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RIOPRETOPREV

Conselho alega manobra e 
quer nova apuração em rombo

O caso mais grave foi registrada na praça do Vivendas, com a queda de uma árvore de grande porte que atingiu a barraca de água de coco, ferindo seu proprietário

O Conselho Municipal de Previdência da Riopretoprev apontou em reunião no dia 31 de março possível rombo atuarial (déficit) 
de R$ 2,2 bilhões nas contas da autarquia municipal. O integrante Carlos Henrique de Oliveira protocolou nesta segunda-feira, 
4, denúncia para que a Câmara Municipal possa tomar ciência dos números e realizar investigação. POLÍTICA  Pág.3

UM GRAVE

Mulher tem mal súbito, perde controle 
do carro e atropela moradores de rua

Uma rio-pretense, de 47 anos, teve um mal súbito, perdeu o controle do car-
ro e atropelou dois moradores de rua, na tarde desta segunda-feira, 4, na Vila 
Imperial. Um morador de rua foi socorrido para a mesma unidade com esco-
riações e o outro foi encaminhado para o Hospital de Base em estado grave. 
O caso será investigado pela Polícia Civil de Rio Preto.. CIDADES  Pág.4

FUTEBOL

O Rio Preto encerrou a sua participação na Série A3 
do Campeonato Paulista na primeira fase. Fora de 
campo, a situação também não foi positiva, já que o 
clube encerrou com déficit de pouco mais de R$ 500 
mil.Veja entrevista com o presidente José Eduardo 
Rodrigues. ESPORTES  Pág.6  

Jacaré tem déficit de 
R$ 500 mil na Série A3

UPA JAGUARÉ

Conselho de 
Saúde cobra 
explicações 
sobre pediatras
O presidente do Conselho 
Municipal de Saúde (CMS) 
de Rio Preto, Fernando 
Araújo, cobrou explicações 
da Prefeitura e Secretaria 
de Saúde sobre a falta de 
atendimentos pediátricos 
nas unidades de saúde do 
município. A UPA Jaguaré 
está com as consultas sus-
pensas desde o dia 18/03. 
CIDADES  Pág.5

EM GUAPIAÇU

MP abre ação 
e quer fim de 
contratações 
irregulares
A promotoria entrou com 
uma ação contra a Prefei-
tura de Guapiaçu, acusada  
de burlar a contratação de 
servidores. POLÍTICA  Pág.3

O PERIGO DOS
FONES DE OUVIDOS

RÁPIDO 
TEMPORAL
DESTRUIÇÃO 
E FERIDO
Um temporal atingiu Rio 
Preto no fim da tarde de se-
gunda-feira (4) e derrubou 
árvores em pontos diferentes 
da cidade. Quatro árvores ca-
íram e uma delas, no Jardim 
Vivendas, sobre uma barraca 
de água de coco que está lá 
instalada, ferindo seu pro-
prietário, que estava no local 
se protegendo da chuva. 
CIDADES  Pág.5

Segundo o otorrinolaringolo-
gista, Luciano Pereira Mani-
glia,  o mau uso dos fones pode 
causar um problema conhecido 
como PAIR (perda auditiva in-
duzida por ruído). Saiba mais
CIDADES  Pág.5

Muller Merlotto Silva Divulgação

Divulgação SMCS
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O coração pode parar de ba-
ter subitamente: veja o caso 

de Taylor Hawkins
Quantos corações param de 

bater subitamente e não temos 
a mínima noção ou percepção 
da gravidade disto! Quantas 
pessoas morrem durante o 
sono! Quantas pessoas estão 
praticando esportes e simples-
mente desabam sem nenhum 
sinal de vida residual! 

A verdade é muito simples 
e objetiva: nosso coração é 
essencial por tantas funções in-
dispensáveis que executa mas, 
por outro lado, é extremamente 
traiçoeiro quando ocorre uma 
falência aguda e súbita.

Embora uma parada súbita 
do coração represente uma 
condição difícil de assimilar, 
uma vez que você pode ter es-
tado com uma pessoa minutos 
ou horas antes sem que ela 
apresentasse qualquer sinal do 
que iria acontecer, esta ocor-
rência é fruto de algum pro-
cesso patológico que já vinha se 
consolidando ao longo de de-
terminado período de tempo. 
Por isto que reitero: o coração 
é um órgão traiçoeiro e mini-
mamente devemos nos apoiar 
em medidas preventivas. O 
caso de Taylor Hawkins, bate-
rista do grupo Foo Fighters, foi 
mais do que emblemático. Este 
caso ilustra uma realidade que 
não queremos aceitar, com a 
qual sofremos muito quando 
ocorre com algum ente querido 
e sobre a qual ainda pairam 
dúvidas e incertezas.

Para entender melhor como 
um coração humano pode atin-
gir este ponto crítico de parar 
de bater subitamente, vamos 
analisar fatores que podem de-
formar este coração, causando 
mudanças em seu formato e 
na sua funcionalidade original. 

Fica mais fácil pensar da 
seguinte forma: alguns fatores 
tornam o coração mais dilatado 
e com paredes musculares mais 
finas; outros fatores, por sua 
vez, são capazes de transformar 
a massa muscular do coração 
numa estrutura hipertrofiada e 
espessa. Como a medicina não 
é e nunca será exata, existem 
também casos de coração hi-
pertrófico e dilatado de forma 
combinada.

Num primeiro momento, 
pode parecer estanho, mas tan-
to um coração dilatado como 
um coração mais “musculoso” 
ou hipertrofiado, acabam per-
dendo progressivamente sua 
capacidade de bombeamento, 
sendo esta deficiência um pre-
núncio para uma falência car-
díaca súbita. O caso de Taylor 
Hawkins, tendo como base as 
informações divulgadas em di-
ferentes veículos de imprensa, 
traz algumas reflexões válidas 
para muitos de nós: 

Reflexão 1 
A fama pode acarretar al-

guns efeitos colaterais, como 
uma vida desregrada, uma ro-
tina de muitos eventos, shows 
e festas e uma maior tentação 
para experimentar supostos 
prazeres como etilismo e uso 
de drogas ilícitas.

Reflexão 2 
As pessoas que se tornam 

públicas e famosas também 
são seres humanos sujeitos a 
depressão, ansiedade e pânico. 
São pessoas absolutamente 
normais, mas revestidas de 
uma aparência física ou digital 
que pode iludir seus admira-
dores. 

Reflexão 3
Existe um conceito muito 

importante para nossa saúde 
-existe um potencial de to-
xicidade em tudo aquilo que 
consumimos ou injetamos 
em nosso corpo. O exagero no 
consumo de bebidas alcoóli-
cas pode causar um processo 
inflamatório em diferentes 
órgãos, sendo que no coração 
pode provocar uma dilatação 

progressiva e risco elevado para 
arritmias cardíacas. 

O uso de drogas ilícitas 
também acarreta toxicidade, 
podendo favorecer a dilatação 
do músculo cardíaco e o espas-
mo (fechamento) das artérias 
que levam nutrientes para este 
músculo, aumentando o risco 
de um infarto.

Reflexão 4 
Além de nossos hábitos e de 

nosso estilo de vida, carregamos 
uma herança familiar, quanto a 
predisposição para alguns agra-
vos e doenças. Situações como 
hipertensão arterial, arritmia 
cardíaca, diabetes mellitus, 
colesterol elevado, infarto do 
coração e derrame cerebral po-
dem ser mais evidentes em pes-
soas cujos pais e avós tiveram 
seu histórico de vida marcado 
por tais ocorrências. Mesmo 
em pessoas com estilo de vida 
saudável, o fator hereditário 
pode ser determinante para 
o surgimento e progressão de 
uma determinada doença. 

Reflexão 5
O coração humano pode di-

latar progressivamente devido 
ao uso prolongado de drogas 
e abuso constante de bebidas 
alcoólicas. Analogamente, o 
coração humano pode se tornar 
hipertrofiado, quando existe 
descontrole da pressão arte-
rial, alterações na estrutura 
de algumas valvas do coração, 
atividade física exagerada e 
uso inadvertido de hormônios 
como anabolizantes. Quando 
pensamos que tudo isto pode 
estar somado em uma mesma 
pessoa, em um mesmo coração, 
conseguimos ter noção acerca 
dos possíveis desfechos e do 
risco de uma parada súbita.

A partir das informações 
divulgadas, o coração de Taylor 
Hawkins apresentava um ta-
manho e peso acima do normal 
para o biotipo físico dele. Talvez 
não consigamos determinar 
precisamente se o coração dele 
tinha dilatação e hipertrofia 
ou predomínio de uma destas 
deformidades, mas certamente 
o histórico de vida do cantor tal 
como as substâncias encontra-
das em seu corpo denunciam 
que o coração de Taylor poderia 
parar a qualquer momento e de 
forma absolutamente súbita, 
como aconteceu.

Os relatos demonstram que 
ele foi encontrado sem vida 
dentro de um quarto de hotel e 
que, alguns dias antes, mencio-
nou estar sentido algo estranho 
no peito. Além disto, vimos 
que o evento ou os eventos que 
determinaram a parada de seu 
coração foram tão intensos que 
as manobras de reanimação fo-
ram completamente ineficazes. 

Algumas substâncias que 
foram identificadas como medi-
camentos para sistema nervoso 
(antidepressivos), álcool e dro-
gas, são fatores potenciais para 
uma descompensação súbita de 
um coração já deformado e com 
um histórico de muitas injúrias 
atribuídas a um estilo de vida 
desregrado.

Nossos hábitos, nossas es-
colhas, nossa capacidade de 
lidar com a vaidade e fama e 
nossa carga genética podem po-
tencializar conquistas positivas 
e qualidade de vida plena. 

No entanto, basta iniciar 
uma quebra neste equilíbrio, 
extrapolar limites e achar que 
ser jovem é sinônimo de saúde 
intocável, para conhecermos o 
começo do fim e experimentar-
mos um caminho sem volta -a 
parada súbita de nosso coração.

*Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orientador 
de Nutrologia e Longevidade 
e coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Receba notícias pelo 
whatssap

Sheila Cristina Videschi de Oli-
veira, natural de Jundiaí-SP, 
faleceu aos 45 anos de idade. 
Era casada com Sr. Alessandro 
Rodrigues de Oliveira e deixa os 
filhos Tania Cristina e Roger. Será 
sepultada no dia 05/04/2022 às 
17h, saindo seu féretro do ve-
lório José Bonifácio-SP para o 
Cemitério Municipal de José Bo-
nifácio.

 

FALECIMENTOS E MISSAS

Pedro Garcia Filho, natural de 
São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 80 anos de idade. Era casa-
do com Sra. Lucia Helena Prado 
Garcia e deixa os filhos Stephem, 
Pedro Garcia Neto, Dulcelena, 
Haroldo e Wilson (falecido). Será 
sepultado no dia 05/04/2022 às 
14h, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
Cemitério Parque Jardim da Paz.

 

Saint Cleir Hugo Rodrigues, 
natural do Rio de Janeiro- RJ, 
faleceu aos 67 anos de idade. 
Era divorciado e deixa os filhos 
Hildegardo, Eder, Rodrigo, Ana 
Paula e Tatiana. Será sepultado 
no dia 05/04/2022 às 15h, sain-
do seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemité-
rio São João Batista.

O Dia Mundial de Cons-
cientização sobre o Autismo, 
comemorado anualmente 
em 2 de abril, foi instituído 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) com o objetivo 
de levar conhecimento à po-
pulação sobre o transtorno e 
a importância do diagnóstico 
precoce e tratamento.

           No Estado de São 
Paulo, a Política Estadual de 
Proteção dos Direitos da Pes-
soa com Transtorno do Es-
pectro Autista foi criada pelo 
deputado Enio Tatto (PT) 
por meio da Lei 17.158/2019 
e garante a atenção integral 
às necessidades de saúde do 
portador da doença.

         Entre as políticas, 
estão o diagnóstico precoce, 
o atendimento multiprofissio-
nal e o acesso a medicamentos 
e nutrientes, além de promo-
ver o incentivo à formação e 
capacitação de profissionais, 
pais e responsáveis no aten-
dimento à pacientes com o 
transtorno.

          Também incentiva 
a pesquisa científica, com 

Dia Mundial de Conscientização do Autismo

Alerta para conscientização e
importância do tratamento do autismo

As crianças especiais, assim como as 
aves, são diferentes em seus voos. To-
das, no entanto, são iguais em seu di-
reito de voar.”

prioridade para estudos epi-
demiológicos que buscam 
dimensionar a magnitude e as 
características do problema 
relativo ao transtorno do es-
pectro autista no Estado.

          Uma proposta do 
mesmo autor tramita no Le-
gislativo Paulista. O Projeto de 
Lei 390/2020 determina que 
as escolas públicas e privadas 
do Estado priorizem nas salas 
de aula, assentos na primeira 
fila aos estudantes com Trans-
torno do Espectro do Autismo.

        Também em trami-
tação na Alesp, o Projeto de 
Lei 28/2020, de autoria do 
deputado Tenente Nascimento 
(PSL), cria o programa “Es-
cola Inclusiva”, que pretende 
incluir um professor de apoio 
especializado para alunos diag-
nosticados com TEA.

TEA
          Segundo o DSM-5 , o 

Transtorno do Espectro Autis-
ta (TEA) é uma condição que 
afeta o desenvolvimento neu-
rológico, caracteriza-se pela 
dificuldade de relacionamento 
social e comportamentos e in-
teresses restritivos ou repetiti-
vos. A Organização Mundial da 
Saúde estima que uma em cada 
160 crianças são portadoras do 
transtorno. O TEA costuma se 
iniciar na infância e persistir 
na fase adulta.

        Os primeiros sinais 

podem ser observados nos 
três primeiros anos de vida da 
criança. “Os primeiros sinais 
que surgem como alerta aos 
pais são atraso de fala, a falta 
de interação e preferir brincar 
sozinho, os movimentos repe-
titivos e sem função, e também 
a seletividade alimentar, por 
aceitar apenas certas texturas 
de alimento, ou determinada 
cor ou sabor”, vale ressaltar 
que somos singulares e que 
mesmo dentro do Espectro há 
variantes nos sintomas, se faz 
então necessário um olhar de 
profissional com um a experi-
ência clínica para não atrasar 
e nem diagnosticar de maneira 
errônea.

       Em crianças menores, 
as características podem va-
riar entre a falta de contato 
visual com a mãe durante a 
amamentação, não atender 
quando chamado pelo nome, 
ou não imitar gestos, além de 
estereotipias como flapping 
(balançar as mãos), rocking 
(balançar o tronco).

      Fazer isso repetidas 
vezes, como para se acalmar 
em momentos de agitação e 
nervosismo, andar na ponta 
dos pés, rodar, girar objetos, 
enfileirar brinquedos, emitir 
sons, são outros exemplos de 
estereotipias..

Diagnóstico

     O diagnóstico do TEA 
deve ser feito clinicamente por 
uma equipe multi. Pode ser re-
alizado avaliações por médicos 
Neuropediatras e Psiquiatras 
infantis. Psicólogos, Fono-
audiólogos e Psicopedagogos 
especializados também podem 
identificar o transtorno.

    O tratamento exige in-
tensa intervenção terapêutica. 
A Análise do Comportamento 
Aplicada (ABA) é a Ciência  
mais utilizado pelos especia-
listas para tratar o TEA.

    Além disso, outras inter-
venções como Denver e Tera-
pia Cognitivo Comportamental 
também podem ser aplicadas. 
Os medicamentos muitas vezes 
entram como coadjuvantes, 
mas o médico saberá o mo-
mento certo de introduzir, caso 
haja necessidade.

   A falta do tratamento 
pode acarretar em problemas 
de aprendizagem, comunica-
ção, trabalho e principalmente 
no convívio social. 

 Vale então ressaltar 
a importância de levar in-
formação, de formar mais 
profissionais engajados nesta 
área para que possamos trazer 
mais funcionalidade a esses 
indivíduos e sua famílias, pro-
movendo então uma inclusão 
com equidade a todos.

“As crianças especiais, as-
sim como as aves, são dife-
rentes em seus voos. Todas, 
no entanto, são iguais em seu 
direito de voar.”

Gisele Albuquerque
CEO Espaço Singular 

Gisele Albuquerque
Psicopedagoga – Neurop-

sicopedagoga  - Terapeuta 
ABA - Psicomotricista

ARTIGO

Cidade-Cidadão 
(O CASAMENTO)

 Cidade: essa aglo-
meração humana localizada 
numa área geográfica cir-
cunscrita, chamada cidade, 
tem ultimamente sido mal 
tratada.

 O cidadão, aquele 
que tem seus direitos civis e 
políticos e também deveres 
precisam urgentemente pro-
moverem o seu casamento ou 
mesmo a união estável.

 O cidadão deve ir ao 
encontro de sua cidade para 
estabelecerem o poder local 
e começarem a fazer valer a 
sua força.

 A cidade-cidadania é 
o nome que estou designando 
esse tempo de transformação 
da força local, para o desen-
volvimento político e regio-
nal.

 A realidade mudou. 
Com poucas exceções, os 
municípios mais distantes 
têm hoje acesso à internet, 
estão conectados, e fazem, 
portanto, parte de um tecido 
interativo de gestão integrada 
em construção. Administra-
dores, engenheiros, econo-
mistas, assistentes sociais en-
contram-se em praticamente 

todas as regiões. O absurdo 
de querer administrar tudo 
“de cima” torna-se cada vez 
mais patente. As instâncias 
superiores podem e precisam 
ajudar, e inclusive organizar 
o controle, mas a iniciativa e o 
ordenamento das ações têm de 
ser eminentemente locais.

 Neste plano, é indiscu-
tível que aproximar o poder de 
decisão e de controle sobre os 
processos de desenvolvimento, 
das pessoas que arcarão com o 
benefício ou o prejuízo, e que 
estão, portanto, diretamente 
interessadas nos resultados, 
constitui simplesmente boa 
visão administrativa.

 A concentração do po-
der e a concentração de riqueza 
é a forma mais prática de gerar 
corrupção e desigualdades. Em 
sentido contrário a descentra-
lização é o modo mais eficiente 
de controle do dinheiro pú-
blico e de se promover justiça 
social.

 Ultimamente aos mu-
nicípios atribuem-se encargos, 
mas o poder central não des-
tina a verba necessária para a 
consecução dos fins adminis-
trativos e públicos. 

 Desse modo é chegada 
a hora da união entre as cida-
des e os cidadãos como forma 
de desenvolvimento para a 
promoção do bem estar social.

 O poder local, com os 
seus instrumentos básicos que 
são a participação comunitária 
e o planejamento descentrali-
zado, constitui, neste sentido, 
um mecanismo de ordenamen-
to político e econômico que já 
deu as suas provas em vários 
municípios do Brasil. Vamos 
lutar por uma nova concepção 
de Estado que garanta a efetiva 
descentralização política-ad-
ministrativa, invertendo a 
pirâmide de distribuição de 
recursos.

Gilberto Antonio Luiz
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Política Mais prazo
A Receita Federal prorrogou para o dia 
31 de maio de 2022 o prazo final para a 
entrega da declaração do IR

Psol entra no TJ 
O diretório estadual do Partido do Socialismo e Liberdade 
(Psol) entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, 
com pedido de liminar, contra o aumento de 11% auto-con-
cedido pelos vereadores de Rio Preto no final de fevereiro
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O promotor público Sérgio 
Clementino entrou com uma 
ação de imposição de obriga-
ção, com pedido de liminar, 
contra a Prefeitura de Gua-
piaçu. Segundo o promotor, a 
Prefeitura burla a legalidade 
na contratação de servidores. 

Deixa de fazer concurso 
público e contrata entre 20 a 
30 pessoas como microem-
presários, exigindo que eles 
abram uma microempresa em 
um escritório da cidade. 

Segundo ele, ao contrá-
rio das empresas privadas, a 
Prefeitura não pode contratar 
microempresa, sem a realiza-
ção de licitação ou tomada de 
preço. Nos contratados como 
pessoa jurídica (empresa) ine-
xistem direitos trabalhistas ou 
previdenciários. 

Verbal
O promotor afirma que a 

situação é ainda pior, quando 
se observa que esses contratos 
são feitos verbalmente, sem 
qualquer registro ou contrato. 
A prática, afirma, é antiga e 
foi herdade de administrações 

Ação contra prefeitura cobra fim de 
contratação irregular de servidores

GUAPIAÇU

anteriores. “É uma prática que 
já vem há vários anos”, diz. 

Para o promotor, é uma for-
ma ilegal de contratar pessoas 
ligadas a seus grupos políti-
cos, embora as contratações 
são para atividades simples 
como faxineiros e merendei-
ras. Quando esses servidores 
precisam faltar ao trabalho, os 
dias não são pagos, e quando 
ficam doentes, não têm segu-
rança previdenciária. 

Elas também não rece-
bem nenhum direito dado 
aos concursados, como ticket 
alimentação. 

Outro lado 

A prefeita Luciani Cristina 
Martinelli Gimenes, Lu Arqui-
teta, (PSDB), disse que desde 
quando assumiu a Prefeitura 
há 5 meses iniciou a resolução 
do problema. A contratação 
dos microempreendedores 
(MEIs). Ela era vice-prefeita 
e assumiu com o afastamento 
do prefeito. 

Ela reconhece “que é uma 
prática totalmente irregular no 
setor público esse tipo de con-
tratação”. Admite que a prática 
se repete há décadas. Afirma 
que contratou uma empresa, 
através de uma licitação, “para 
reestruturar administrativa-
mente a Prefeitura”. 

Prefeita reconhece que 
a prática é ilegal e pro-
move uma restrutura-
ção para realizar con-
curso público

MP entra com ação contra a Prefeitura de Guapiaçu por contratação irregular de servidores

Divulgação

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje

O Conselho Municipal de 
Previdência, órgão que acompa-
nha a execução e planejamento 
das contas do Regime Próprio 
de Previdência Municipal de Rio 
Preto (Riopretoprev) apontou 
em reunião no dia 31 de março 
possível rombo atuarial (déficit) 
de R$ 2,2 bilhões nas contas da 
autarquia municipal. 

O integrante Carlos Henri-
que de Oliveira protocolou nesta 
segunda-feira, 4, denúncia para 
que a Câmara Municipal possa 
tomar ciência dos números e 

realizar investigação. Segundo 
Oliveira “este valor supera em 
muito o somatório das receitas 
da Prefeitura (Receita Corrente 
Líquida) de 2021, contabilizado 
em R$ 1,9 bilhão”, afirma. 

Conselho protocola novo pedido para 
Câmara apurar rombo na Riopretoprev

DIFERENÇA DE VALORES

Governo teria utilizado 
mecanismo ilegal para 
reduzir o déficit de R$ 
2,2 bi para R$ 1,8 bilhão

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Segundo ele, o governo Edi-
nho teria utilizado mecanismo 
ilegal para reduzir o déficit 
“de R$ 2,2 bilhões para R$ 1,8 
bilhão tem proibição legal e 
foi utilizado com o objetivo de 
ludibriar os segurados e manter 
os atuais percentuais de equa-
cionamento do déficit atuarial”, 
diz Carlos Henrique. 

O governo Edinho alega 
que tudo se encontra dentro da 
legalidade e os números apre-
sentados pela administração de-
correm de novos cálculos como 

tempo de contribuição de ser-
vidores públicos do município. 

‘Tem recursos’ 
O superintendente da Rio-

pretoprev, Jair Moretti, ame-
nizou as críticas em relação ao 
déficit nas contas da autarquia 
responsável pelo pagamento de 
aposentadorias e pensões dos 
servidores públicos do municí-
pio. Durante audiência pública 
em janeiro, na Câmara Muni-
cipal, ele rebateu informações 
de um estudo independente 

CONSELHO

R$ 2,2 bi
SEGUNDO CONSELHO 
este é o valor do rom-
bo atuarial da autar-
quia, e não R$ 1,9 bi 
como diz o governo

O superintendente da Riopretoprev, Jair Moretti, amenizou as críticas em relação ao déficit nas contas da autarquia

contratado por conselheiros da 
autarquia que aponta um rombo 
de R$1,8 bilhão. 

O superintendente afirmou 
que o valor calculado pelo gover-
no municipal é de R$ 1,5 bilhão 
e trouxe dados para demonstrar 
que o município tem condições 
de honrar com pagamentos 
futuros. 

Moretti fez um comparativo 
em relação ao déficit do pas-
sado com o orçamento líquido 
da Prefeitura. Segundo ele, em 
2005, quatro anos após sua 

PSB indica 
oficialmente 
Alckmin para 
vice de Lula

O presidente do Par-
tido Socialista Brasileiro 
(PSB), Carlos Siqueira, 
confirmou em entrevista 
nesta terça-feira, 5, que a 
legenda fará a indicação 
oficial ao Partido dos Tra-
balhadores (PT) da pré-
-candidatura de Geraldo 
Alckmin à vice-presidên-
cia da República, durante 
um evento na manhã desta 
sexta-feira (8), em um 
hotel de São Paulo. 

Do lado do PSB esta-
rão presentes os ex-go-
vernadores de São Paulo 
Geraldo Alckmin e Már-
cio França, o governador 
de Pernambuco, Paulo 
Câmara, e o prefeito de 
Recife João Campos. 

Do lado do PT, é espe-
rada a presença do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva e da presidente 
nacional do partido, Gleisi 
Hoffmann. 

Lula, inclusive, deu de-
clarações nesta terça-feira 
(5) sobre a chapa. “Então 
eu e o Alckmin podemos 
estar juntos na chapa. Eu 
vou ter uma reunião na 
sexta-feira em que o PSB 
vai propor o Alckmin de 
vice e isso nós vamos le-
var para discutir no PT. E 
você pode ficar certo que, 
se nós estivermos juntos, 
vamos reconstruir o Bra-
sil, porque somos dois 
democratas, gostamos da 
democracia.”

Da REDAÇÃO

Admite que o Executivo não 
“realiza concurso público há 
mais de 10 anos”. Para ameni-
zar o problema, num primeiro 
momento esses funcionários 
contratados pela modalidade 
MEI irão migrar para “uma 
empresa terceirizada” e “den-
tro da legalidade”. 

Informa ainda que os car-
gos que não forem compatí-
veis com a terceirização dos 
serviços, serão preenchidos 
por meio de processo seleti-
vo. E que aguarda a reestru-
turação e a aprovação pela 
Câmara Municipal para pro-
mover concurso público que 
regularize “de vez a situação”. 

Isenção da Área 
Azul avança para 
profissionais da 
educação

Por maioria dos votos 
os vereadores aprovaram 
durante sessão na manhã 
desta terça-feira, 5, projeto 
de lei que isenta os profis-
sionais 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. 

Pelo projeto a isenção se 
aplicaria aos profissionais 
de ensino como professores, 
diretores e supervisores. 
“Vagas nas imediações são 
aquelas situadas num raio 
de até 100 metros do acesso 
à unidade de ensino”, afirma 
o documento. 

Para garantir a isenção 
do pagamento da Área Azul, 
o beneficiário deverá manter 
o cartão credencial em local 
facilmente visível no interior 
do veículo. 

Legalidade
O projeto foi aprovado 

quanta a legalidade e, por-
tanto, precisa de nova apro-
vação quanto o mérito para 
ir a sanção ou veto do prefei-
to Edinho Araújo (MDB). O 
projeto é do vereador licen-
ciado Fábio Marcondes (PL), 
atual secretário de Esportes, 
subscrito pelo vereador Ros-
sini Diniz (PL).

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Rillo quer CPI 
para  investigar 
problemas em 
postos de saúde

Diante das denúncias de 
falta de profissionais médi-
cos, em especial pediatras, 
constada na UPA Jaguaré, 
o vereador João Paulo Rillo 
(Psol) propôs durante sessão 
na tarde desta terça-feira, 5, 
que a Câmara Municipal ins-
taure uma Comissão Especial 
de Investigação, conheci-
da como CPI, para apurar 
eventuais irregularidades da 
Secretaria de Saúde. 

Durante a sessão, Rillo 
protocolou formalmente o 
pedido para criação da CPI. 
Ele usou novamente a tri-
buna para pedir o apoio e 
assinaturas dos vereadores 
afirmando que existem fatos 
determinados para instaurar 
a comissão, conforme deter-
mina lei orgânica.

No documento protoco-
lado, Rillo enumera cincos 
fatos determinados.

Casos consiga as seis 
assinaturas necessárias para 
abertura da CPI os membros 
serão sorteados e terão 
prazo de 120 dias úteis, 
podendo ser prorrogada por 
igual período, para apurar os 
apontamentos. No período 
poderão ser convocados 
representantes da Prefei-
tura e da própria pasta da 
Saúde que serão obrigados 
a prestar esclarecimentos à 
comissão.

Raphael Ferrari
redacao@dhoje.com.br

criação, a Riopretoprev tinha 
um déficit nas contas no valor 
de R$ 357 milhões, no entanto, 
o orçamento do município na-
quele ano era de R$327 milhões, 
ou seja, o déficit correspondia a 
10% do valor da receita líquida, 
que serviria para honrar com 
todas as aposentadorias e pen-
sões do funcionalismo público. 
“Agora temos um déficit oficial 
registrado de R$ 1,5 bilhão e o 
município teve no ano de 2021 
um orçamento líquido no valor 
de R$ 1,77 bilhão”, disse.
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CIDADES Monte Aprazível
Inicia nesta quarta-feira (6) a vaci-
nação de 4ª dose contra Covid-19 e 
contra gripe para idosos a partir de 60 

Contra Ômicron
Fiocruz aponta que receber uma dose 
de reforço do Pfizer após duas da 
CoronaVac aumenta a proteção

NA GRÉCIA

Mãe é acusada de matar filha 
de 9 anos com tranquilizante
Uma mãe de 33 anos foi acu-
sada de ter matado intencio-
nalmente a filha de 9 anos, na 
Grécia. 
Um promotor grego decidiu 
nesta segunda-feira, 04, que 
ela permanecerá sob custódia 
aguardando julgamento, se-
gundo a agência Athens News. 
A mãe, detida na semana pas-
sada na cidade de Patras, foi 
transferida para Atenas para 
comparecer diante de um juiz, 
a mulher negou o crime. 
Sua filha Georgina morreu no 
hospital, e exames toxicológi-
cos mostraram que ela havia 
recebido ketamina, um tran-
quilizante para cavalos usado 
muitas vezes durante cirurgias 

em animais. 
O medicamento não havia sido 
prescrito pelos médicos que a 
trataram. 
Outras duas meninas da fa-
mília também morreram em 
circunstâncias misteriosas nos 
últimos três anos, o que levou 

a unidade de homicídios a in-
vestigar o caso. 
Todas as três meninas morre-
ram enquanto estavam sendo 
tratadas no hospital. 
A causa da morte das duas ir-
mãs permanece sem explica-
ção. e será investigada.

Uma rio-pretense, de 47 
anos, teve um mal súbito, 
perdeu o controle do carro e 
atropelou dois moradores de 
rua, na tarde desta segunda-
-feira, 4, na Vila Imperial. 

Foi realizado um teste de 
embriaguez na motorista, o 
qual teve resultado negativo. 

Motorista perde controle e atropela 
moradores de rua; um em estado grave

EM RIO PRETO

Em outro ocorrência 
polícia procura moto-
rista que atirou contra 
torcedor do Palmeiras

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Helicóptero da 
PM flagra furto 
em residência e 
prende dupla

Dois jovens, de 22 e 
25 anos, foram presos 
em flagrante, na noite 
desta segunda-feira, 4, 
depois de tentarem fugir 
ao perceberem a apro-
ximação do helicóptero 
Águia da Polícia Militar 
de Rio Preto. 

Durante o sobrevoo na 
Redentora os pms viram a 
dupla em uma residência 
e acionaram uma viatura. 

Os suspeitos foram 
abordados e em revista 
pessoal nada de ilícito 
foi encontrado, mas em 
vistoria pela casa os poli-
ciais perceberam diversas 
fiações arrancadas. Além 
disso, a porta da frente 
havia sido arrombada e o 
forro danificado. 

No Plantão, as prisões 
foram confirmadas e os 
acusados encaminhados 
à carceragem .

Motorista fez tes-
te de embriaguez, 
que deu positivo; 
morador em es-
tado grave está 
internado no HB

FEZ PIX DE

R$ 5 mil
PARA CONTA  indicada 
pelo golpista 
após extosão

Moradores de rua foram atropelados na Vila Imperial após mulher perder o controle do carro

Divulgação

Um representante de uma 
transportadora, localizada na 
Estância Bela Vista, em Rio 
Preto, registrou queixa de furto 
de duas armas de fogo, na ma-
nhã desta segunda-feira, 4, no 
Plantão Policial. 

Pistolas
Segundo o funcionário da 

empresa, ladrões levaram 
duas pistolas 9 mm, da marca 
Taurus, que faziam parte de 
um carregamento que saiu de 
Campinas com destino a Rio 

INSEGURANÇA

Armas de fogo são furtadas 
de carga em caminhão

Preto. 
No desembarque
Conforme o boletim de 

ocorrência, ao realizar o de-
sembarque das mercadorias 
foi constatado o crime. 

Desconhecidos romperam 
os lacres das embalagens e 
furtaram as  armas sem serem 
notados.. 

O caso será investiga-
do pelo 7º DP rio-pretense 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

O caso será investigado pelo 7º DP rio-pretense

Will Smith se interna em clínica
Envergonhado após prota-

gonizar um momento icônico e 
inesperado durante cerimonia 
de entrega do Oscar,  Will Smi-
th, decidiu se internar em uma 
clínica de luxo frequentada por 
ricos e famosos. 

O ator quer relaxar e se 
recuperar do estresse vivido na 
noite em que foi premiado como 

Arquivo DHoje

Divulgação

Perseguição 
termina com 
acidente em 
rodovia

Uma perseguição a um 
traficante de drogas, na 
tarde desta segunda-feira, 
4, terminou em acidente 
na rodovia Washington 
Luís, entre Rio Preto e 
Mirassol. 

Segundo a Polícia Mi-
litar, uma equipe do Baep 
acompanhava o carro do 
suspeito quando ele en-
trou na SP-310 na contra-
mão de direção. 

Viatura 
Para evitar uma coli-

são com outros veículos 
que transitavam na via a 
guarnição saiu da pista e 
acabou batendo a viatura. 
Nenhum pm se feriu. 

Preso
O procurado pela 

Justiça acabou sendo 
preso pouco depois por 
outra equipe da PM. A 
p e r s e g u i ç ã o  p r o v o -
cou lentidão na rodo-
via até o início da noite. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

melhor ator por seu trabalho no 
filme “King Richards, criando 
campeãs”. A informação é do 
jornal The Sun.

“Respondi diretamente ao 
aviso de audiência disciplinar 
da Academia e aceitarei inte-
gralmente todas e quaisquer 
consequências por minha con-
duta”, disse o ator.

Arquivo DHoje

Divulgação

Viatura guinchada

Ela foi socorrida e encami-
nhada para a UPA Jaguaré 
com escoriações e dores pelo 
corpo. 

Um morador de rua foi so-
corrido para a mesma unidade 
com escoriações e o outro foi 
encaminhado para o Hospital 
de Base em estado grave. 

O caso será investigado 
pela Polícia Civil de Rio Preto. 

Baleado
A Polícia Civil de Rio Preto 

está investigando o atenta-
do sofrido por um torcedor 
palmeirense, na noite de do-
mingo, 3, na avenida Antônio 
Antunes Júnior. Ele foi bale-
ado na mão esquerda. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava em 
uma motocicleta, vestindo a 
camiseta do seu time, e parou 
em um semáforo. 

O motorista de um auto-
móvel que transitava pela via 
se aproximou e teve início uma 
discussão. 

Em seguida, o condutor 
sacou um revólver e atirou na 
direção do motociclista, que 
foi socorrido para a UPA Norte

TROCOU IMAGENS

Rio-pretense cai em golpe do nudes com adolescente
Um homem, de 57 anos, foi 

enganado por estelionatários 
e teve um prejuízo de R$ 5 
mil com o ‘golpe do nudes de 
adolescente’. 

Ele esteve na Central de Fla-
grantes de Rio Preto, na noite 
desta segunda-feira, 4, onde 
disse que no último dia 2 rece-
beu uma solicitação de amizade 

de uma mulher no Facebook e 
começou a conversar com ela. 

No domingo, ela mandou 
fotos sensuais e pediu para que 
mandasse também, o que foi 
aceito pelo rio-pretense. 

Ontem, a vítima recebeu 
uma ligação de um suposto 
delegado alegando que a jovem 
era menor de idade e a mãe 

havia descoberto o envio das 
fotos. 

O falso policial disse que a 
menina estava em uma clínica 
particular e que ele deveria 
ajudar no pagamento do tra-
tamento. 

Inicialmente os golpistas 
falaram que o tratamento era 
de R$ 22 mil e a vítima deveria 

pagar a entrada de R$ 5 mil. 
Como o rio-pretense falou 

que só tinha R$ 2 mil passou 
a ser ameaçado pelos margi-
nais, que exigiram o dinheiro 
ou o prenderiam de forma 
preventiva. 

Amedrontado, o homem 
fez o PIX. O caso será in-
vestigado pelo 2º DP local. 

Mãe é acusada de matar filha de 9 anos com tranquilizante

Divulgação
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O presidente do Conselho 
Municipal de Saúde (CMS) de 
Rio Preto, Fernando Araújo, 
cobrou explicações da Pre-
feitura e Secretaria de Saúde 
sobre a falta de atendimentos 
pediátricos nas unidades de 
saúde do município. A UPA 
Jaguaré está com as consultas 
suspensas desde o dia 18/03, 
o que motivou algumas mães 
a se reunirem em um grupo 

de WhatsApp (hoje com mais 
de 80 pessoas) para exigir a 
solução para a falta de atendi-
mentos. 
“O papel do Conselho de Saú-
de é fazer o controle social, re-
presentando o usuário e tam-
bém os médicos que atuam 

Agora, Conselho de Saúde pede 
informações sobre pediatras

CAOS NAS UPAs

De acordo com o pre-
sidente da CMS, os 
profissionais de saúde 
estão sobrecarregados 
por conta da demanda.

MÉDICOS

47
PEDIATRAS hoje atu-
ma na rede municipal 
segundo o Conselho de 
Saúde, mas que cum-
prem plant]ao apenas 
uma vez por semana

nessas unidades. Já faz dias 
que estamos pedindo provi-
dências e a Saúde diz ter difi-
culdades para contratar, mas 
o usuário precisa ter o seu 
problema resolvido com ur-
gência”, afirmou Fernando. 
Segundo Araújo, as recla-
mações sobre as unidades 
de saúde pelo Disque Saúde 
(0800 77 17 123) aumenta-
ram em 100% nos últimos 
dias. Ele também questionou 
sobre a possibilidade de reto-

mada dos pagamentos de ho-
ras extras. 
“Há muito tempo houve cor-
te dessas horas extras. Hoje 
Rio Preto conta com 47 mé-
dicos pediatras cadastrados, 
mas que fazem plantão uma 
vez por semana, prejudicando 
muito o atendimento. Como a 
secretaria alega dificuldades 
para contratar, uma compen-
sação financeira para esses 
médicos que já atuam na rede 
municipal poderia atraí-los 

para cobrir esses horários em 
que não há atendimentos dis-
poníveis”, afirmou. 
De acordo com o presidente 
da CMS, os profissionais de 
saúde estão sobrecarrega-
dos por conta da demanda. 
“A pandemia deixou muitos 
atendimentos represados e 
isso está sendo refletindo ago-
ra. Muitos dos usuários que 
tem problemas com o aten-
dimento não sabem que tem 
o Disque Saúde para fazer as 

Os fones de ouvido são 
acessórios comuns, principal-
mente entre os adolescentes. 
Durante a pandemia, o uso 
dos fones se tornou ainda 
mais comum com o home 
office, chamadas de vídeos e 
aulas online. No entanto, é 
preciso ter cuidado para que 
a utilização do aparelho não 
comprometa a audição. 

Segundo o otorrinolarin-
gologista, Luciano Pereira 
Maniglia, do Hiorp de Rio 
Preto e professor da Famerp, o 
mau uso dos fones pode causar 

AUDIÇÃO

Médico alerta para riscos do fone de ouvido 
um problema conhecido como 
PAIR (perda auditiva induzida 
por ruído). As três principais 
orientações do especialista 
são: ouvir no volume até 50% 
da potência do equipamento 
(aproximadamente 75 deci-
béis); dar preferência para 
fones com o formato concha; 
e usar o fone no máximo duas 
horas por dia. O fone intra-
-auricular, aquele colocado 
dentro do ouvido, é mais prá-
tico, porém fica mais próximo 
do tímpano, causando uma 
maior intensidade no impacto 
sonoro. 

Mesmo sendo uma perda 
progressiva, aparecendo com 

mais intensidade os sinto-
mas depois dos 25 anos, é 
importante ter atenção aos 
sinais desde a infância e, prin-
cipalmente na adolescência, 
observando os hábitos dentro 
de casa. 

“Ao perceber que há algu-
ma alteração na audição como 
zumbidos, ouvir e ter dificul-
dade de entender, pedir para 
repetir a fala ou escutar sons 
metálicos é preciso consultar 
um otorrinolaringologista 
imediatamente. Quanto antes 
realizar exames e iniciar algum 
tipo de tratamento, melhor as 
chances de evitar uma perda 
expressiva da audição”, alertou 

Maniglia. 
De acordo com o médico, a 

deficiência auditiva é um dos 
problemas de saúde que mais 
piora a qualidade de vida do 
paciente. “Existem zumbidos 
incapacitantes que impedem a 
pessoa dormir, se concentrar e 
até mesmo realizar atividades 
comuns do dia-a-dia, poden-
do causar quadros graves de 
depressão”, explicou. 

De acordo com a OMS (Or-
ganização Mundial da Saúde), 
cerca de 466 milhões de pesso-
as sofrem com perda auditiva 
e até 2050, a expectativa é de 
que o problema atinja 900 
milhões de pessoas. 

As reclamações sobre as unidades de saúde pelo Disque Saúde (0800 77 17 123) aumentaram em 100% nos últimos dias

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

RIO PRETO

Temporal derruba árvores e deixa um ferido
Um temporal atingiu Rio 

Preto no fim da tarde desta 
segunda-feira (4) e derrubou 
árvores em pontos diferentes 
da cidade. Jardim Vivendas, 
Avenida Mirassolândia e Par-
que Setorial foram alguns bair-
ros atingidos. Acompanhada 
de ventos fortes, a chuva foi 
rápida e intensa, principal-
mente na região sul. 

Quatro árvores caíram e 
uma delas, no Jardim Viven-
das, sobre uma barraca de 
água de coco que está lá ins-
talada. Outras duas árvores 
tombaram em áreas verdes na 
Avenida Mirassolândia e outra 
no Parque Setorial, explicou o 
secretário de Serviços Gerais 
Ulisses Ramalho. 

O Corpo de Bombeiros 
atendeu rapidamente as ocor-

rências. A mais grave foi regis-
trada na praça do Vivendas, 
com a queda de uma árvore de 
grande porte que atingiu a bar-

Divulgação

MEIO AMBIENTE

Prefeitura de Rio Preto 
participa de mutirão na 
Favela Marte 3D

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio das Secretarias de 
Meio Ambiente e Urbanismo, 
Serviços Gerais e Saúde, par-
ticipa nesta quarta-feira, 6, às 
8h30, de um Mutirão Ambiental 
da Limpeza e da Saúde na Fave-
la Marte 3D. 

O Mutirão de Limpeza é uma 
das ações previstas no curso 
Marte Ambiental, que tem como 
objetivo formar 30 lideranças 

socioambientais nesta comuni-
dade. A ação ainda conta com 
a mobilização local feita pela 
AgroValquírias junto à Rede 
Favela e pelo apoio técnico da 
Caliandra e do Instituto Tellus. 

O mutirão visa sensibilizar 
os moradores para os impactos 
do descarte incorreto de resí-
duos e inspirar a colaboração 
para a manutenção de espaços 
limpos.

Arquivo Pessoal

O otorrinolaringologista, Luciano Pereira Maniglia, da Famerp

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

reclamações, que nos auxi-
liam a pautar os assuntos nas 
reuniões”, comentou. 
A Secretaria de Saúde per-
deu 11 pediatras no mês de 
março, sendo 7 por demis-
são e quatro afastadas por 
serem gestantes. Por nota, a 
pasta informou que continua 
trabalhando para preencher 
os cargos vagos e no mo-
mento está em andamento 
a contratação de um pedia-
tra e outros dois em análise. 

HB amplia 
parcerias com 
rodeios para 
arrecadação

O Hospital de Base lan-
çou neste início de mês 
o “Circuito Solidário de 
Rodeios Parceiros do Bem” 
com o objetivo de estreitar 
ainda mais parcerias e 
intensificar as ações nos 
rodeios e festas de peão 
em prol do complexo hos-
pitalar. 

Os recursos arrecada-
dos nos eventos serão in-
vestidos na reforma e am-
bientação dos leitos do SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
como vêm sendo feito com 
doações e destinações de 
empresas parcerias. 

Nos últimos anos, gran-
des eventos foram reali-
zados pelas comunidades 
de Bady Bassitt, Bálsamo, 
Cosmorama, Dolcinópolis, 
Guapiaçu, Indiaporã, Mon-
ções, Nipoã, Nova Aliança 
e Rio Preto, que sedia o 
Rodeo Country Bulls, este 
um dos maiores do Brasil. 

Agora, Pontes Gestal 
é mais uma cidade que se 
junta em prol do Hospital 
de Base e inicia o “Circuito 
Solidário de Rodeios Par-
ceiros do Bem” ao realizar, 
no próximo sábado (9 de 
abril), a 27ª Festa de Peão 
de Boiadeiro. A renda da 
festa será destinada ao 
HB, assim como o dinheiro 
obtido durante o “Desafio 
do Bem”, no qual o peão 
Doidinho da Buritama bus-
ca ficar, no mínimo, 8 se-
gundos montado no touro 
“Menino da Pecuária”, da 
Companhia BH.

Da REDAÇÃO

raca de água de coco, ferindo 
seu proprietário, que estava no 
local se protegendo da chuva; 
ele teve ferimentos nas pernas. 
 

De acordo com o coordenador 
Marcos Rogério de Castro,  os 
bombeiros serraram as árvores 
maiores e agora pela manhã 
as equipes de Serviços Gerais 
estão recolhendo os troncos e 
fazendo a limpeza dos locais. 

A Emurb – Empresa Mu-
nicipal de Urbanismo informa 
que irá retirar a árvore caída 
no parque setorial nas primei-
ras horas da manhã. 

Defesa Civil
O diretor da Defesa Civil 

Cel Lamin acompanhou as 
ocorrências a distância e tam-
bém não precisou acionar as 
equipes. 

O temporal ocorreu no 
fim da tarde, e na estação de 
medição do bairro São Fran-
cisco atingiu 60 milímetros 
de chuva, informou Lamin. 

Temporal derruba árvores e deixa pessoa ferida em Rio Preto
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Corredor campeão
O mirassolense Anderson Souza da 
Cruz conquistou o título dos 10km da 
1ª edição da Ogni Run em Rio Preto

Areninha em Ipiguá
Ipiguá iniciou as obras da “Areninha”, 
que terá um campo de futebol society 
e uma quadra de basquete 3x3

Divulgação

Jacaré fecha com déficit de R$ 500 mil 
após eliminação da Série A3 do Paulista

SEM CAIXA

A seleção brasileira de bas-
quete 3x3 já sabe quais ad-
versários enfrentará na fase 
inicial da Copa do Mundo da 
modalidade, a primeira do 
ciclo olímpico para os Jogos de 
Paris 2024. O evento ocorrerá 
de 21 a 26 de junho na Antuér-
pia (Bélgica). 

Masculino
Na disputa masculina, a 

equipe nacional está no Grupo 
A, ao lado da Sérvia (tricam-

BASQUETE 3X3

Brasil conhece adversários 
na 1ª fase da Copa do Mundo 

peã mundial de 2016 a 2018), 
França, Porto Rico e Nova 
Zelândia. 

Feminino
Na competição feminina, 

as brasileiras terão pela frente 
Estados Unidos (atual cam-
peão olímpico) Áustria, França 
(bronze em 2018 e 2019) e 
Nova Zelândia que compõem a 
chave B. O sorteio dos grupos 
ocorreu nesta segunda-feira 
(4), na sede da Federação 
Internacional de Basquetebol 
(Fiba), em Mies (Suíça). 

A competição reunirá 20 
seleções em cada gênero. De 
acordo com o regulamento, os 
dois primeiros colocados de 
cada grupo avançam às quartas 
de final e, na sequência, virão 
as semifinais e final. 

A presença na Olimpíada 
de Paris depende do ranque-
amento das seleções. Haverá 
também um Pré-Olímpico, 
uma última oportunidade para 
países que estiveram de fora do 
basquete 3x3 nas duas últimas 
edições dos Jogos Olímpicos.

O Rio Preto encerrou a sua 
participação na Série A3 do 
Campeonato Paulista deste 
ano sem conseguir conquistar 
a vaga para a segunda fase 
e disputar o acesso. Fora de 
campo, a situação também não 
foi positiva, já que o clube en-
cerrou a competição com déficit 
de pouco mais de R$ 500 mil. 

Segundo o presidente do Ja-

Durante a temporada, o 
Jacaré registrou baixo pú-
blico nos jogos em casa, 
média de 174 torcedores

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Mirassol
 Mais dois reforços 

foram apresentados no 
Mirassol nesta terça-feira 
(5). O primeiro é ó cen-
troavante Gleyson, de 25 
anos, que tem passagens 
por São Caetano e Ferro-
viária, além de clubes da 
Espanha e de Portugal. O 
outro reforço é o zagueiro 
Heitor, de 32 anos, que 
fez parte da campanha do 
título da Série D e estava 
defendendo o Resende.

Mirassol 2
 O jogador rio-preten-

se Luís Oyama foi oficial-
mente apresentado pelo 
Botafogo nesta terça-feira 
(5). O jogador foi vendido 
pelo Mirassol e retorna ao 
clube pelo qual foi desta-
que na conquista da Série 
B do Campeonato Brasi-
leiro do ano passado.

Justiça
A Procuradoria do 

TJD (Tribunal de justiça 
Desportiva) vai analisar 
imagens divulgadas pelo 
volante Danilo do Palmei-
ras que utilizou um termo 
homofóbico para provocar 
o São Paulo após a final 
do Paulistão. O jogador se 
referiu ao clube rival como 
“bambis”. O atacante Cal-
leri do São Paulo também 
será denunciado no TJD 
por ter dado um tapa no 
celular de um garoto na 
saída do Allianz Parque 
após o jogo.

DEPORTIVO TÁCHIRA

Palmeiras estreia na Libertadores 
nesta quarta na Venezuela

O Palmeiras não tem muito 
tempo para comemorar. Logo 
após a conquista do Campeo-
nato Paulista, enquanto a tor-
cida fazia a festa, o técnico Abel 
Ferreira já era questionado, em 
entrevista coletiva, sobre como 
seria o restante da temporada 
do Verdão. 

Atual bicampeão da Liber-
tadores, o Palmeiras entra em 
campo nesta quarta-feira (6) 
contra o Deportivo Táchira 
(Venezuela), a partir das 21h 
(horário de Brasília), no Estádio 
Pueblo Nuevo, podendo iniciar 
uma trajetória histórica na 
competição. 

Se conquistar o título, o Alvi-
verde será o primeiro brasileiro 

a vencer a Libertadores por três 
anos consecutivos, e o único do 
país a levantar a taça em quatro 

ocasiões. 
“Vamos procurar gerir a 

equipe da maneira que conse-
guirmos para chegarmos intei-
ros ao meio da temporada, pois 
não sei como será. Espero que as 
pessoas em casa entendam mui-
to bem o que vou dizer agora: 
não sei como nossa equipe vai 
chegar no meio da temporada, 
não sei. A nossa prioridade foi o 
Mundial e a Recopa, e nós pre-
paramos estes jogadores desde 
o início com muita intensidade”, 
afirmou o treinador. 

Renovou
Abel Ferreira renovou con-

trato com o Palmeiras até o fim 
de 2024. Até aqui foram cinco 
títulos: um Paulista, uma Copa 
do Brasil, duas Libertadores e 
uma Recopa Sul-Americana. 

Segundo o presidente do Jacaré, José Eduardo Rodrigues, o clube teve uma despesa de aproximadamente R$ 1,1 milhão nos meses de competição.

Segundo o presiden-
te do Jacaré, José 
Eduardo Rodrigues, 
o clube teve uma 
despesa de aproxi-
madamente
 R$ 1,1 milhão

De acordo com 
o regulamento, 
os dois primeiros 
colocados de 
cada grupo 
avançam às 
quartas de final

Atual bicampeão, o Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (6) contra o Deportivo Táchira

Agência BRASIL

Agência BRASIL

 Muller Merlotto Silva

César Greco

caré, José Eduardo Rodrigues, o 
clube teve uma despesa de apro-
ximadamente R$ 1,1 milhão nos 
meses de competição. Os gastos 
envolvem: hotéis e transporte 
para os jogos como visitante, 
refeições, pagamento de médico 

nas partidas fora de Rio Preto, 
despesas de jogo (maqueiros, 
gandulas, seguranças, bilhe-
teiros, etc), salários de atletas 
e comissão técnica, exames 
antidoping, consumo de água 
e luz nos alojamentos e taxas 
de inscrição junto a Federação 
Paulista. 

Com relação às receitas, 
o esmeraldino recebeu a cota 
de R$ 200 mil da FPF, mais 
R$ 150 mil de patrocinado-

res, além de outras fontes de 
arrecadação como bilheteria e 
aluguéis, totalizando em torno 
de R$ 560 mil. 

Durante a temporada, o 
Jacaré registrou baixo público 
nos jogos em casa, tendo uma 
média de 174 torcedores e ar-
recadação de R$ 2.982,00 por 
partida. No total, o Rio Preto 
arrecadou R$ 20.880,00 com 
bilheteria e levou um público 
de 1.219 torcedores. O preço 

do ingresso foi R$ 30 a inteira 
e R$ 15 a meia. O maior público 
foi na terceira rodada na vitória 
por 2 a 0 contra o Capivaria-
no, quando 243 pessoas com-
pareceram ao estádio Anísio 
Haddad. 

“Não foi só o Rio Preto que 
teve problema com o público. 
Nos jogos fora de casa contra 
a Matonense e Suzano haviam 
menos de 50 pessoas no es-
tádio. Eu acredito que, infe-

lizmente, as transmissões na 
internet afastaram o público do 
estádio. O Rio Preto foi um dos 
pioneiros nesse quesito com a 
TV Jacaré, mas nesse modelo 
nós não conseguimos mais mo-
netizar”, afirmou o presidente. 

Rodrigues ainda falou sobre 
as demais despesas do clube. 
“Além da falta de arrecadação, 
tivemos aumento nos custos 
para viajar, já que o preço do 
combustível subiu. As cotas de 

patrocínio diminuíram também 
neste ano, já que as empresas 
estão recuperando ainda da 
pandemia. O dinheiro da FPF 
só cobre os salários dos atletas 
e a alimentação, por isso em ou-
tras edições defendi que a Série 
A3 deveria ser regionalizada”, 
afirmou o presidente.

Segundo ele, o clube con-
seguiu honrar todos os pa-
gamentos com jogadores e 
funcionários e   não disputará 
competições neste segundo 
semestre.

Justiça
Os últimos dias têm sido 

movimentados para o Rio Preto 
na esfera judicial. A mais recen-
te foi o arquivamento de uma 
investigação no alojamento 
das categorias de base do clube 
após denúncias. 

Na última semana, o Minis-
tério do Trabalho também ar-
quivou o “caso das marmitas”. 
Em seguida, o clube foi conde-
nado pelo TJ-SP a indenizar 
o secretário de esportes Fabio 
Marcondes em R$ 10 mil por 
uma postagem realizada nas 
redes sociais. Em 2021. 

Em outro processo, Mar-
condes questionou na Justi-
ça o aumento da taxa anual 
do camarote do Riopretão 
de R$ 1 mil para R$ 1,5 mil. 
Em sentença judicial, a juí-
za Gislaine De Brito Faleiros 
Vendramini considerou im-
procedente a pretensão do 
secretário. Cabe ainda recurso. 

           Vamos 
procurar gerir a 
equipe da manei-
ra que conseguir-
mos para chegar-
mos inteiros ao 
meio da tempo-
rada
Abel Ferreira, 
técnico do Palmeiras

“

“
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RATIFICAÇÃO (Artigo 26 da Lei nº 8.666/93) 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2022 
Processo nº 21/2022 
CONTRATADA: COSTA & MAREGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto 
arquitetônico de renovação do mobiliário do plenário, sala de autoridades, sala de 
imprensa, hall de entrada e gabinete da presidência da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto e acompanhamento da execução. 
RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o ato da Comissão 
Permanente de Licitação, que declarou como dispensa de licitação a contratação dos 
serviços prestados pela COSTA & MAREGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, no 
valor global de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 
São José do Rio Preto, 05 de abril de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES - 
Presidente da Câmara Municipal  

 
  

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6928 DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

EXONERA a servidora AMANDA SOUZA DIAS, do cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração de Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete do Vereador 
Júlio Donizete Gomes da Silva, a partir de 01 de abril de 2022. 

 

PORTARIA Nº 6929 DE 04 DE ABRIL DE 2022. 

Nomeia a servidora LARISSA DAMACEDO GUZZO, ao cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração, de Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4, lotado no Gabinete do 
Vereador Júlio Donizete Gomes da Silva, a partir de 01 de abril de 2022. 

 

VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
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EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 21/2022 
CONTRATO Nº 07/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 04/2022 
Contratada: COSTA & MAREGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto arquitetônico de 
renovação do mobiliário do plenário, sala de autoridades, sala de imprensa, hall de entrada e 
gabinete da presidência da Câmara Municipal de São José do Rio Preto e acompanhamento 
da execução. Vigência: 05 de abril de 2022 a 04 de outubro de 2022. Data da assinatura: 
05 de abril de 2022. Valor Global: R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Recursos 
orçamentários: 3390.39 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. Base Legal: 
Artigo 24, inciso I, da Lei 8.666/93, com as alterações posteriores. São José do Rio Preto, 05 
de abril de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES - Presidente da Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto 

 
 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita 
Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos 
aprovado no Processo Seletivo n° 01/2022, para preenchimento de vagas 
disponíveis de PROFESSOR MUNICIPAL DE EDUCACAO BÁSICA I , a 
comparecerem no Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista 
Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de 
publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas. 
 
Nº Insc: 6116    GISELDA PAULA DOS REIS   classificação: 31ª 
 

Mirassolândia, 05 de Março de 2.022 
 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal. 

 

 

 

 

 
 
Prefeitura do Município de Tanabi. 
Tomada de Preços n° 04/2022.  
Objeto: Obras de construção do “Espaço Saúde”, no bairro do Ecatu, no município de 
Tanabi, Estado de São Paulo, ficando designado para o dia 25 de abril de 2022, às 
09h15min, para a entrega dos envelopes, às 09h30min a sessão credenciamento e 
abertura dos envelopes do mesmo dia. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do 
Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro– todos os dias úteis, das 
09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, com todos os dados da solicitante, no email: 
licitacao@tanabi.sp.gov.br ou ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 05 de abril 
de 2022.   Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município Tanabi. 
 
 
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 26/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 34/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 16/2022 
OBJETO: Aquisição de medicamentos destinados ao abastecimento das 
unidades de saúde municipal. 
Data da realização da Sessão Pública: 28/04/2022 
Horário: 08h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - 
Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, 
Centro. 
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 05 de abril de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 
3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, 
faz saber que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 
art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. NIVALDO PEREIRA DE SOUZA e LUZICLÉA COSTA BARBO-
SA, sendo ELE filho de GEROSINA PEREIRA DE SOUZA e ELA filha de 
CASSIO SOUZA BARBOSA e de MARIA FERNANDES COSTA;
2. AUGUSTO PATRICK PRATES e LIZIANE PINHEIRO, sendo ELE 
filho de GENTIL DA SILVA PRATES e de ANGELINA SOLLÉR PRATES e 
ELA filha de SILVIO CARLOS PINHEIRO e de MARILAINE ELISABETH 
CAPELIN PINHEIRO;
3. LAIONN LUIZ CAETANO PEREIRA FERREIRA e MÁYRA CRIS-
TINA CLAUDINO, sendo ELE filho de JOAQUIM CAETANO FERREIRA e de 
LUCIMAR ALVES PEREIRA FERREIRA e ELA filha de SIVALDO CLAUDINO 
e de VANDERLI VANDERLEI LUZ CLAUDINO;
4. JOÃO FELIPE TAVARES DE SOUZA e CAMILI VITÓRIA 
PINHEIRO, sendo ELE filho de JOÃO FERREIRA DE SOUZA e de MARIA 
LÚCIA TAVARES DE OLIVEIRA e ELA filha de JOÃO ROBERTO SOARES 
PINHEIRO e de EDNÉIA APARECIDA PINHEIRO;
5. JOSÉ ALISSON DA SILVA DE OLIVEIRA e GIOVANNA CAMILE 
GALLO, sendo ELE filho de ANTONIO DA SILVA DE OLIVEIRA e de ZE-
NILDA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA sendo ELA residente e domici-
liada em Ilha Solteira, SP, filha de FELICIO ARTUR GALLO e de PATRICIA 
ADRIANA LOPES GALLO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 05/04/2022.
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EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRE-

TO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

GUILHERME RICO FIOREZI e ISABELLA ISIS DA SILVA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, empresário, divorciado, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 16 de maio de 1992, filho de PEDRO 
LUÍS GANDOLFI FIOREZI e de SOLANGE APARECIDA RICO FIO-
REZI. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida 
em Andradas, MG, no dia 25 de maio de 1993, filha de RONILDO 
EMIDIO DA SILVA e de JOANA D'ARC RODRIGUES DA SILVA. 

MATHEUS DA SILVA SANITÁ e DANIELLE COSTA GOMES DE 
CASTRO. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nasci-
do em Uchoa, SP, no dia 01 de março de 1991, filho de JOSÉ CAR-
LOS SANITÁ e de APARECIDA DONIZETI DA SILVA SANITÁ. Ela, 
de nacionalidade brasileira, secretária financeira, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de fevereiro de 1984, filha de 
VAGNER ANTONIO GOMES DE CASTRO e de MARIA APARECIDA 
DA COSTA GOMES DE CASTRO. 

GABRIELA SCAQUETTI e GABRIELA GASPARO. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, barista, solteira, nascida em Jundiaí, SP, no dia 
17 de março de 1996, filha de FABIO AUGUSTO SCAQUETTI e de 
SANDRA MARTINS SCAQUETTI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
garçonete, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 29 
de dezembro de 1997, filha de SERGIO RICARDO GASPARO e de 
EVA VILMA FIRMINO GASPARO. 

IVAN MARCOS DE SANTIS e NATALIA MAESTRINERE HIPOLITO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteira, nascido em 
Catanduva, SP, no dia 11 de abril de 1992, filho de JAIR DE SANTIS 
e de MARIA TERESA SANCHES MARCOS DE SANTIS. Ela, de 
nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 29 de julho de 1994, filha de PAULO CESAR 
HIPOLITO e de SANDRA MIRIAM MAESTRINERE HIPOLITO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado 
neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela impren-
sa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 04 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

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

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

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

LUIZ CRISPIN CUSTÓDIO e SONIA FRANÇA DIAS. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, vigilante, divorciado, nascido em Araçatuba, SP, 
no dia 19 de junho de 1976, filho de e de EDNA CUSTÓDIO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, costureira, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia 07 de junho de 1972, filha de MARIAL DIAS DA SILVA e de 
ALAÍDE JOSEFA FRANÇA. 

SÉRGIO ROBERTO MEDEIROS e MARINA DOS SANTOS. Ele, de 
nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, nascido em Engenhei-
ro Schmidt, Distrito de São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de no-
vembro de 1963, filho de TARCILIO MEDEIROS e de DIRCE BERGO 
MEDEIROS. Ela, de nacionalidade brasileira, secretária, divorciada, 
nascida em Cuiabá, MT, no dia 06 de janeiro de 1962, filha de JOSÉ 
FRANCISCO DOS SANTOS FILHO e de AMERINA ROCHA DOS 
SANTOS. 

ERNESTO LODI DOMINGUES e ISABELLE CHRISTAL. Ele, de na-
cionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 06 de abril de 1990, filho de CARLOS RENÊ DOMIN-
GUES DA SILVA e de LIGIA MARIA LODI MAIA DOMINGUES. Ela, de 
nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 24 de fevereiro de 1995, filha de LUCIANO DA 
SILVA CHRISTAL e de GISLENE ANTONIA CHRISTAL.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado 
neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa 
local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 05 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.
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CENTRO DE COMPRAS
Confirmando nota dada aqui há algum tempo na época da ven-
da o prédio onde existia o Buffet Dalila, será um centro comer-
cial do grupo Dom Tápparo, dono da cachaça Cabaré. A empre-
sa aberta aqui, hoje exporta a cachaça para a Europa e Estados 
Unidos. Nos supermercados europeus uma garrafa da bebida é 
comercializada por até 100 euros.

Antonio Carlos e Edileila Imbernom Bittar, foram anfitriões de uma 
festa deliciosa sábado no salão que leva o nome dos pais dele-Elias 
Bittar e a saudosa d. Olga-do Lions Clube de Mirassol.Uma feijoada 
animadíssima que atingiu o anoitecer, marcou os 70 anos dele. 

O médico Edmo Atique Gabriel- um craque em cardiologia, diga-se- é 
agora consultor de saúde do Programa Amaury Jr, pela Rede TV. O 
programa vai ao ar todas as quartas-feiras e sábados à meia-noite.

No dia de sua posse, o governador Rodrigo Garcia veio a Rio Preto para 
uma cerimônia de entrega de viaturas para a Polícia Militar. Depois, foi 
comer o pastel do nosso Mercado Municipal, uma aplaudida experiência 
gastronômica e conhecer a reforma do prédio que está sendo finalizada. 
Na foto, o deputado Itamar Borges, este colunista, o governador, o advo-
gado Eduardo Molina Santos e o prefeito Edinho Araújo.

A querida rio-pretense Silvia Mu-
nia, que faleceu em São Paulo dia 15 
de março depois de uma batalha de 
ano e meio contra o câncer, não fi-
cou sabendo que o escritório Santos 
Neto Advogados, do qual seu filho 
Henrique Munia Erbolato é um dos 
sócios, ganhou alguns dias depois, 
o prêmio de melhor escritório de 
advocacia na área de agronegócios, 
láurea entregue pela publicação in-
glesa Chamber & Partners durante 
festa no Hotel Unique. Ele vem a 
ser neto dos saudosos José Munia 
que empresta seu nome a uma das 
principais avenidas da cidade e da 
saudosa Bela Freitas Munia.

Seguiram na manhã de domingo para uma semaninha básica em 
Arraial d’Ajuda, no sul da Bahia, Luiz Gonzaga e Suely Ferreira, 
Karabet h e Márcia Kagdassaryan, José Eduardo e Guta Roma, Rei-
naldo e Tereza Lobanco.

FESTA CHIC I
A retomada das festas, após esse período de abstinência 
determinado pelo isolamento da pandemia, está provocan-
do frisson em muita gente. O Feijão Chic, feijoada que realizo 
há mais de dez anos,já mobiliza uma significativa parcela do 
high, principalmente porque além de uma feijoada gourmet, 
capaz de saciar a fome com glamour e dignidade, promete se-
duzir os paladares mais exigentes,aqueles paladares impla-
cáveis pelos quais não passa nenhuma pitada de sal a mais.

ALTAR
De casamento civil marcado para o dia 22 de abril, Na-
than Arthuro Guimarães de Campos e Marina Arroyo 
Mesquita.Após a cerimônia os pais e padrinhos festejam 
com um almoço no Varanda do Golfe. Ele é médico de Po-
coné, Mato Grosso, filho de Nilton de Campos e de Mariza 
Cristina Guimarães de Campos. Ela, rio-pretense, médica, 
filha dos médicos Marco Antonio de Freitas Mesquita e 
Cláudia Maria Spínola Arroyo Mesquita. A cerimônia re-
ligiosa será dia 16 de junho com recepção no Palácio do 
Cedro, um casarão imperial nas proximidades do Museu 
do Ipiranga, em Sampa.A noiva é neta de um dos ícones 
da medicina em Rio Preto, o saudoso José Arroyo Martins 
e da saudosa D. Judith Spínola Arroyo

FESTA CHIC II
Pretendo lavrar nessa edição, uma festa absolutamente in-
formal e deliciosa, não pela aparência, mas pela essência. 
A partir do início da festa, às 13 horas, o cardápio oferecerá 
um leque de apetizers, antes da feijoada, delícias assinadas 
pelo capricho do Buffet Dahir de Faria.Com essa aborda-
gem,o buffet executará um banquete de prazeres com um 
cardápio soberbo pontilhado de pratos inspirados,cheios de 
frescor e sabor, que preconizem a gourmetização, para fugir 
da maioria das feijoadas que grassam por aí.desde os ape-
ritivos à sobremesa. Afinal, o prazer de comer vai além do 
gesto primitivo de matar a fome.

BABY I
O vice-prefeito Orlando Bolçone e sua mulher, Wanda, 
viajam em maio para Elmhurst, cidade vizinha de Chi-
cago, nos Estados Unidos, onde moram sua filha Paola, 
seu genro Brian Aenonsen e quatro filhos-dois meninos 
e duas meninas. Vão aguardar o nascimento do quinto 
neto,um menino, ainda sem nome escolhido. 

BABY II 
Edmar e Nayara Faitarone Rocha, vão ganhar seu segun-
do filho dia 2 de maio. Agora, um menino que receberá o 
nome do pai e do avô. É neto do saudoso Ale Faitarone 
e de Edna Faitarone. E de Edmar Rocha, já falecido e de 
Neide Rocha

FESTA CHIC IV
De sobremesa, sorvete de queijo com mousseline de goia-
bada e sorvete de nata com coco ralado. As bebidas são 
refrigerante, água, gin e cerveja. Quem quiser levar sua 
própria bebida,rolha zero.A música não será tonitruante, 
permitindo que as pessoas conversem e se confraternizem.
Terá deliciosas melodias ao fundo, primeiramente apre-
sentadas pelo tecladista Anisinho Martin & Cia, com hits 
de Sinatra, Boublé, Jobim, Roberto Carlos. Depois, Bozó & 
Amigos com sambas de enredo e delícias da MPB e para en-
cerrar, o DJ Cláudio Gorayeb com hits discothèque dos Anos 
70,80 e 90, nomes que dispensam maiores apresentações.

FESTA CHIC III
De entrada, anotem: panceta com goiabada, bombom de ai-
pim com carne seca,bolinho de bacalhau,torresminho,pas-
teizinhos de carne, queijo e palmito,coxinha de frango com 
catupiry, mandioquinha frita estalante, bolinho de arroz 
crocante, polenta frita, mini-quibe e bolinha de queijo.No 
aparador, a partir de 16 horas,chega a feijoada:um escal-
dante feijão preto,linguiça calabresa,carne seca, costelinha 
defumada,linguiça portuguesa defumada, paio, carne se-
ca,costelinha de porco,lombo suíno, pés e orelhas, bacon, 
corinho de porco, arroz branco,pimenta, torresmo, farofa, 
couve, taioba, banana à milanesa e laranja. 

FESTA CHIC V
Convites com mesa custam R$ 280,00. Se um grupo pre-
ferir uma mesa fechada – todas são para 8 lugares- pa-
gam R$ 270,00 por pessoa. Os convites individuais, para 
quem prefere se acomodar em mesas bistrô ou no lounge, 
disponíveis, custam R$ 250,00.Todos os preços divididos 
em até duas vezes. Informações pelo telefone disk ingres-
so: 17-99125-9002. La Femmer, loja Chic da Redentora, na 
esquina da Antônio de Godoy, em frente ao antigo Frans 
Café, estará vendendo os convites.
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*Será hoje às 19 horas,
 na Redentora, a missa por intenção

 da alma do jornalista Jocelito Paganelli

*Foi o governador 
Rodrigo Garcia quem entregou a taça ao vencedor do 

Campeonato Paulista, após a vitória do 
Palmeiras sobre o São Paulo F.C. 

*Eloisa Ottoboni Rossi 
e sua filha Manuela, chegam hoje de circulada 

pelo Egito e Terra Santa.

*Viajam dia 3 de maio 
para uma pescaria em Paso de la Patria, acarinhados 

por Pedrinho Milian, Mario Teso, Marco Baraldo Gomes, 
Dulcimar de Souza, João Theodoro, 

Maurício Neves, Paulo Maluf. 
Mas retornam a tempo de participar do Feijão Chic.

*O industrial de calçados, 
Renato Miranda e a mulher, Silvia, estão curtindo 

Amsterdã, depois de terem passado por Paris. 
São donos da loja La Femmer, novo sucesso da 

Redentora. Retornam depois de amanhã 

*O Teatro Paulo Moura 
apresenta dia 22 de maio, o espetáculo

 Pink Floyd Experience

*Vera Figueiredo Ferraz 
e sua filha Stella, viajam para Boca Raton dia 24 de abril.

*Waldyr de Faria 
está pensando em abrir seu complexo gastronômico, o 

Dona Maria, na Avenida JK, dia 20 de abril,
 véspera do feriado.

*As fotos da elegante 
festa de aniversário de Eliana Mathias Homsi eram assi-

nadas pela fotógrafa Gabriela Assis.

*Cristina Lemos 
repaginou sua loja e está encantando as clientes.

*O baile de escolha 
da Rainha do Rodeio de Paulo de Faria está marcado para 

o dia 4 de junho, no ginásio de esportes.

PRESENTAÇO
Até a segunda quinzena de maio, a Diretoria Nadim Cury/
Paulo Voltarelli, pretende entregar aos associados do Clube 
Monte Líbano, uma belíssima obra:o restaurante do Parque 
Aquático, com 1.400 m2, uma enormidade. Construído meio 
metro acima do piso das piscinas,oferece uma belíssima vi-
são panorâmica do local. Não vai nem esperar o verão para 
tornar-se o must em Rio Preto.


