas, para criar sinergia 
entre estes elementos e garantir o bom alinhamento e foco 
no mesmo objetivo.

Por isso, as organizações de sucesso investem muito na 
comunicação da estratégia corporativa e reforçam com todas 
as unidades organizacionais e departamentos o plano, ana-
lisam e medem sempre os resultados, aferindo e corrigindo 
rotas. Desta maneira, pode-se atuar para identificar e corrigir 
as causas e não apenas mitigar os sintomas.

Portanto, o importante é fazer um diagnóstico empre-
sarial completo, conhecer verdadeiramente as dificuldades 
e potencialidades e, a partir daí, traçar planos. Agindo 
de forma profissional e direcionada, é possível atingir os 
resultados esperados e não ser mais refém das surpresas 
ou do acaso.

Paiva Netto

Alexandra Gonçalves

Fábio Lima

Dra. Luciana Meireles

ARTIGO

na é tão impressionante que o 
próprio Deus diz que nos ama 
como uma mãe ama seu filho. 
Ou seja, com um coração de 
mulher. A presença da mulher 
é marcante em toda a história, 
seja no paraíso com Eva, na sim-
plicidade de Nazaré ou ao pé da 
cruz com Maria, e todas as fiéis 
seguidoras do Filho de Deus. 

É marcante na história bí-
blica e de nossa salvação, mas 
não apenas isso, é presença 
que atravessa o lugar religioso, 
e edifica a sociedade. Somos 
presença necessária em todos 
os momentos da vida humana, 
seja para gerar outra vida, seja 
para formar o núcleo social 
mais forte do mundo que é a 
família. Somos cheias de vida 
e significado onde quer que 

estejamos.
No início do cristianismo, 

eram as mulheres as primeiras 
a aderirem ao novo caminho, 
e de modo quase que imedia-
to as suas famílias sentiam 
a diferença. Os maridos das 
mulheres cristãs foram atraídos 
pelo testemunho delas, que-
riam entender de onde vinha 
tamanha mudança, ternura, 
paciência, alegria e bondade… 
e quando menos se imaginava, 
aqueles homens rudes, severos 
e, infelizmente, adúlteros, eram 
tocados pela graça divina, mu-
dando todo o ambiente familiar, 
e por consequência, o social. 
Nascia uma nova sociedade mo-
vida pela força do testemunho 
de muitas mulheres. Era um 
verdadeiro contágio do bem, 

daquelas que desde sempre 
souberam da importância de 
também dar razão ao coração.

O cardeal, Frei Raniero Can-
talamessa, foi assertivo numa 
homilia: “As mulheres seguiram 
Jesus por ele mesmo, por grati-
dão ao bem que dele receberam, 
não pela esperança de fazer car-
reira no seu seguimento. Não 
lhes foram prometidos “doze 
tronos”, nem elas pediram para 
sentar à direita e à esquerda no 
seu Reino. Seguiam-no, está es-
crito, “para o servir” (Lc 8, 3; Mt 
27, 55); eram as únicas, depois 
de Maria, a Mãe, a ter assimi-
lado o espírito do Evangelho. 
Tinham seguido às razões do 
coração e estas não as tinham 
enganado.

Nesse ponto, a sua presen-

ça ao lado do Crucificado e do 
Ressuscitado contém um en-
sinamento vital para nós hoje. 
A nossa civilização, dominada 
pela técnica, precisa de um co-
ração para que o homem possa 
sobreviver nela, sem se desuma-
nizar inteiramente”.

E completa: “Não é difícil 
entender porque somos tão an-
siosos para aumentar os nossos 
conhecimentos e tão pouco para 
aumentar a nossa capacidade de 
amar: o conhecimento traduz-
-se automaticamente em poder, 
o amor em serviço.”

Sábias, belas, articuladoras, 
cheias de intuição, perspicazes, 
inteligentes, trabalhadoras, 
corajosas, fortes… e ainda as-
sim, cheias de ternura e amor. 
Penso que seja assim o universo 

feminino, humano e sensível. E 
por que não, necessário, como 
nos disse acima o grande frei 
Raniero Cantalamessa.

Por fim, vejo aquele elogio à 
mulher do livro de provérbios 
(31,10), e nele me encho de 
alegria e exulto no Senhor, pois 
ele afirma com toda certeza que 
a mulher virtuosa é aquela que 
teme o Senhor. E essa mulher 
que teme o Senhor, edifica sua 
casa, honra seu marido, cuida 
dos seus filhos, cumpre com 
seus deveres sociais, é traba-
lhadora, e assume grandes 
lideranças, essa mulher pode 
transformar o mundo. Essa é 
a verdadeira mulher de valor: 
aquela que é presença marcante 
na sociedade, na família, e na fé. 
Viva a Mulher!
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Política De 6 para 19 cadeiras
O Partido Liberal (PL), que é a legenda 
do presidente Jair Bolsonaro, é agora a 
maior bancada da Alesp

STF decidiu
Servidor admitido sem concurso antes da 
Constituição de 1988 não pode ser reen-
quadrado em novo plano de cargos

Divulgação

Divulgação

O secretário municipal da 
Saúde, Aldenis Borim, rece-
beu nesta segunda-feira, 4, no 
prédio da Secretaria de Saúde 
o presidente da Câmara Mu-
nicipal Pedro Roberto Gomes 
(Patriota), vereadores Bruno 
Moura (PSDB), Júlio Donizete 
(PSD) e Anderson Branco (PL), 
para esclarecer sobre a falta 
de pediatras na UPA Jaguaré, 
além da qualidade do atendi-
mento médico nas unidades 
em Rio Preto. 

O encontro foi solicitado 
pelos vereadores após blitz na 

UPA Jaguaré, no sábado, 2, 
em que várias irregularidades 
teriam sido detectadas pelo 
grupo. Na ocasião os vereado-
res tiveram acesso as depen-

Saúde e vereadores discutem 
solução para falta de pediatras

UPA JAGUARÉ

O encontro foi solici-
tado pelos vereadores 
após blitz na UPA Ja-
guaré, no íltimo sába-
do, 2

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

dências da unidade negado o 
que causou a fúria do vereador 
Bruno Moura que acabou aden-
trando à sala de UTI, o que seria 
proibido. Ele foi contido por 
homens da Guarda Municipal 
e foi acionada a Polícia Militar. 
Segundo Pedro Roberto a UPA 
não apresenta número suficien-
tes de profissionais, em especial 
na área da pediatria e as condi-
ções físicas também estariam 
comprometidas. 

“Situações gravíssimas. Tem 
a sala de medicamentos onde as 
pessoas depois de passarem por 

consulta vão para lá tomar soro. 
No local não tem ar-condicio-
nado, não funciona. Dois apa-
relhos totalmente quebrados e 
funcionando de forma precária 
em uma UPA que atende uma 
região enorme”, disse. 

Pedro afirmou ao Dhoje 
que no encontro com Aldenis 
o secretário garantiu que não 
existem pediatras dispostos a 
atuar na rede pública. “Uma 
questão que precisa ser resolvi-
da. Entendo que deve ter mais 
concursados, uma lista maior”, 
disse. 

Municipal para fazer os escla-
recimentos sobre vários temas. 

Sobre a falta de pediatras a 
“Saúde tem buscado a contra-
tação de novos pediatras para 
substituir os sete profissionais 
que se demitiram e outros 
quatro que estão cumprindo 
afastamento. Há, entretanto, 
uma dificuldade para encontrar 
pediatras disponíveis para am-
pliar o atendimento”, diz a nota. 

O presidente da Câmara 
Pedro Roberto não descarta a 
abertura de uma CPI para in-
vestigar o assunto.

TRÃNSITO

Edinho veta estacionamento 
para motoristas de aplicativos

UPA TEM

13
PEDIATRAS faltando, 
segundo a Saúde 
sete pediram 
demissão e quatro 
estão afatasdos

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei 
aprovado pela Câmara Mu-
nicipal que concede permis-
são de estacionamentos para 
embarque e desembarque 
de passageiros por carros de 
aplicativos. De autoria do ve-
reador licenciado Fábio Mar-
condes – atual secretário de 
Esportes – e subscrito por 
Rossini Diniz (PL) ocupante 
da cadeira no Legislativo, a 
proposta altera Lei Municipal 
de 2019 e dá novo texto pre-
vendo a devida sinalização 
horizontal e vertical de trân-
sito, de fronte aos Shoppings 
Centers, Hospitais, Terminais 
Rodoviários Urbanos e Inte-
rurbanos e Aeroporto de Rio 
Preto, para o embarque e de-
sembarque por parte dos mo-
toristas por aplicativo.  
A aprovação do projeto ocor-
reu no dia 22 de março com 
a presença de representantes 
de vários grupos de motoris-

tas por aplicativos nas gale-
rias do plenário da Câmara de 
Rio Preto. O projeto recebeu 
16 votos dos vereadores, ou 
seja, todos os votos já que na 
condição de presidente da Câ-
mara, Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) não vota. 

Vício
Mesmo aprovado Edinho 
apontou vício de iniciativa ao 
vetar totalmente o projeto. “A 
proposta conta com vício de 
iniciativa, o que impede a sua 
sanção pelo Prefeito Munici-
pal, na medida em que tem 
origem no Poder Legislativo, 
quando a proposta se rela-
ciona a assunto que invade a 
gestão dos serviços públicos, 
a cargo exclusivamente do 
Executivo”, diz. 
Ainda segundo entendimen-
to jurídico “relevante frisar 
que além do vício de iniciati-
va supra apontado, há nítida 

violação ao disposto no artigo 
113 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias 
– ADCT da Constituição Fe-
deral, incluído pela Emen-
da Constitucional nº 95, de 
2016, uma vez que inexiste 
no Projeto de Lei em análise a 
devida estimativa do seu im-
pacto orçamentário e finan-
ceiro”, afirma Edinho. 
O veto deverá ser analisado 
pela Câmara e em caso de 
derrubada caberá ao prefeito 
acionar o Tribunal de Justiça 
por meio de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin).

Espaços
Segundo o projeto, se san-
cionado, deveriam ser im-
plantados espaços mínimos 
suficiente para a parada de 5 
(cinco) veículos de transporte 
por aplicativo simultâneos, 
em cada uma das localidades 
exigidas.

Edinho veta estacionamento para motoristas de aplicativos

NOVA GRANADA

MPF vai investigar prefeita 
por crime de desobediência

Despacho da juíza da 2ª Vara 
do Trabalho em Rio Preto, 
Adriana Fonseca Perin, pediu 
ao Ministério Público Federal 
(MPF) investigar a prefeita de 
Nova Granada, Tânia Liana To-
ledo Yugar (PSD) por desobe-
diência a uma ordem judicial. 
O ex-procurador do municí-
pio, Ricardo Santos Fragnan 
pediu afastamento do cargo 
para assumir o posto de as-
sessor do vereador Robson 
Ricci (Republicanos) na Câ-
mara Municipal de Rio Preto. 
 
Após deixar o cargo na Câma-
ra em janeiro deste ano, ele 
pediu para ser reintegrado na 
Prefeitura de Nova Granada. 

O veto deverá ser 
analisado pela 
Câmara e em caso 
de derrubada ca-
berá ao prefeito 
acionar o Tribunal 
de Justiça

O encontro foi solicitado pelos vereadores após blitz na UPA Jaguaré, no sábado, 2, em que várias irregularidades teriam sido detectadas

O secretário de Saúde Alde-
nis Borim afirmou que o encon-
tro desta segunda-feira serviu 
para esclarecer as dúvidas em 
relação a unidade. “Dificuldade 
da pasta para a contratação de 
pediatras, dentro do convênio 
com o Hospital de Base”, afir-
mou Aldenis por meio de nota. 
Para tentar diminuir o atrito 
com os vereadores, o secretário 
adiantou que nesta quarta-fei-
ra, 6, o assessor especial da 
Secretaria de Saúde, André 
Baitello, vai estar na reunião da 
Comissão de Saúde da Câmara 

A prefeita Tânia Yugar, além 
de não reintegrar o funcio-
nário concursado, o demitiu. 
Ele entrou com ação na Justi-
ça do Trabalho, com pedido de 
liminar. A Justiça concedeu a 
liminar, e estipulou uma multa 
diária de R$ 500,00 até que a 
decisão fosse cumprida. A multa 
está onerando a Prefeitura. Ela 
já está em torno de R$ 20 mil. 
 
A reintegração é uma de-
terminação do Tribunal Re-
gional do Trabalho (TRF-
15), sediado em Campinas. 
Em nota, o procurador da Pre-
feitura de Nova Granada, Hei-
tor Villaça Avoglio, se mostrou 
surpreso com a decisão. “Ini-
cialmente surpreendidos pela 
decisão, informamos que serão 
tomadas as medidas cabíveis 
para reverte-la, vez que resta 

demonstrado nos autos que 
não se trata de desobedecer de-
cisões judiciais, pelo contrário: 
peticionamos pelas questões 
técnicas para sua efetivação. 
Acreditamos na Justiça e na 
prevalência das instituições do 
direito do trabalho”, informou.   
 
Pessoas próximas dizem que a 
decisão da prefeita se deu por-
que Fragan dava muitos pare-
ceres pela ilegalidade. O Minis-
tério Público também entrou 
com uma outra ação contra a 
prefeita porque ela contratou 
empresa terceirizada para for-
necer funcionários para car-
gos que devem ser ocupados 
por servidores concursados. 
Além da multa diária, a Prefei-
tura também foi multada em 
10% do valor da causa traba-
lhista, pela desobediência.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Reajuste de 
salário de 
Edinho é 
promulgado

Está em vigor desde o 
último sábado, 2, lei que 
permite reajuste salarial 
do prefeito Edinho Araú-
jo (MDB), vice-prefeito 
Orlando Bolçone (DEM) 
e secretários municipais 
em 11%. O presidente da 
Câmara Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) promul-
gou a lei depois de der-
rubada do veto aplicado 
por Edinho. Consta na 
proposta que o pagamento 
é retroativo a fevereiro. 
Com o reajuste o salário de 
Edinho que era de R$ 17,1 
mil passará para R$ 19 mil. 

Com o aumento o teto 
do funcionalismo público 
de Rio Preto também é 
impactado. Servidores 
de elite que tem salários 
maiores do que o valor 
pago a Edinho acabam 
tendo os vencimentos con-
gelados. Com o aumento 
o impacto será de R$ 3,3 
milhões somente neste 
ano aos cofres públicos. 

Além de ter vetado o 
próprio aumento salarial, 
Edinho também vetou re-
ajuste de 11%, nos salários 
dos vereadores, que pas-
sou de R$ 5,9 mil para R$ 
6,5 mil. A lei também foi 
promulgada pela Câmara. 
Ambos os vetos foram der-
rubados pelos vereadores. 

O governo já sinalizou 
que o município vai ques-
tionar as duas leis no TJ, 
através de Adins.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

 O desembarga-
dor Alves Braga Junior, 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, determinou 
que o município de Bauru 
interne uma paciente em 
leito de UTI privado, caso 
não haja vaga disponí-
vel em hospitais públicos. 
O magistrado concedeu 
prazo de 48 horas para o 
cumprimento da decisão 
sob pena de multa diária 
de R$ 1 mil, limitada a R$ 
30 mil.

Vaga em UTI
PEDAGOGIA

Educação abre processo 
seletivo para estagiário

A Secretaria de Educação 
de Rio Preto abriu na última 
sexta-feira, dia 1°, processo 
seletivo para estagiários de 
Pedagogia. 

O edital normativo é váli-
do somente para alunos de-
vidamente matriculados no 
curso superior de licenciatura 
em Pedagogia, para atuarem 
conforme as necessidades da 

Rede Municipal de Ensino, em 
classes de Educação Infantil 
e do Ensino Fundamental, 
em apoio à inclusão e outras 
atividades ou projetos desen-
volvidos pela SME. 

As inscrições deverão ser 
realizadas de maneira on-
-line a partir das 9h do dia 
4/4/2022 até as 23h59 do dia 
11/4/2022.
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CIDADES Visitantes liberados
O Governo Federal publicou A dispen-
sa da apresentação de teste contra 
Covid-19 para quem entra no país

Nova chance 
Abono salarial de 2019 esquecido por 
trabalhadores já pode ser retirado nas 
agências bancárias.

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) prendeu dois 
homens que transportavam 
comprimidos de ecstasy e fras-
cos de anabolizantes em um 
veículo Fiat/Uno, na tarde do 
último sábado, 2. A abordagem 
ocorreu na BR-153, próximo a 
José Bonifácio. 

Durante uma operação de 
combate ao crime, a corpo-
ração abordou um Fiat Uno, 
placas de Uberlândia/MG, 
ocupado por dois homens. 

RIO PRETO

Polícia apreende anabolizantes e 
ecstasy com traficantes em rodovia

INFÂNCIA MALTRATADA

PM resgata crianças com fome 
em casa imunda na Vila Anchieta

Questionados sobre origem 
e destino da viagem, informa-
ram que estavam retornando 
de Foz do Iguaçu/PR, com 
destino a Uberlândia/MG. 

Um menino, de 10 anos, e 
sua irmã, de 8, foram resgata-
dos por policiais militares, na 
tarde deste domingo, 3, na Vila 
Anchieta, em Rio Preto. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, ao chegarem 
no local os pms encontraram a 
casa imunda. A mãe das crian-
ças estava suja, embriagada e 
drogada. 

As vítimas reclamaram que 
estavam com muita fome. Para 
a PM, o garoto afirmou que a 
acusada deu bebida alcoólica 
para sua irmã e que batia 
muito neles. 

Os irmãos, descalços e su-
jos, foram retirados da resi-
dência. Uma assistente social 
foi acionada e o Conselho 
Tutelar recolheu as crianças.

O caso, registrado no Plan-
tão como maus-tratos, seguirá 
em investigação pelo 3º DP.

Facada
Guardas civis municipais 

estavam na praça no distrito 
de Talhados, na manhã deste 
domingo, 3, quando um mo-
tociclista passou e avisou que 

na rua 1º de Maio havia um 
homem segurando uma faca e 
outro ferido. 

A equipe foi até o local e 
encontrou o pai, de 39 anos, 
com a arma branca nas mãos e 
o filho, de 21, ferido no ombro 
esquerdo. Populares tenta-
vam acalmar o agressor. Os 
gcms  solicitaram várias vezes 
que largasse a faca e quando 
aceitou colocá-la no chão foi 

algemado. 
O jovem deitou no chão até 

a chegada do Samu. A mãe da 
vítima e esposa do acusado 
relatou aos guardas que o 
homem saiu para beber e vol-
tou alterado para casa, onde 
passou a xingá-la. 

Segundo o rapaz, as ofen-
sas do pai contra a mulher são 
rotineiras e dessa vez decidiu 
defendê-la.

PRF apreende anabolizantes e ecstasy na BR-153

PM resgatou as crianças e caso foi encaminhado do Conselho Tutelar

Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu uma carga 
de tabletes de ouro avaliados 
em mais de R$ 1 milhão, ex-
traídos e transportados sem 
autorização legal, na tarde 
deste domingo, 3. A aborda-
gem ocorreu na BR-153, em 
Rio Preto. 

Os policiais abordaram uma 
picape VW Saveiro, com placas 
de Rio Preto, conduzida por um 
homem de 45 anos. 

Sem origem
Ele disse aos policiais que 

estava vindo da região norte do 
país, onde foi tratar de causas 
trabalhistas, porém apresentou 
informações desencontradas às 
demais perguntas dos policiais. 

Diante da situação, a equipe 

Carga de ouro avaliada em mais 
de R$ 1 mi é apreendida pela PRF

NA BR-153

realizou busca minuciosa no 
veículo, quando encontrou, em 
um compartimento oculto, 22 
barras de ouro, que totalizaram 
3,8 quilos. 

A ocorrência foi apresen-
tada na Delegacia da Polícia 
Federal rio-pretense. O ouro e 
o veículo foram apreendidos. 

O homem foi ouvido e li-

berado. Ele responderá em 
liberdade pelo crime de usur-
par bem da União sem auto-
rização, que prevê pena de 
detenção, de um a cinco anos. 

Os policiais abordaram 
uma picape VW Saveiro, 
com placas de Rio Preto, 
conduzida por um ho-
mem de 45 anos.

PRF apreendeu tabletes de ouro avaliados em mais de R$ 1 milhão na BR-153

Mulher tem 
veículo de 
luxo roubado 
em avenida

Uma mulher, de 37 
anos, teve o Honda HRV 
roubado, por volta das 
6 horas deste domingo, 
3, na avenida Emílio 
Trevisan, no bairro Bom 
Jardim, em Rio Preto. 

Ela procurou a Cen-
tral de Flagrantes para 
registrar queixa e disse 
que conduzia seu veículo 
quando um bandido en-
trou na frente, obrigan-
do-a parar o utilitário. 

O marginal começou 
a forçar a porta para 
abrir e colocava a mão na 
cintura simulando estar 
armado. 

Cachorros
A vítima, temendo al-

gum mal, saiu do veículo, 
tendo tempo apenas de 
pegar a bolsa e seus dois 
cachorros. 

O assalto será in-
v e s t i g a d o  p e l o  5 º 
D P  r i o - p r e t e n s e . 
 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Furto em supermercado
Um supermercado, localiza-

do na Avenida Nossa Senhora 
da Paz, em Rio Preto, foi furtado 
na madrugada deste domingo, 
3. 

De acordo com um repre-
sentante do estabelecimento 
comercial, dois homens arrom-
baram uma chapa de lata que 
lacra o depósito e entraram no 
local. 

Os ladrões levaram R$ 2 mil 

do caixa fiscal e uma caixa de 
25 quilos de picanha avaliada 
em aproximadamente R$ 2 mil. 

Câmeras
A ação foi filmada pelo cir-

cuito interno de segurança do 
supermercado. O crime foi re-
gistrado na Central de Flagran-
tes e será investigado pelo 3º 
DP rio-pretense. Colaborou 
– Sarah BELLINE

PREJUÍZO DE R$ 4 MIL

Divulgação PRF

Arnaldo Antunes

Haxixe apreendido na blitz

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Denúncia 
faz PM deter 
homem 
com arma

Um morador do Par-
que Residencial Romano 
Calil, em Rio Preto, foi 
preso em flagrante por 
posse ilegal de arma de 
fogo, na manhã deste do-
mingo, 3. 

Policiais militares re-
ceberam uma denúncia 
anônima e ao chegarem 
no endereço ouviram o 
casal discutindo e se agre-
dindo mutuamente. 

Em revista veicular 
os pms encontraram um 
revólver, calibre 38, com 
quatro munições no asso-
alho do lado do motorista. 

O acusado alegou que 
tinha a arma fazia tempo. 
A mulher disse que não 
sabia sobre o revólver. 

Os dois foram con-
duzidos para a delega-
cia de plantão e o ho-
mem foi  transfer ido 
para a carceragem lo-
cal, onde permaneceu 
à disposição da Justiça. 
 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Da REPORTAGEM

Divulgação PRF

3,8 quilos de haxixe em ônibus
Uma ação conjunta da Po-

lícia Rodoviária Federal (PRF) 
e da Guarda Civil Municipal 
(GCM) resultou na prisão de 
um homem que transportava 
haxixe na bagagem, na manhã 
deste domingo, 3. 

Ia para Brasília
As equipes realizavam ope-

ração de combate ao crime nas 
imediações do km 72 da BR-153, 

em Rio Preto, quando aborda-
ram um ônibus que fazia a linha 
Maringá/PR-Brasília/DF. 

As bagagens foram visto-
riadas com uso do cão de faro 
‘Zé’ e da cadela ‘Árya’, do canil 
da GCM. 

Mochila
Em uma das mochilas visto-

riadas, os cães apontaram para 
a presença de entorpecentes. 

APREENSÃO

Dentro da bagagem os policiais 
localizaram 5 tabletes de haxixe, 
com peso total de 3,8 quilos. 

O proprietário da droga era 
um jovem de 21 anos. Ele disse 
que recebeu a bolsa em Marin-
gá/PR e deveria entregá-la em 
Brasília/DF. 

Ele foi encaminhado para a 
Central de Flagrantes rio-pre-
tense, onde foi preso em flagran-
te por tráfico de entorpecentes. 

Durante busca no veículo, 
os policiais localizaram 50 
comprimidos de ecstasy, 31 
frascos de anabolizantes, al-
guns eletrônicos, perfumes e 
azeites. 

Diante dos fatos, ambos 
foram conduzidos para a dele-
gacia de Policia Federal de Rio 
Preto, onde foram autuados 
em flagrante pela prática dos 
crimes de descaminho, trans-
porte de medicamentos sem 
registro, tráfico internacional 
de drogas e associação para o 
tráfico.

Policiais localizaram 
50 comprimidos de 
ecstasy, 31 frascos 
de anabolizantes 
alguns eletrônicos, 
perfumes e azeites
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Arprom prepara lançamento de livro e entrega exemplar ao prefeito

A Associação Rio-pretense 
de Promoção do Menor (Ar-
prom) realizou nesta segunda-
-feira (4) a entrega do primeiro 
exemplar do livro que conta a 

Da REDAÇÃO

Com 141.995 faltosos, Saúde ainda 
enfrenta queda de doses aplicadas

IMUNIZAÇÃO EM BAIXA

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto realizou neste fim 
de semana a vacinação contra 
a gripe e a Covid-19 na Swift. 
No sábado (2) e domingo (3), 
foram aplicadas 673 doses, 
sendo 484 contra Covid-19 e 
189 da gripe. O movimento, 
no entanto, foi aquém do es-
perado. 

“Esse fim de semana tive-

Os imunizantes contra 
Covid-19 e a gripe con-
tinuam sendo aplicados 
em todas as unidades

Vincius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Com 141.995 faltosos, Saúde vê queda de doses aplicadas no fim de semana

No sábado (2) e 
domingo (3), foram 
aplicadas 673 doses, 
sendo 484 contra 
Covid e 189 da gri-
pe; Movimento foi 
aquém do esperado

Divulgação

Rio Preto registra 3.399 pedidos de seguro-desemprego

O promotor público Sérgio 
Clementino pediu ao Procu-
rador Geral do Estado, César 
Bechara Nader Mattar Júnior, 
que abra uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (Adin) 
contra lei municipal que auto-
rizou a prorrogação do contra-
to do transporte coletivo por 10 
anos sem licitação pública.
A lei, que foi aprovada pela 
Câmara no final de 2021, au-

MP aciona PGE contra prorrogação 
de contrato do transporte coletivo

INCONSTITUCIONAL

Procurador decide se en-
tra com a ação de incons-
titucionalidade após ouvir 
Prefeitura de Rio Preto
e Câmara 

toriza a Prefeitura prorrogar o 
contrato com a Circular Santa 
Luzia e o Expresso Itamarati. 
Ele terminou em outubro do 
ano passado, mesmo mês da 
aprovação da lei pela Câmara.
Sérgio Clementino diz em sua 
representação que “é pacífi-
ca a orientação do Supremo 
Tribunal Federal”, segundo a 
Constituição de 1988. “É im-
prescindível a prévia licitação 
para a concessão ou a permis-

são da exploração de serviços 
públicos.”
São “inconstitucionais as pror-
rogações de concessão e de per-
missão” inclusive em contratos 
que terminaram antes da pro-
mulgação da Constituição de 
outubro de 1988.”
A lei assegura que “as obras, 
serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante 
processo de licitação pública”, 
com “igualdade de condições a 

todos os concorrentes”.
As cláusulas da licitação devem 
estabelecer “obrigações de pa-
gamento, mantidas as condi-
ções efetivas da proposta, nos 
termos da lei” e que exige “qua-
lificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.”
Para o promotor, há flagrante 
inconstitucionalidade. Diz que 
os concessionários vão usufruir 
do “longo período” (20 anos) 
com a licitação realizada para 
apenas 10 anos.
Para sustentar sua argumenta-
ção, cita a inconstitucionalida-
de material prevista na Consti-
tuição do Estado de São Paulo 
e cinco julgamentos realizados 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral. 
Conclui, afirmando que a lei 
municipal frustra a licitação 
por falta da concorrência públi-
ca. Por isso, acredita que deve 
ser impetrada a Ação. 
A partir da representação, o 
Procurador Geral do Estado 
pede informações à Prefeitu-
ra e à Câmara Municipal. Em 
posse delas, ele decide se os 
argumentos do promotor es-
tão corretos. Se achar que sim, 
pede a abertura da ação no 
Tribunal de Justiça do Estado. 

1º BIMESTRE

Rio Preto tem 3,9 mil  pedidos 
de seguro-desemprego

São José do Rio Preto 
abriu o ano com 3.399 pe-
didos de requerimentos de 
seguro-desemprego, segun-
do dados do Ministério do 
Trabalho. Foram 1.559 no 
mês de janeiro e 1.840 em 
fevereiro, sendo que 2.270 
foram solicitaods pela inter-
net (66,8%). 

O número é menor do 
que se comparado ao mes-
mo período do ano passado. 
Em 2021 foram 3.824 soli-
citações nos dois primeiros 
meses do ano, tendo uma 
queda de 11,11%. Dentre os 
que solicitam o benefício, 
57% são homens na faixa 
etária dos 30 a 39 anos. 

“Hoje existe uma maior 
rotatividade no mercado de 

trabalho. Os funcionários 
não ficam mais por vários 
anos em uma mesma em-
presa e isso ocasiona mais 
demissões. Com isso, segu-
ro-desemprego acaba sendo 
um benefício importante 
enquanto a pessoa procura 
um novo emprego”, afirmou 
o economista José Mauro 
da Silva. 

Em âmbito nacional, o 
Brasil contabiliza 1.080.098 
requerimentos em 2022. Já 
o Estado de São Paulo conta 
com 298.955 pedidos em 
janeiro e fevereiro. Todo o 
trabalhador com carteira 
assinada tem direito a re-
ceber o seguro-desemprego 
em caso de dispensa sem 
justa causa.

Promotor diz que prorrogação do contrato é inconstitucional 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br
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história da instituição ao prefei-
to de Rio Preto Edinho Araújo; 
a entrega foi feita por meio do 
vice-presidente da instituição 
Paulo Humberto Borges. 

A obra “Arprom, Uma Es-
cola de Vida” foi escrita pela 
publicitária  Lucimar Canteiro 

(conteudista e designer edito-
rial, diagramadora e revisora), 
de Rio Preto, e editada pelo 
jornalista Edmilson Zanetti, 
que também acompanhou a 
entrega. 

O lançamento oficial do livro 
está previsto para o dia 23 de 

maio. “Ali está toda a história 
de mais de 50 anos da Arprom, 
com entrevistas interessantes 
de pessoas que passaram pela 
instituição, foram bem-suce-
didas e conquistaram cargos 
importantes em Rio Preto e ou-
tras cidades”, diz Borges. O livro 

faz uma homenagem também 
ao ex-presidente da entidade 
José Vitta Medina, falecido em 
junho do ano passado e grande 
entusiasta da obra. 

Entre os episódios narrados 
está também a visita dos então 
jogadores de futebol Pelé e 

Zito nos primeiros anos da 
Arprom, fundada em 1967 com 
o objetivo de atender jovens de 
famílias vulneráveis, com pro-
jeto social direcionado ao pleno 
desenvolvimento e ao preparo 
dos adolescentes para a cida-
dania e o mercado de trabalho. 

mos um número bem abaixo 
do esperado. Nos outros nós 
chegamos a fazer mais de 700 
aplicações em um único dia. A 
população precisa ficar atenta 
principalmente com a chegada 

do inverno para se prevenir 
de casos de influenza, que au-
mentaram muito no fim do ano 
passado, e também para que os 
casos de Covid-19 não voltem 
a subir”, afirmou a gerente de 
imunização, Michela Barcelos. 
 
Segundo o balanço da Saúde, 
Rio Preto conta com 24.396 
faltosos da segunda dose de 

Covid-19 e 117.599 da terceira, 
totalizando 141.995 pessoas 
aptas que não retornaram 
ainda para se imunizar. Com 
relação à 4ª dose, 4.475 idosos 
de 80 anos já foram vacinados, 
menos da metade dos 9,5 mil 
aptos. Com relação à gripe, fo-
ram 3.035 doses aplicadas até 
este domingo (3), sendo que 
cerca de 13 mil idosos estão ap-

tos para receber o imunizante. 
“No ano passado tivemos 

coberturas ruins na vacinação 
contra a gripe, não atingindo a 
meta de 90%. Neste ano a cam-
panha teve início mais cedo e 
a gente esperava uma adesão 
maior por conta do surto no 
fim do ano. Lembrando que 
a vacina contra a gripe pode 
ser aplicada junto com a da 

Covid-19”, comentou Michela. 
Na vacinação de crianças de 

5 a 11 anos, Rio Preto já aplicou 
27.019 primeiras doses (77,2% 
de cobertura) neste público e 
14.137 segundas doses (40,3% 
de cobertura). “Os pais que 
ainda não levaram os filhos 
para tomar a segunda dose 
precisam comparecer na uni-
dade para completar o esque-

ma vacinal”, afirmou Michela. 
Nesta segunda-feira (4), 

idosos a partir de 60 anos fo-
ram incluídos tanto na vacina-
ção de 4ª dose contra Covid-19, 
quanto na da gripe. Já os tra-
balhadores da Saúde também 
começarão a ser imunizados 
contra a gripe e poderão atu-
alizar a carteira vacinal contra 
o sarampo. 

Os imunizantes contra Co-
vid-19 e a gripe continuam 
sendo aplicados em todas as 
unidades básicas de saúde de 
Rio Preto, das 7h30 às 15h, e 
na Swift, das 8h às 18h. Para 
as crianças de 5 a 11 anos, as 
doses da vacina estão dispo-
níveis somente nas unidades 
de saúde, das 7h30 às 15h. 

           A população 
precisa ficar
 atenta principal-
mente com a 
chegada do 
inverno para 
se prevenir

Michela Barcelos, 
gerente de imunização

“

“

Divulgação

A leiaprovada pela 
Câmara  autoriza a 
Prefeitura prorrogar 
o contrato com 
a Circular Santa 
Luzia e o Expresso 
Itamarati.



CIDADES Mercadão Municipal
 Prazo de licitação para novas lojas 
no Mercadão Municipal de Rio Preto 
termina neste mês de abril

Oportunidades
O Balcão de Empregos de Rio Preto 
fechou esta segunda-feira (4) ofere-
cendo 519 oportunidades de trabalho

Chegada da Páscoa atrai procura por 
ovos caseiros e anima supermercados

ARTIGO

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Os ovos de páscoa caseiros 
têm se tornado cada vez mais 
acessíveis principalmente ago-
ra em 2022 quando a alta nos 
preços está em evidência. 

Ovos de páscoa industria-
lizados vendidos nos merca-
dos custando caro de tama-
nhos medianos para pequenos 
abrem espaço para produtos 
caseiros feito geralmente por 
pessoas para complementar 
renda. 

É o caso das irmãs Mariana 
e Juliana Gongora. Elas são 
autônomas e têm um ateliê de 
papelaria personalizada para 
festas em geral, porém, veem 
na páscoa uma valiosa oportu-
nidade de aumentar a renda. 

“É um mês que faturamos 
muito. Começamos fazendo os 
ovos antes mesmo de termos 
o ateliê, isso há mais de 10 
anos. Depois abrimos o ateliê 

e os ovos na época da páscoa 
continuam e os pedidos estão 
crescendo cada ano mais”, 
explica Juliana. 

Juliana ainda destaca que 
nunca fez nenhum curso. “Foi 
tudo na prática, inventando e 
fazendo, testando e provando 
e deu certo. No ano passado 
fizemos em média 70 ovos e 
kits, este ano, a expectativa é 

dobrar este número”. 
Para os consumidores que 

se adequaram a este tipo de 
produto caseiro, não só o preço 
mais em conta é o principal 
atrativo, como também a qua-
lidade do produto. A autônoma 
Cláudia Veiga Fernandes Nu-
nes compra os ovos caseiros há, 
pelo menos, seis anos. 

“Comprava em mercado 

antes, porém, desses 6 anos 
para cá comecei a reparar que 
os preços dos ovos no mercado 
estavam mais altos e a quali-
dade era inferior, pois os ovos 
dos mercados costumam ser 
muito finos e os ovos caseiros 
são mais bem servidos e com 
um custo melhor”, comenta a 
consumidora. 

Apas

Para a APAS (Associação 
Paulista de Supermercados) 
ainda há expectativa de boas 
vendas. “A páscoa é a terceira 
melhor data de vendas para os 
donos de supermercados. Pri-
meira é Natal, depois Ano Novo 
e em terceiro a Páscoa. Nossa 
expectativa como empresário é 
de confiança nas vendas, não só 
em relação aos ovos, mas tam-

bém ao tradicional bacalhau”, 
disse ao DHoje o presidente da 
APAS, José Luis. 

Em relação à indústria, 
José Luis frisou que os pro-
dutores “tiraram o pé do ace-
lerador”. “A própria indústria 
tirou o pé um pouco e está 
produzindo menos este ano, 
além de estipular cotas para 
os empresários comprarem”. 

Os ovos de páscoa caseiros têm se tornado cada vez mais acessíveis principalmente agora em 2022 quando a alta nos preços está em evidência

Para a APAS (Asso-
ciação Paulista de 
Supermercados) 
ainda há expectati-
va de boas vendas. 
No ano é a terceira 
melhor data

Arnaldo Antunes

O Palmeiras conquistou o 
seu 24º título do Campeonato 
Paulista neste domingo (3). 
O troféu foi conquistado no 
Allianz Parque, com uma vitó-
ria por 4 a 0 para cima do São 
Paulo. Apesar de ter perdido 
no Morumbi, por 3 a 1, o time 
alviverde não se intimidou, 
foi para cima e conquistou 
mais uma taça da ‘Era Abel 
Ferreira’. 

Com a conquista, o Verdão 
não só dá o troco no Tricolor 
depois de ter perdido a final do 
ano passado, como amplia sua 
vantagem de títulos paulistas 
para o rival, que tem 22, mes-
mo número que o Santos. O 

FINAL

Palmeiras chega ao 24º título paulista
Corinthians segue como maior 
campeão com 30 títulos. 

O clássico começou quen-
te. Precisando de um placar 
elástico para ser campeão, 
o Palmeiras foi para cima e 
pressionou o São Paulo. A 
tática deu resultado. Aos 21 

minutos, Marcos Rocha deixou 
a bola com Gustavo Scarpa, 
que cruzou na medida para 
Danilo. O volante mergulhou 
para fazer 1 a 0. 

O São Paulo sentiu o gol e 
ficou mais retraído. O Palmei-
ras, então, continuou aper-
tando e fez o segundo aos 
27 minutos. Raphael Veiga 
cruzou, a bola bateu na defesa 
e sobrou para Zé Rafael. O vo-
lante chutou mascado, mas viu 
a bola tocar na trave e acabar 
no fundo das redes. 

Após ver o Palmeiras abrir 
2 a 0, o São Paulo resolveu sair 
para o gol e tentou diminuir 
com Calleri. O atacante ten-

tou de voleio para defesa de 
Weverton. 

No segundo tempo, o Pal-
meiras começou a todo vapor 
novamente e fez o terceiro logo 
aos dois minutos. Dudu deu de 
calcanhar para Raphael Veiga, 
recebeu de volta e cruzou na 
medida para o camisa 23 fazer 
3 a 0. 

O São Paulo ainda tentou 
diminuir, mas o Palmeiras 
fechou a conta para decretar 
o título aos 35 minutos. Zé 
Rafael desarmou Igor Gomes e 
tocou para Gabriel Veron. Ele 
deu para Raphael Veiga, que 
mandou no fundo das redes 
para decretar a festa alviverde. 

CAMPEONATO

Rio Preto Rugby perde 
na estreia do Paulista

O Rio Preto Rugby estreou 
neste fim de semana no Cam-
peonato Paulista contra o São 
José em São José dos Campos. 
O jogo marcou a retomada das 
competições na modalidade 
após dois anos sem jogos por 
conta da pandemia. O time 
rio-pretense acabou sendo 
superado por 119 a 3. 

Desde o início da partida, a 
equipe da casa impôs seu ritmo 
abrindo o placar com try de Pa-
trick e a conversão de Pancho. 
Rio Preto chegou a responder 
com um penal e fez seus únicos 
pontos na partida, diminuindo 
a diferença em 7 a 3. 

No entanto, o São José, 
considerado um dos principais 
times do país no rugby e que 
conta com atletas da seleção 
brasileira, impôs seu ritmo 
e assinalou mais cincos tries 
na primeira etapa, além de 
três conversões.  Na ida para 
o intervalo, o São José Rugby 
vencia por 38 a 3. 

Na etapa complementar, a 
equipe da casa manteve o am-
plo domínio na partida assi-
nalando mais treze tries, além 
de oito conversões, fechando o 
placar por 119 a 3. 

Rio Preto volta a jogar no 
dia 01/05 novamente fora de 
casa contra o Tucanos em São 
Paulo. 

NA CAPITAL

Atletas do CAD de 
Rio Preto se apresentam 
à Seleção Brasileira

Os aletas Paulo Jatobá, 
Eduardo Alexandre Vieira 
(Feijão) e Erick Epaminon-
das, do Clube Amigos dos 
Deficientes (CAD) de Rio 
Preto, já estão em São Paulo, 
onde se apresentaram neste 
domingo (3) para treinamen-
to com a Seleção Brasileira 
de basquete sobre rodas. Os 
treinos serão realizados até 
a próxima sexta-feira (8) no 
CT Paralímpico, na capital 
paulista. 

Nessa primeira fase foram 
convocados  20 atletas, visan-
do o treinamento para a dispu-
ta da Copa América, que será 
realizada em julho, também 

em São Paulo. Somente duas 
seleções se classificarão para 
o Mundial que será em de-
zembro deste ano, em Dubai. 

Divulgação

Vinicius LIMA

Precisando de um 
placar elástico para 
ser campeão, o Pal-
meiras foi para 
cima e pressionou
o São Paulo

           Foi tudo na 
prática, inventan-
do e fazendo, tes-
tando e provando 
e deu certo. No 
ano passado fize-
mos em média 70 
ovos
Juliana e Mariana Gongo-
ra, irmãs

“

“
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Ordem do dia Nº 21/2022 - 21ª Sessão Ordinária de 2022DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

05 DE ABRIL DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 09:00 HORAS

ORDEM DO DIA

VETOS:

01 – Veto Total nº 07/22, ao Autógrafo nº 15.657/2022, originado do Projeto de Lei nº 114/2020,  do 
Vereador Paulo Paulera, Dispõe sobre a permissão de parada no trajeto ao longo das linhas do transporte 
público municipal nos loteamentos de chácaras do município de São José do Rio Preto.  (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA) 

02 – Veto Total nº 08/22, ao Autógrafo nº 15.659/2022, originado do Projeto de Lei nº 80/2021,  do Ver. 
Renato Pupo, que dispõe sobre implantação do Programa de Hortas Comunitárias em terrenos Públicos do 
Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETOS DE LEI

03 – 76/21-  VER. ANDERSON BRANCO – 2ª DISC./VOT 
Proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Município de São José do Rio Preto, em eventos e 
serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá providências correlatas. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

04 - 05/20 – VER. FÁBIO MARCONDES (SUBSCRITO P/ VER. ROSSINI ) – 1ª DISC./VOT 
Isenta os profissionais da rede de ensino do Município da obrigação de Área Azul nas imediações das 
unidades em que estão lotados durante os períodos de desempenho de suas funções. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES) (VOTAR PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA) 

05 - 405/21 – VER. JOÃO PAULO RILLO (SUBSCRITO PELA VER.ª JÉSSICA COLETIVAS- 1ª 
DISC./VOT
Declara de Utilidade Pública a Associação Cultural Antônio Roberto de Vasconcellos. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES). 

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 

      Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
        Presidente da Câmara – 01/04/2022
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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=CW9C839561GH472Y, 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: CW9C-8395-61GH-472Y

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 5 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 16:01:22

Ordem do dia Nº 22/2022 - 22ª Sessão Ordinária de 2022DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

05 DE ABRIL DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA

PROJETOS DE LEI

01 - 405/21 – VER. JOÃO PAULO RILLO (SUBSCRITO PELA VER.ª JÉSSICA COLETIVAS- 2ª 
DISC./VOT
Declara de Utilidade Pública a Associação Cultural Antônio Roberto de Vasconcellos. (QUÓRUM: 
MAIORIA SIMPLES). 

02 – 417/21 – VER. CB. JULIO DONIZETE – 2ª DISC./VOT
Dispõe sobre a implantação do Programa de Diagnóstico e acompanhamento integral aos alunos com 
Dislexia, TDAH ou outro transtorno de aprendizagem no Município de São José do Rio Preto e das outras 
providências. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES). 

03 – 293/21 – VER. JOÃO PAULO RILLO – 1ª DISC./VOT
Altera o art. 4º da Lei Municipal nº 10.205, de 5 de setembro de 2008, que dispõe sobre a criação do Fundo 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente, para adequá-lo às disposições da Lei Estadual nº 3.201, de 23 de 
dezembro de 1981. (QUÓRUM: MAIORIA  SIMPLES) 

04 – 40/22 – VER. JULIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT 
Reconhece no Município de São José do Rio Preto/SP, o dia 9 de Julho como o dia dos Colecionadores, 
Atiradores e Caçadores e suas atividades como atividade de risco, configurando efetiva necessidade e 
exposição à situação de risco à vida e incolumidade física, conforme os termos do artigo 10 da Lei Federal 
nº 10.826 de 2003. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  

PROJETO DE RESOLUÇÃO

00 – 04/22 – VER. PEDRO ROBERTO  - 1ª DISC./VOT
Altera os arts. 52 e 92 da Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 1990 – Regimento Interno. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA). 

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL 

       Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
        Presidente da Câmara – 01/04/2022
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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=6W6VW4UZ70C56P14, 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: 6W6V-W4UZ-70C5-6P14

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 5 de abril de 2022
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PEDRO ROBERTO GOMES
Vereador - Presidente

Assinado em 01/04/2022, às 16:00:59

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

EDITAL nº. 06/2021 

 

A Comissão Eleitoral da escolha dos representantes dos Servidores Públicos Municipais 
nos Conselhos da RioPretoPrev, mandato 2022/2023, vem tornar pública a 
HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, após o decurso do prazo para recursos e 
impugnações, para o pleito da Eleição do Conselho Fiscal da RioPretoPrev e Conselho 
Municipal Previdência.  

Foram DEFERIDAS as seguintes candidaturas (em ordem alfabética): 

1. Conselho Fiscal 
a) FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, guarda municipal,  
b) JOÃO PEDRO FORTUNATO DELARMELINO SILVA, professo 
 

2. Conselho Municipal de Previdência  
a) CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, engenheiro 
b) GIULIANO CLEBER COLTRO, analista contábil 
c) GREZIELE MATIAS DE PAULA DOMINGUES, auxiliar de enfermagem 
d) ROSIMERE CLEIDE SOUZA DESIDÉRIO, diretora de escola 
e) SILVANA APARECIDA DA ROCHA DELFINO, pedagoga 
f) VALTER DE LUCCA, agente administrativo 
 

3. Da campanha e meios de divulgação: 
a) As campanhas e divulgação das candidaturas poderão se realizar a partir de 

05 de abril de 2021. 
b) Será disponibilizado no endereço eletrônico do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais (SSPM) e do Sindicato dos Trabalhadores da Educação 
Municipal (ATEM) a foto, nome e a identificação dos candidatos, 
juntamente com um texto escrito a ser elaborado pelo próprio candidato 
com suas propostas. 

c) Será permitido aos candidatos a produção e divulgação de forma individual 
de sua candidatura através de todos os meios legalmente disponíveis e não 
proibidos, sendo vedado o oferecimento ou promessa de qualquer forma 
de vantagem, retribuição ou remuneração pelo voto. 
 

4. Os casos omissos serão discutidos e decididos pela Comissão Eleitoral. 
 
 

São José do Rio Preto, 04 de abril de 2022. 

 

Comissão Eleitoral 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR 
os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que 
a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
CELIVALDO JOSÉ DA SILVA  32081316 214.136.248-20 04 06 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
12.749.878/0001-03, estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei 
n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “SETLIFE II MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
RICARDO GOMES NETO 556189577 447.254.118-17 16 04 
RICARDO GOMES NETO 556189577 447.254.118-17 16 08 
RICARDO GOMES NETO  556189577 447.254.118-17 16 03 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “ RES. SETVALLEY 2 FASE 3 E   RES. SETVALLEY 3 FASE 2”, abaixo 
relacionados, considerando que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, 
estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da 
data de publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, 
tendo em vista o descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na 
forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo 
de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das 
sanções legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso 
a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 
ISAC AMPOSTULO DE EVANGELIO 64.489.021-6 962.753.163-49 08 05 

MURILO EZEQUIEL DE LIMA 40.581.505-0 109.417.526-90 13 12 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

CAIO FÁBIO ANDRADE SILVA e BEATRIZ LORRAINI DE CARVALHO MOREIRA. Ele, 
brasileiro, natural de Bebedouro, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e dois (22) de fevereiro de um mil 
novecentos e noventa e oito (1998), com vinte  e quatro (24) anos de idade, auxiliar administrativo, solteiro, filho de 
JOSÉ DANIEL DA SILVA e de dona ISANGELA ANDRADE SILVA. Ela, brasileira, natural de Nhandeara, 
Estado de São Paulo, nascida aos  doze (12) de dezembro de um mil novecentos e noventa e seis (1996), com vinte  
e cinco (25) anos de idade, assistente de venda, solteira, filha de ALCINDO ALVES MOREIRA e de dona ANISIA 
CARVALHO.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dois (02) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

FÁBIO FENERICHI VALIM e CAROLINE SANTOS DE SOUZA SILVERIO. Ele, brasileiro, natural 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dezessete (17) de agosto de um mil novecentos e 
noventa e nove (1999), com vinte  e dois (22) anos de idade, empresário, solteiro, filho de FÁBIO JUNIO VALIM e 
de dona VÂNIA PERPÉTUA FENERICHI. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  oito (08) de agosto de um mil novecentos e noventa e cinco (1995), com vinte  e seis (26) anos de idade, 
empresária, solteira, filha de VALMOR SILVERIO e de dona NHEILSE SANTOS DE SOUZA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dois (02) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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EDITAL DE PROCLAMAS

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

TIAGO MENESES DE ANDRADE e CAROLINE GOULART DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, natural 
de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos dezoito (18) de setembro de um mil novecentos e 
noventa e dois (1992), com vinte  e nove (29) anos de idade, operador de máquinas, solteiro, filho de VALDECIR 
FERREIRA DE ANDRADE e de dona ANA APARECIDA MENESES DE SOUZA. Ela, brasileira, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  dezenove (19) de junho de um mil novecentos e noventa e 
quatro (1994), com vinte  e sete (27) anos de idade, autônoma, solteira, filha de NILSON PERPETUO ALVES DE 
OLIVEIRA e de dona MADALENA DE FÁTIMA GOULART.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, quatro (04) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
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. PAULO CESAR ARAUJO SALGADO e JÉSSICA ALEXANDRE GALLO, 
sendo ELE filho de PAULO MARTINHO LEMOS SALGADO e de MARINALVA FER-
REIRA ARAUJO e sendo ELA residente e domiciliada em Cedral, SP, filha de WALDIR 
GALLO e de ADRIANA ALEXANDRE GALLO;
2. SERGIO QUEIROZ PEREIRA e JÉSSICA CRISTINA DA SILVA ORTEN-
CI, sendo ELE filho de AFONSO DE JESUS PEREIRA e de CELIA MARIA PEREIRA 
QUEIROZ e ELA filha de FABIANA CRISTINA DA SILVA ORTENCI;
3. EVERTON FRANCISCO DOS SANTOS e DEBORAH DUARTE DISERO, 
sendo ELE filho de FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS e de MARIA DA SILVA SAN-
TOS e ELA filha de ROSANA DUARTE DISERO;
4. WALMIR ZANETTI e ROSIMEIRE PERPETUA ESTEFANI, sendo ELE fi-
lho de VALDOMIRO ZANETTI e de CONCEIÇÃO DE LOURDES ANTONIO ZANETTI 
e ELA filha de JOSÉ DE ESTEFANI e de DIRCE DA SILVA ESTEFANI;
5. GILMAR VICENTE DE LIMA e NUBIA GIZELIA FERREIRA DA SILVA, 
sendo ELE filho de JOÃO VICENTE DE LIMA e de LEILA URBANO DA SILVA e ELA 
filha de JOSÉ PERCILIANO FERREIRA e de MARIA APARECIDA FERREIRA DA 
SILVA;
6. DANILO D'ORNELLAS e JACQUELINE FARINHA SHIMIZU, sendo 
ELE filho de ANTONIO CARLOS D'ORNELLAS e de MARLÍ APARECIDA MIORANCI 
D'ORNELLAS e sendo ELA residente e domiciliada no 2º subdistrito desta cidade, filha 
de FERNANDO TOSHIAKI SHIMIZU e de MARIA DE FÁTIMA FARINHA SHIMIZU; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 02/04/2022.

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. CLAUBER CALIXTO DOS SANTOS e KARINA FERNANDA COSTA RI-
BEIRO, sendo ELE filho de CLAUDIONOR CALIXTO DOS SANTOS e de EVANILDA 
FILGUEIRAS DOS SANTOS e ELA filha de MARIA SEBASTIANA COSTA;
2. MICHEL ANHÊ FRANCO e ISABELLA ALMEIDA, sendo ELE filho de 
MARCO ANTONIO FRANCO e de MARCIA ANHÊ FRANCO e ELA filha de WILSON 
ROBERTO GON DE ALMEIDA e de KELLY CRISTINA SANTA TERRA ALMEIDA;
3. ELIVAIR FERREIRA MARQUES e ANETTE JOSINE BUUCK, sendo 
ELE filho de ADEVAIR FERREIRA MARQUES e de ELIA BORGES MARQUES e ELA 
filha de ADOLF DETEV BUUCK e de GERLINDE EVA MARIA BUUCK; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o 
em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 04/04/2022.
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Rodrigo Garcia, o novo governador de São Paulo, foi o destaque 
do fim de semana. Passou por aqui na sexta-feira e fomos juntos 
ao Mercadão. No domingo, no Allianz Parque, entregou a taça de 
Campeão Paulista ao Palmeiras FC

Mario Francisco Martins festejou seus 81 anos bem vividos, ao lado 
da eterna esposa e namorada Nair Picolo Martins, familiares e da 
cachorrinha Julieta, com um caprichado jantar na residência de sua 
filha, a médica radiologista Dra. Ângela Cristina Jalles, no final da 
semana. Nossos parabéns!

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
  Aprovada e carim-

bada - Em reunião ordiná-
ria, realizada nos últimos dias 
do mês de março, o Conselho 
Deliberativo do Clube Monte 
Líbano aprovou por unani-
midade as demonstrações 
contábeis com suas notas 
explicativas, composta pelo 
balanço patrimonial, resulta-
do do período compreendido 
de 1º de dezembro de 2021 
a 28 de fevereiro de 2022, 
tempo conclusivo da gestão 
do presidente NADIM Cury. 
O ato ratifica toda a lisura 
exercida, não só agora nesta 
gestão (2018 a 2022), mas em 
todas as outras (1996 a 2000) 
e (2006 a 2010). 

  Prestigio político. 
Antes de desembarcar em 

Rio Preto, na sexta feira, o 
governador Rodrigo Garcia 
foi o centro da roda em meio a 
30 empresários em São Paulo, 
na casa de Fabio Ermírio de 
Moraes, e o foco, foi saber o 
que pensa o novo governador. 
Alguns dos participantes 
além de gostar das propostas 
do candidato já empenharam 
suas palavras.  

  Sem frescura. 
Um líder nato deve abrir 

um olhar para os mais neces-
sitados e, na 1ª hora do seu 
primeiro dia como governador 
de São Paulo, Rodrigo Garcia 
teve a grande sacada de ser 
empossado pelo presidente da 
Assembleia (ALESP) Carlão 
Pignatari, durante uma visita 
ao Bom Prato de Paraisópo-
lis, na zona sul de São Paulo. 
Quem sabe faz a hora...

  A primeira viagem. 
Como governador empos-

sado, Rodrigo Garcia esco-
lheu Rio Preto para começar 
sua nova trajetória política e 
pousou no ANGAR da Polícia 
Militar, anexo ao nosso aero-
porto por volta das 13 horas, 1ª 
sexta-feira do dia 1º de Abril, 
seguindo até a sede do 17º 
Batalhão, para uma visita de 
cortesia. Depois de um bom 
café, foi direto para o Centro 

Regional de Eventos, onde 
fez a entrega de 52 viaturas 
para a polícia militar. 

  Badalação e pasteis. 
Abraços, pedidos, fotos 

com direito ao estica e puxa 
no pastel de queijo fervendo 
(uma tradição dos políticos 
para ganhar destaque nas 
primeiras páginas dos jor-
nais) foram os últimos atos 
do governador no Mercadão 
de Rio Preto antes de voltar 
pra São Paulo. 

   Estica e puxa! 
Político em campanha 

quando vai ao mercadão de 
Rio Preto para comer pastel, 
sempre aceita o convite com 
uma condição: tem que ser 
de queijo. É que todos os 
fotógrafos ficam esperando 
a primeira mordida para ver 
o chamado “estica e puxa” e, 
de preferência fervendo. O 
ato é tão comum que até hoje 
ninguém viu um candidato 
fazendo campanha e usando 
esta técnica comendo pastel 
de carne. 

  Último capítulo
Foi aqui, antes do retor-

no a São Paulo que ficamos 
sabendo que o novo gover-
nador Rodrigo tinha sido 
convidado para fazer a en-
trega da Taça ao vencedor do 
jogo Palmeiras e São Paulo, 
na decisão do campeonato 
paulista, no domingo. E foi o 
que aconteceu com a vitória 
do Palmeiras.   

  Ultima página 
O prédio onde por muitos 

anos, além de moradia da fa-
mília GRISI, foi sede do icô-
nico Bufê Dalila virou pó e 
foi literalmente para o chão. 
A negociação foi feita com o 
grupo Dom TÁPPARO, dono 
da grife Cachaça Cabaré, 
que deve erguer ali sua sede 
para negócios voltados aos 
seus destilados tipicamente 
brasileiros. Apenas como 
curiosidade a empresa aber-
ta em 1978 por José Tápparo 
virou uma das maiores grifes 
de aguardente do país. 

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

O CIRURGIÃO plástico Dr. Ivan Togni e médica Dra. Ga-
briela Togni realizaram na manhã do último domingo, a 1ª 
edição da Togni Run, caminhada, com a presenças de mui-
tos socialites.
 
AO LADO DE PEDRO, a esposa Maria Tereza Salles, 
foi curtir o final de semana com direito a requintado jantar 
em badalado restaurante em Monte Verde (MG).
 
O MÉDICO DR. PAULO Colombo, ao lado da esposa 
Dra. Hélide Borduqui Colombo, assistiu ao vivo e a cores a 
vitória de Campeão do seu time Palmeiras F.C., domingo, no 
Allianz Parque, em São Paulo.
 
ROMÉRIO, filho de Fernanda Azevedo Pereira Marques 
e do advogado Dr. Cleber Sant`Anna, recebeu a benção da 
Primeira Comunhão, no domingo, na Paróquia Menino Jesus 
de Praga. Parabéns!
 
MARIA INÊS PEREZ vai reunir sua galera de ami-
gas com um chique jantar para comemorar seu aniversário 
no Salão de festas do Condomínio Damha 5, no próximo dia 
11 de abril, uma segunda-feira, a partir das 20 horas. Merci 
pelo convite.
 
FABIANO MAZZA, da Start, agendou a 10ª edição 
especial Noite do Branco, no dia 7 de maio, na Chácara Viva 
5. Entre as atrações estão: Ryan SP, Sambauê, Maurício Ca-
parroz, Coiote, Otávio Valle e Thales Dumbra.
 
OS 19 ANOS de Matheus Miranda, filho de Rita e San-
dro Miranda serão festejado com amigos e familiares no 
próximo sábado, dia 9, a partir das 29 horas, na Chácara 
Mantena, na Estância Jockey Clube. 
 
JOÃO VITOR Ferreira Souza, empresário da noite, e 
Jessika Canhedo Parra, estão comemorando 6 anos de mui-
to amor e muito bem casados.
 
AO LADO DE TATÁ Ribeiro Fleury, o empresário João 
Batista Vedramini Fleury, assumiu idade nova no sábado.
 
O PAULISTANO Thiago Freire aterrissou em Rio Preto, 
para ser o novo gerente do Sesc.
 
COPA DO MUNDO: A Seleção do Brasil enfrenta Sér-
via, Suíça e Camarões na primeira fase.

 Nasceu Ayla
No último domingo, dia 4 de abril, no Hospital da Crian-
ça Maternidade de Rio Preto, nasceu a fofura Ayla, a 
primeira filha e herdeira, do empresário e pecuarista 
rio-pretense Gustavo Theodoro casado com a atriz e mo-
delo carioca Bárbara Evans. A avó materna, ex-mode-
lo Monique Evans está comemorando com familiares a 
chegada da netinha.

 Festança
Com festa na sexta-feira e na tarde do último sábado, e 
com caprichado cardápio bacalhoada, paella e uma ma-
ravilhosa mesa com frios entre outras delícias, música 
ao vivo, a empresária Sueli Noronha Kaiser recepcio-
nou amigos mais íntimos e familiares para comemorar 
seu aniversário no Condomínio Quinta do Golfe. 

 Abril Vermelho
O mês do combate a Hipertensão Arterial, a cardiolo-
gista Dra. Eliana Migliorini Mustafá, fechou a semana 
gravando vídeos sobre o tema Hipertensão Arterial, do-
ença sistêmica e crônica.

 Melhor buteco
Começa nesta sexta-feira, dia 8, a competição mais sa-
borosa do Brasil, o Comida di Buteco Rio Preto, que 
terá neste ano a participação de 16 bares, sendo 14 
locais e outros dois de Mirassol. O concurso, que tem 
como missão transformar vidas por meio da cozinha de 
raiz, vai até o dia 1º de maio. Nesta edição, serão quase 
800 botecos disputando a eleição do melhor estabeleci-
mento. Ao todo 21 circuitos, distribuídos de Norte a Sul 
do País, vão participar da disputa. 

 1ª Feijoada Cacildis
Com todo seu gingado o cantor Alexandre Pires, Bai-
le do Negoveio 2, com 3 horas de show, será a grande 
atração da 1ª Feijoada da MJ e Cacildis, edição 2022, 
no dia 25 de junho, das 13h às 20 horas, no Clube de 
Campo do Monte Líbano. Festa 100% open bar e open 
food. Mesas e convites na Óticas Carol, no Riopreto 
Shopping Center.

 Fique por Dentro II
A Iguatemi S.A recebeu na última segunda-feira, dia 
28, o Selo Paulista da Diversidade, certificação do Go-
verno de São Paulo concedida às organizações públi-
cas, privadas e da sociedade civil que adotam práticas 
de promoção e valorização da diversidade de gênero, 
raça, orientação sexual, imigrantes ou em situação de 
refúgio, idosos, deficientes, portadores de HIV/Aids, 
entre outros grupos. Nesta edição, 51 organizações re-
ceberam o selo na categoria Adesão, na qual se enqua-
dram empresas que possuem um plano de trabalho que 
abranja políticas de inclusão em fase de estudo, desen-
volvimento, implementação e avaliação.

 Fique por Dentro
Sob a coordenação do médico cardiologista Dr. Edmo 
Atique Gabriel, a segunda edição da Feira Thamin He-
alth, uma pioneira feira de negócios em saúde, será re-
alizada na parte interna do RiopretoShopping, nos dias 
30 de setembro e 01 de outubro de 2022. Os grandes 
diferenciais deste mega evento serão a infraestrutura do 
shopping, o fluxo significativo de pessoas, a grande rota-
tividade de negócios entre os expositores, os seminários, 
por parte dos expositores e a palestra magna, a qual será 
ministrada pelo palestrante internacional Marcos Rossi. 
A venda de estandes está muito ativa. Para mais deta-
lhes: @feirathaminealth

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
O IDEAL NO CASAMENTO É QUE A 

MULHER SEJA CEGA E O HOMEM SEJA 
SURDO. Sorria, beba muita água e 

seja feliz!

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

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

Excelência para você viver bem

A8| 

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp


