
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP -QUINTA-FEIRA - 07 DE ABRIL DE 2022 - ANO XIX - Nº 5.527 - R$ 1,50

DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

SALÁRIO

LISTA DE
ESCALAS
Vereador Robson Ricci 
protocolou projeto que 
obriga postos de saúde 
exporem lista de escala 
de médicos. 
POLÍTICA  Pág.3

Edinho entra com Adin 
contra o próprio reajuste

A Procuradoria Geral do Mu-
nicípio (PGM) entrou, nesta 
quarta-feira (6), com Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (Adin) no Tribunal de 

Justiça (TJ) contra o reajuste 
dos salários do prefeito, vice-
-prefeito e secretários muni-
cipais. O aumento foi de 11%. 
O departamento jurídico mu-

nicipal pediu liminar para 
suspender a Lei Comple-
mentar, de autoria da Mesa 
Diretora da Câmara. 
POLÍTICA  Pág.4

EM 45 DIAS

Juiz manda 
Guapiaçu 
demitir MEIs 
contratados
O juiz Eduardo Garcia Albu-
querque, da 2º Vara Pública 
de Rio Preto, determinou 
que a prefeita de Guapia-
çu, Luciani Cristina Marti-
nelli Gimenes, Lu Arquiteta, 
(PSDB), encerre os contratos 
com todos os servidores mu-
nicipais contratados através 
de Microempresas Indivi-
duais (MEIs) em 45 dias. 
POLÍTICA  Pág.3

ROPRETOPREV

Eleição para 
conselheiros 
começa nesta 
quinta
POLÍTICA  Pág.6

NA CÃMARA

Encontro em 
comissão discute  
superlotação e 
falta de médicos
POLÍTICA  Pág.4

DROGAS

Denúncia 
anônima faz 
Baep prender 
traficante
POLÍTICA  Pág.5

EMPREGOS

Balcão Itinerante 
registra 342 
atendimentos 
em março
POLÍTICA  Pág.6

A Diretoria do Bem-Estar Animal (Dibea) recebeu 
um veículo que será utilizado para atendimento de 
denúncias de maus-tratos e transporte de animais. O 
investimento foi de R$ 156 mil. CIDADES  Pág.6

Os gcms pararam a viatura em frente ao miniterminal. 
Dentro do carro, um casal tinha duas grelhas de ferro do 
sistema pluvial pesando 70 quilos cada. CIDADES Pág.5

STARTUPS MOSTRAM INOVAÇÕES
Nesta quinta-feira (7), às 9h, será realizado o Demo Day do Heath Me Up, programa de 
aceleração de startups realizado por grandes empresas do setor de saúde rio-pretense 
Ao todo, 7 startups vão expor suas inovações, não só da região de Rio Preto, mas tam-
bém de Belo Horizonte, São Carlos, Recife, Natal e Jaraguá do Sul. CIDADES  Pág.6

Veículo vai atender 
animais maltratados

ELEIÇÕES 22

Itamar confirma 
dobrada com 
Edinho Filho e 
aposta em Garcia

Deputado Itamar Borges 
deu entrevista exclusiva ao 
DHoje, disse que Edinho Fi-
lho será candidato e Garcia  
vai crescer. POLÍTICA  Pág.3

PARTEC

Os vereadores derrubam um veto 
mantendo o aumento alegando 
que ele “represa” salários 
de servidores de carreira

FURTANDO BUEIROS

DIBEA

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Tratamento de varizes com 
laser transdérmico: vanta-

gens e indicações
Aproximadamente 20% 

a 30% da nossa população 
sofre com varizes, principal-
mente nos membros inferio-
res. Caracterizadas por veias 
dilatadas e insuficientes, as 
varizes acometem em espe-
cial o público feminino e re-
presentam uma importante 
causa de dores nas pernas 
e edema, além de estar as-
sociado a queixas estéticas.

 As variações hormo-
nais, o uso de medicações 
contraceptivas, o histórico 
familiar, o período gesta-
cional, os antecedentes de 
trombose venosa profunda, 
o sedentarismo e o ortos-
tatismo prolongado consti-
tuem os principais fatores de 
risco para o desenvolvimen-
to de varizes nos membros 
inferiores. 

Contrariando o que mui-
tas pessoas acreditam, o 
tratamento das varizes não 
deve ser realizado apenas 
com objetivos estéticos e não 
se caracteriza por um pro-
cedimento simples. Quem 
sofre com varizes pode evo-
luir com flebite de veias su-
perficiais, trombose venosa 
profunda, alterações de pele 
como eczema e dermatite 
ocre, e pode desenvolver a 
úlcera venosa de estase, que 
representa uma importante 
causa de afastamento do 
trabalho e de constrangi-
mento social, com necessi-
dade até mesmo de suporte 
psicológico. Além disso, o 
tratamento de excelência 
das varizes dos membros 
inferiores exige um rigoroso 
e detalhado planejamento 
pré procedimento, com o uso 
de inúmeras tecnologias em 
prol do paciente.

Dentre os tratamentos 
disponíveis, existe muita 
discussão sobre as diferen-
ças entre a cirurgia de va-
rizes e o procedimento com 
laser transdérmico. Muitas 
divulgações têm reforçado 
que o tratamento a laser 
substitui na maioria das 
vezes a cirurgia de varizes. 

A microcirurgia de vari-
zes representa o mais tra-
dicional tratamento para 
as varizes dos membros 
inferiores. Houve uma me-
lhora expressiva neste pro-
cedimento, sendo que hoje 
o paciente pode realizar seu 
tratamento no próprio con-
sultório ou em hospitais-dia, 
não havendo necessidade 
de dormir no hospital. A 
recuperação pós-operatória 
não exige tempo prolon-
gado de repouso, com a 
possibilidade de retorno 
precoce ao trabalho e ao 
convívio familiar. Além dis-
so, o curativo evoluiu, com 
opções antialérgicas e que 
reduzem o hematoma pós 
procedimento. 

A vantagem da microci-
rurgia tradicional de varizes 
é a possibilidade de associar 
tratamentos, permitindo 

que tanto as varizes quanto 
os vasinhos possam ser trata-
dos no mesmo procedimen-
to. No caso de insuficiência 
da veia safena, pode-se optar 
por tratamentos minima-
mente invasivos, guiados por 
ultrassom o que permite o 
tratamento completo do pro-
blema venoso, com atuação 
sobre a veia safena doente, as 
veias dilatadas superficiais e 
os vasinhos.

O tratamento com laser 
transdérmico, por outro lado, 
representa a modernidade do 
tratamento estético vascular, 
oferecendo aos pacientes a 
oportunidade de cuidar dos 
vasinhos no próprio con-
sultório, sem a necessidade 
de repouso, sem internação 
hospitalar, sem anestesia e 
sem restrições pós procedi-
mento. A associação entre 
terapia esclerosante e o laser 
transdérmico tem sido con-
siderada uma opção eficaz 
e duradoura no tratamento 
dos vasinhos, com melhora 
estética significativa.

O laser transdérmico, en-
tretanto, não é capaz de tra-
tar a insuficiência e o refluxo 
da veia safena. Além disso, 
dependendo do calibre do 
vaso e da distância da pele, 
o laser transdérmico tem um 
efeito pouco eficaz na veia 
varicosa, com durabilidade 
abreviada. Para casos esté-
ticos, representa uma opção 
de excelência, entretanto, 
perde eficácia quanto mais 
avançado for o acometimen-
to venoso. 

O tratamento de varizes 
com laser transdérmico, 
portanto, não substitui a 
microcirurgia de varizes em 
todos os pacientes. Em casos 
leves e quando as veias são 
pequenas e próximas a pele, 
o laser transdérmico pode ser 
realizado, em substituição ao 
tratamento cirúrgico. Mas o 
correto julgamento e a defi-
nição do melhor tratamento 
são de escopo do cirurgião 
vascular, profissional de-
dicado ao tratamento das 
varizes, das microvarizes e 
dos vasinhos.

Na dúvida, procure seu ci-
rurgião vascular. Peça orien-
tações e cuide da sua saúde 
vascular. Para mais informa-
ções sobre varizes, tratamen-
to estético, procedimentos 
a laser e cirurgia vascular e 
endovascular, acesse o site 
www.drsthefanovascular.
com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
www.drsthefanovascular.com.br

Receba notícias pelo 
whatssap

Maria Alves Pereira Santos, natural 
de Estancia da Bahia, faleceu aos 
70 anos de idade. Deixa os filhos 
Edna, Edneia, Edvalva, Edvaldo, 
Elza, Eliane e Elisangela. Será se-
pultada no dia 06/04/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório São 
João Batista para o Cemitério São 
João Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

Dentre os mitos que 
que cercam o autismo é o 
de que só crianças podem 
apresentá-lo, que não exis-
tem adultos com esta con-
dição. Mas crianças com 
autismo crescem, e onde 
elas estão?

 Ainda são poucas, 
mas já estão nas universi-
dades estudando medicina, 
pedagogia, direito, gestão 
de negócios, ciências bio-
lógicas etc. No mercado 
de trabalho já estão atu-
ando como profissionais 
em diversas áreas como 
no esporte, na tecnologia 
da informação, nas artes 
visuais, na indústria e nas 
universidades. Trabalham 
como professores, desig-
ners, veterinários, estilis-
tas, jogadores de futebol, 
jornalistas e pesquisado-
res. Mas, sendo autistas, 
como conseguiram esse 
feito?

 Podemos dizer que 
lhes foram dadas opor-
tunidades, mesmo que 
mínimas, de inclusão. De 
estarem onde precisavam 
estar.

 O Transtorno do 

ARTIGO

LUGAR DE AUTISTA É EM TODO 
LUGAR!

O processo de inclusão para pessoas 
com TEA não acontece só pelo acesso 
à escola, mas também pela minimiza-
ção de crenças distorcidas pela própria 
sociedade

Espectro Autista (TEA) é 
um distúrbio do neurode-
senvolvimento que envol-
vem déficits na interação 
social e nas habilidades de 
comunicação que impactam 
o desempenho social e aca-
dêmico dos indivíduos com 
essa condição, que podem 
ser minimizados quando 
incluídos nos diversos âm-
bitos da sociedade, como 
no educacional e na saúde, 
se dadas as oportunidades 
específicas às suas neces-
sidades desde a mais tenra 
idade.

 O processo de inclu-
são para pessoas com TEA 
não acontece só pelo acesso 
à escola, mas também pela 
minimização de crenças dis-
torcidas pela própria socie-
dade. Daí a importância do 
Dia Mundial de Conscienti-
zação do Autismo, lembrada 
no dia 02 do mês de abril, 
que neste ano teve como 
tema “Lugar de autista é 
em todo lugar!”. O objetivo 
desta data é conscientizar a 
sociedade a respeito desta 
complexa condição, para 
que haja mais conhecimen-
to, mais respeito e menos 
preconceito.

A história de Temple 
Grandin 

 Mary Temple Gran-
din é uma personagem bas-
tante conhecida no meio do 

agronegócio. Diagnosticada 
com autismo na infância, 
soube aproveitar as van-
tagens oferecidas por sua 
grande capacidade de ob-
servação para melhoria da 
produção pecuária.

 Contrariando a re-
comendação médica dada 
na época, de interná-la 
em uma instituição psi-
quiátrica, sua mãe insis-
tiu em proporcionar-lhe 
educação formal, fazen-
do-a participar de todos os 
processos, incentivando-a 
para desenvolver as suas 
capacidades cognitivas e a 
ser autossuficiente no dia 
a dia. 

 Temple Grandin 
formou-se bacharel em Psi-
cologia e conquistou o PhD 
em Zootecnia, tornando-se 
uma profissional extrema-
mente bem-sucedida, de-
dicando sua carreira tanto 
para explorar o mundo 
do autismo quanto para 
melhorar o bem-estar dos 
animais.

 Em sua juventu-
de, criou a “máquina do 
abraço”, uma engenhoca 
para lhe pressionar como 
se estivesse sendo abraça-
da e que a acalmava, assim 
como a outras pessoas com 
autismo. A partir desta 
criação, projetou equipa-
mentos e instalações para 
a pecuária, desenvolvendo 
uma prática revolucionária 

de manejo de animais vivos 
em fazendas e abatedouros, 
utilizada hoje por mais de 
50% dos criadores de gado 
americanos, incluindo o Mc 
Donald’s.

 Histórias como a de 
Grandin contribuem para 
a disseminação do conhe-
cimento sobre o assunto, 
pois a conscientização, além 
de contribuir para facilitar 
o acesso ao tratamento, 
colabora para minimizar a 
estigmatização e a discrimi-
nação que as pessoas com 
autismo sofrem.  A 
conscientização do autis-
mo é o primeiro passo para 
construirmos uma socie-
dade mais compreensiva e 
acolhedora para os autistas 
e seus familiares.

 Desta forma, para 
contribuir com essa missão, 
para que mais histórias 
inspiradoras aconteçam, é 
necessário que todos nós 
possamos conhecer sobre 
o TEA e compreender a 
importância de nossa res-
ponsabilidade em garantir 
a inclusão de todos, onde 
mais e mais autistas possam 
realizar seus sonhos em 
qualificarem-se e tornarem-
-se profissionais bem-su-
cedidos, ocupando de fato 
todos os lugares.

Andréia A. Ferraz
Psicopedagoga, Peda-

goga, Mestre em Educação 
Especial

Instagram - @andreia-
ferrazprof

Comitê Educação e In-
clusão

Grupo Mulheres do Bra-
sil – Núcleo São josé do Rio 
Preto

ARTIGO

Luzeiro de Esperança à humanidade
A Caridade é o conforto de 

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

Por isso, a Legião da Boa 
Vontade (LBV) e a Religião de 
Deus, do Cristo e do Espírito 
Santo não têm medido esforços 
para corajosamente proporcio-
nar socorro espiritual e mate-
rial a milhares de famílias que 
passam por suas provações fí-
sicas, emocionais, psicológicas 
e, sobretudo, espirituais. Isso 
graças à incansável ajuda do 
povo. Não descansaremos um 

segundo sequer no cumprimen-
to da tarefa a nós designada por 
Deus. O nosso muito obrigado 
pela confiança!

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

Nestas décadas de pregação 
ecumênica, tanto dele quanto 
minha, temos fraternalmente 
alertado para os graves fatos 
anunciados nas profecias bíbli-
cas, desde a Gênese Mosaica ao 
Livro da Revelação, bem como 
em tomos sagrados das res-
peitáveis tradições espirituais, 
sem deixar de fora os profetas 
laicos de diversos setores do 
pensamento criador. Vamos 
humildemente servindo de ata-
laia, fazendo ressoar bem alto a 

trombeta, conforme registrou o 
Profeta Ezequiel (capítulo 33).

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

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

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

14 Bem-aventurados aque-
les que lavam as suas vestiduras 

no sangue do Cordeiro de Deus, 
para que lhes assista o direito 
à Árvore da Vida Eterna, e 
para entrarem na cidade pelas 
portas.

José de Paiva Netto ― Jor-
nalista, radialista e escritor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com
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Política Comércio de carne
O governador Rodrigo Garcia regu-
lamenta a comercialização de carne 
moída fracionada.

Decisão judicial
O STJ decidiu que a Lei Maria da Penha 
pode ser aplicada para proteção de 
mulheres transexuais

Divulgação

O juiz Eduardo Garcia Al-
buquerque, da 2º Vara Pública 
de Rio Preto, determinou que a 
prefeita de Guapiaçu, Luciani 
Cristina Martinelli Gimenes, 
Lu Arquiteta, (PSDB), encerre 
os contratos com todos os ser-
vidores municipais contratados 
através de Microempresas Indi-
viduais (MEIs) em 45 dias e que 
não repita essa modalidade de 
contratação, sob multa de R$ 
10 mil, além de outras implica-
ções legais, como improbidade 
administrativa. 

Segundo Luciani, que era 
vice-prefeita, ao assumir a ad-

Juiz dá 45 dias para Prefeitura 
demitir contratados como MEIs

GUAPIAÇU

ministração da cidade há cinco 
meses, após o afastamento do ti-
tular, se deparou com contrata-
ções ilegais de funcionários, sem 
concurso público, na modalida-
de de microempresários. Ela diz 
no processo que o impedimento 
legal provocado pela pandemia 
de Covid para a realização de 

concurso público e aumento de 
gastos com pessoal não permitiu 
solucionar o problema. Informa 
que havia começado. 

O juiz, ao conceder liminar, 
afirma que tais impedimentos 
não proibia a Prefeitura de 
realização de concurso público 
ou licitação com as MEIs con-

Na decisão, ele deter-
mina multa diária de R$ 
100,00 por contrato e de 
R$ 10 mil se não regula-
rizar a situação

JUIZ E PREFEITO

Encontro reforça combate 
à violência doméstica

Prefeitura de Guapiaçu tem 45 dias para cumprir decisão

Juiz Alceu Corrêa visitou o prefeito Edinho ontem

O juiz titular da Vara de 
Violência Doméstica e Fami-
liar Contra a Mulher de Rio 
Preto, Alceu Corrêa Junior, 
esteve nesta quarta-feira, 6, 
no gabinete do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) e reforçou 
a importância do trabalho 
conjunto entre os poderes para 
ampliar as ações de enfren-
tamento à violência contra a 
mulher. 

“Nós viemos trazer ao pre-
feito um convite para que o 
poder público municipal apoie 
a Campanha Sinal Vermelho. 
Já temos a Secretaria da Mu-
lher empenhada nisso, mas 
queremos mobilizar outras 
autoridades do município, 
sensibilizar também a socie-
dade civil para que tenhamos 
um combate mais efetivo da 
violência contra a mulher”, 
afirma Alceu Corrêa Junior. 

A campanha é permanente 
e foi oficializada pela lei nacio-
nal 14.188. Por meio dela, a 

mulher pode denunciar silen-
ciosamente que está sofrendo 
de violência por meio de um 
sinal em formato de X, escrito 
preferencialmente na mão e na 
cor vermelha, apresentado a 
atendentes de estabelecimen-
tos comerciais. Quem recebe 
a denúncia deve providenciar 
assistência à vítima, de manei-
ra discreta. 

“Estamos intensificando a 
campanha e, com a parceria da 
iniciativa privada, vamos fazer 
a orientação para os estabele-
cimentos comerciais de como 
proceder neste atendimento”, 
diz a secretária da Mulher. O 
trabalho será desenvolvido 
também em parceria com a 
Acirp (Associação Comercial 
e Empresarial de Rio Preto). 

A Vara de Violência Do-
méstica e Familiar Contra a 
Mulher de Rio Preto foi ins-
talada em novembro de 2021 
e iniciou suas atividades com 
mais de 5,5 mil processos.

Divulgação

Da REDAÇÃO

Divulgação

Depois de especulações 
que davam conta da possibi-
lidade de Edinho Filho, filho 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), desistir da disputa a 
uma vaga na Câmara Federal, 
o deputado estadual Itamar 
Borges (MDB) afirmou que 
esta possibilidade não existe. 

Em entrevista ao Dhoje 
Interior Itamar, que deixou o 
cargo de secretário estadual 
da Agricultura na última sex-

Itamar deve dobrar com Edinho Filho e 
prevê deslanche de Garcia no interior

ELEIÇÕES 2022

Edinho Filho foi braço 
direito de Itamar ao lon-
go dos 10 meses em que 
ficou a frente da pasta

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

ta-feira, 1 de abril, disse que a 
pré-candidatura de Edinho Fi-
lho, também filiado ao MDB, já 
está sendo colocada nas ruas. A 
chapa deverá ser entre Itamar 
concorrendo à reeleição na As-
sembleia de São Paulo e Edinho 
Filho em disputa inédita como 
deputado federal. 

Nos bastidores havia a pos-
siblidade de que o grupo do 
prefeito Edinho Araújo pode-
ria forçar a saída de cena do 
filho para que a dobrada fosse 
entre Itamar e o deputado fe-

deral Geninho Zuliani (União 
Brasil). 

“Nada de existir esta con-
versa. Geninho é amigo meu, 
tenho algumas dobradas com 
ele em Olímpia e cidades da 
região. Edinho Filho é pré-
-candidato a deputado federal 
e já está se organizando neste 
sentido”, afirmou Itamar. 

Braço direito
Edinho Filho foi braço di-

reito de Itamar ao longo dos 
10 meses em que ficou a frente 

publicitários e agência de 
comunicação já se articula 
para idealizar o tom que será 
adotado durante a campanha 
eleitoral deste ano. A assessora 
especial do prefeito Edinho, 
Josiane Amoriele, deixou o 
cargo nesta terça-feira, 5, para, 
ao que tudo indica, trabalhar 
na campanha de Edinho Filho. 
É um sinal claro de que o escre-
te de Edinho - que o fez obter 
sucessivas vitórias ao longo 
da carreira - também estará a 
serviço do filho. 

Rodrigo Garcia 
Ao Dhoje Interior o depu-

tado estadual Itamar Borges 
ainda falou como acredita ser 
o governo do Rodrigo Garcia 
(PSDB) a frente do Estado até 
o dia 31 de dezembro. Garcia 
também disputa as eleições 
neste ano onde tentará perma-
necer no atual cargo. 

Itamar afirma que o tra-
tamento com as cidades da 
nossa região, do interior, será 
ainda mais fortalecido. “Essa 
proximidade com o interior e o 
conhecimento da capital tende 
a aumentar o trabalho com as 
prefeituras”, diz. 

“O Rodrigo tem um tra-
balho muito forte na capital, 
mas o interior é a raiz dele, a 
origem. O interior identifica 
no Rodrigo todas as soluções. 
Rodrigo vai rodar todo o Esta-
do com o governo itinerante. 
Eu digo à ele: ‘Rodrigo, você 
conhece o Estado, agora você 
vai percorrer com o governo 
itinerante para que o Estado 
todo te conheça’”, declarou.

Itamar Borges reafirma dobrada com Edinho Filho e diz que Estado vai conhecer Rodrigo Garcia

da pasta estadual da Agricul-
tura. Ele era assessor especial 
e cuidou de programas como 
Melhor Caminho e Segurança 
no Campo. “Nova liderança 
que colocou o nome a disposi-
ção do partido. Já consta como 
pré-candidato e será minha 
dobrada aqui em Rio Preto 
e região”, reafirmou Itamar 
Borges. 

A candidatura do filho do 
prefeito Edinho Araújo é tão 
concreta que grupo de pro-
fissionais, entre jornalistas, 

Câmara de 
Olímpia fecha 
inscrições para 
concurso hoje

A Câmara de Olímpia 
encerra nesta quinta-feira 
(7) o prazo de inscrições 
para seu concurso público 
com nove vagas em cargos 
de níveis fundamental, 
médio e superior, com 
salários de R$ 1.971 a R$ 
3.542. 

Os interessados deve-
rão se cadastrar pelo site 
da Fundação Vunesp, res-
ponsável pela seleção. O 
endereço é www.vunesp.
com.br. A taxa de inscri-
ção varia de R$ 44,50 a 
R$ 82,20, de acordo com 
a escolaridade do cargo. 

A opção de ensino 
fundamental é agente 
operacional, com 2 va-
gas e salário de R$ 1.971. 
Candidatos com nível 
médio poderão disputar 
as 3 vagas para agente 
legislativo, profissão com 
salário de R$ 2.291. Para 
as opções de formação 
superior, com salário de 
R$ 3.542, são oferecidas 
3 vagas para analista le-
gislativo e 1 para analista 
de sistemas. Além dos 
salários, a Câmara oferece 
auxílio de R$ 300 para 
alimentação e adicional 
de escolaridade. 

A aplicação da prova 
está prevista para 15 de 
maio, um domingo, em 
Olímpia. O edital, com to-
das as informações sobre 
o certame, pode ser visto 
no site da Vunesp.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

tratadas para o preenchimento 
dos cargos irregulares. O juiz 
concede 30 dias de prazo para 
recurso. Caso contrário, fica 
subentendido que a Prefeitura 
concorda com a determinação. 

Terça-feira a prefeita Lucia-
ni admitiu as irregularidades 
e disse que estava licitando a 
contratação de uma empresa 
para estruturar o quadro de 
funcionários com a eliminação 
dessa prática. Admitiu que ela 
acontece há décadas e foi con-
cebida por prefeitos anteriores 
à sua posse. O promotor Sérgio 
Clementino disse que a prática 
foi utilizada politicamente. 

O s  c o n t r a t a d o s  t i -
nham que abrir uma MEI e 
os contratos eram verbais. 
Caso não cumpra a sentença, 
além das multas previstas, a 
prefeita pode ser acionada por 
vários crimes, entre eles o de 
improbidade administrativa que 
pode levar à cassação do manda-
to. São entre 20 e 30 servidores. 

Divulgação SMCS

POSTOS DE SAÚDE

Projeto quer lista com escala de médicos à vista

           Nova lideran-
ça que colocou o 
nome a disposição 
do partido. Já 
consta como pré-
-candidato e será 
minha dobrada 
aqui em Rio Preto 
e região.

Itamar borges, 
deputado estadual

“

“

Depois de blitz de grupo de 
vereadores na UPA Jaguaré 
em que foram identificadas 
uma série de irregularidades, 
desde a falta de profissionais 
médicos a problemas estru-
turais, vereadores da Câmara 

Municipal de Rio Preto se 
anteciparam com pedidos ao 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
para amenizar os problemas. 

Lista
Um deles é o vereador Ro-

bson Ricci (Republicanos) 
que protocolou projeto de lei 
que obriga os postos de saúde 
e unidades de pronto atendi-
mento do SUS, por intermédio 
da Secretaria Municipal de 
Saúde, da disponibilização ao 

público, de modo facilmente 
legível e em local visível, a re-
lação de nomes, especialidade 
e horários de atendimento de 
todos os seus profissionais 
de saúde e respectivas espe-
cialidades em cada unidade. 



POLÍTICA

Prefeito pede para que TJ impeça 
aumento do próprio salário

ADIN

A Procuradoria Geral do 
Município (PGM) entrou, nes-
ta quarta-feira (6), com Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (Adin) no Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ) contra o reajuste dos sa-
lários do prefeito, vice-prefeito 
e secretários municipais. O 
aumento foi de 11%.

O departamento jurídico 

O reajuste foi promul-
gado após veto ser der-
rubado por 13 dos 
17 vereadores 

DA REPORTAGEM
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Prefeito pede para que Tribunal de Justiça impeça aumento do próprio salário

Os vereadores 
derrubam um veto 
mantendo o au-
mento alegando 
que ele “represa” 
salários de servido-
res  

Divulgação SMCS

Em vídeo, técnica de enfermagem canta para alegrar paciente

Reunião de trabalho entre 
a Comissão Permanente de 
Saúde da Câmara, represen-
tantes da Secretaria Municipal 
de Saúde e diretores da San-
ta Casa e do AME - Hospital 
João Paulo II, para discutir a 
falta de pediatras e a superlo-
tação das Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) ajudou a 
entender a situação. 
A solução a curto prazo é di-
minuir as cirurgias eletivas 
(que não são urgentes) e se 
voltar para o atendimento de 
urgência. Representantes do 
Hospital de Base e da Divisão 
Regional de Saúde (DRS-15), 
da Secretaria Estadual, não 
compareceram. 
Ao abrir a reunião, vereador 
Luiz Celso Peixão (MDB), 
presidente da Comissão, dis-
se “queremos entender o que 
acontece no sistema, pois to-
dos os vereadores percebe-
mos um aumento na procura 
dos munícipes por soluções 
devido na demora no atendi-
mento, falta de pediatras nas 
unidades de saúde e vagas nos 
hospitais”. 
Pessoal da Saúde e vereado-
res identificam no sistema 
CROSS (Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de Saú-
de) da Secretaria Estadual um 
dos entraves. Ele faz o levan-
tamento dos pacientes inter-

Comissão discute superlotação 
e falta de médicos na rede 

NA CÃMARA

Proposta a curto prazo 
é diminuir as cirurgias 
eletivas e se voltar 
para o atendimento 
de urgência

nados nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), avalia a 
gravidade de cada caso e deter-
mina a transferência adequada. 
No entanto, o sistema foi mo-
dificado e a triagem não é mais 
feita por médicos. O sistema 
não atende às necessidades 
dos gestores (Secretarias Mu-
nicipais e rede hospitalar). Por 
isso, a conclusão é que um dos 
gargalos é o governo do Estado. 
Uma das reclamações frequen-

tes e que chegam aos vereado-
res é a dificuldade para trans-
ferir pacientes em estado grave 
que ficam dias à espera de lei-
tos nas UTIs das UPAs. Entre 
eles, crianças. 
O médico André Baitello, as-
sessor especial da Secretaria 
Municipal de Saúde, disse que 
o município está providencian-
do um aumento de leitos de 
pediatria com a Santa Casa e 
com o Hospital de Base. O HB 
deve abrir 10 leitos destinados 
a essa especialidade. 
Baitello disse aos vereadores 
que “ficou acertado recente-
mente com o sistema CROSS 
que o paciente traumatizado 
grave, infartado, com AVC, 
entubado na rua pelo atendi-
mento de emergência, esses 
vão direto para o hospital. O 
paciente que está muito grave 
que deu entrada na UPA e con-
seguimos atender fica na Uni-

dade até encontrarmos vaga 
no hospital”. 
Sobre o excesso de pacientes 
e a falta de pediatras na rede 
municipal, o gerente técnico 
da urgência e emergência pe-
diátrica do município, Antônio 
Edir Guizilini, se disse surpre-
so e que o aumento da procura 
se deve a demanda infantil ele-
vada pós-pandemia. 
“As crianças ficaram em casa 
desde 2020. Quando elas re-
tomam o convívio social, as 
mais velhas começam a apre-
sentar doenças que deveriam 
ter quando menores. Somam-
-se os casos”. Ele afirmou que 
”antes da pandemia, atendí-
amos na rede de 250 a 280 
crianças por dia. Durante, 
eram 120 atendimentos ao dia. 
Atualmente, apenas em uma 
UPA, são até 300 crianças 
por dia. É assustador, temos 
um aumento de 30% a 40%”. 

VÍDEO NO PORTAL

Técnica de enfermagem 
canta para alegrar paciente

O Hospital de Base pu-
blicou um vídeo nas redes 
sociais de uma técnica de en-
fermagem cantando para um 
paciente que está internado 
na UTI desde o dia 12/03. A 
funcionária no vídeo é Laila 
Beatriz Pereira Cardoso, que 
não é a primeira vez que uti-
liza as habilidades de cantora 
para tentar alegrar os pacien-
tes que passam pela unidade. 

“Eu sou do interior da 
Bahia e vim para Rio Preto há 
cerca de 4 anos. Lá eu já par-
ticipava de turmas de coral e 
uma vez fui convidada pela 
equipe de fisioterapia para 
cantar um paciente e desde 
então já fiz isso diversas ve-
zes”, contou Laila. 

No vídeo, o paciente é 
levado para uma sacada com 
uma grande janela e Laila 

canta a música “Jó” da canto-
ra Midian Lima. “É uma mú-
sica inspira as pessoas a nun-
ca perderem a fé. Geralmente 
eu pergunto para o paciente 
que tipo de música eles mais 
gostam antes de cantar. Me 
lembro de uma vez ter canta-
do “Evidências” a pedido de 
um idosos”, comentou a téc-
nica.Segundo o HB, é comum 
que os fisioterapeutas levem 
os pacientes da UTI para essa 
sacada, possibilitando que 
eles vejam a luz do sol e a 
rua. “A música é apenas uma 
parte do que a equipe faz para 
oferecer o melhor conforto 
possível para os pacientes. 
Na UTI, os pacientes não 
tem acompanhantes, então a 
gente realizamos essas ações 
para alegrar um pouco que 
está nesta situação”, afirmou.

Reunião de trabalho na Comissão Permanente de Saúde da Câmara discutiu assunto

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Uma das reclama-
ções frequentes e 
que chegam aos ve-
readores é a dificul-
dade para transferir 
pacientes em 
estado grave

Divulgação

municipal pediu liminar para 
suspender a Lei Complemen-
tar, de autoria da Mesa Direto-
ra da Câmara. O prefeito vetou 
o aumento. Mas os vereadores 
rejeitaram e derrubaram em 

plenário.
Com isso, o aumento aca-

bou promulgado pelo presi-
dente do legislativo, Pedro 
Roberto (Patriota). A justifi-
cativa é que sem o aumento do 
prefeito, o teto dos funcioná-
rios municipais fica congelado.

O salário do chefe do Exe-
cutivo passou dos atuais R$ 

17,2 mil para R$ 19,1 mil, o do 
vice-prefeito, de R$ 8,58 mil 
para R$ 9,5 mil, e dos secre-
tários saiu de R$ 15,2 mil para 
16,9 mil. O teto passou a ser 
R$ 19,1 mil. Com a Adin, ele 
pede que o atual salário seja 
mantido.

Liminar
A Ação também pede limi-

nar. Se o peido for acatado, o 
aumento fica suspenso.

O veto do prefeito, derruba-
do pela Câmara, foi motivado 
em decisões do Tribunal de 
Justiça e de alguns ministros 
do Supremo Tribunal Federal. 
Eles entendem que não se pode 
aumentar o salário dos agentes 
políticos durante o mandato. 

Nem mesmo conceder reposi-
ção inflacionária.

O veto foi derrubado por 13 
dos 17 vereadores. O presiden-
te não vota. No dia da aprecia-
ção do veto, momentos após a 
decisão da Câmara, o prefeito 
emitiu uma nota à imprensa, 
adiantando que entraria com 
uma Adin.

GCMs, agentes 
de segurança e 
saúde isentos 
da Área Azul

O vereador Jorge Me-
nezes (PSD) protocolou 
de uma única vez três pro-
jetos de lei que isentam 
várias categorias profis-
sionais do pagamento da 
Área Azul em Rio Preto. 
Nesta quarta-feira, 6, ele 
protocolou propostas na 
Câmara que pedem auto-
rização para o não recolhi-
mento do sistema rotativo 
de estacionamento por 
parte dos profissionais da 
rede municipal de saúde, 
dos profissionais da se-
gurança pública e para os 
agentes da Guarda Civil 
Municipal. 

Em cada projeto o ve-
reador deixa como condi-
ção para o não pagamento 
da Área Azul quando os 
profissionais citados es-
tiverem em seus postos 
de trabalho durante os 
períodos de suas funções 
do cargo. Nos três pedidos 
de isenção da Área Azul 
Jorge Menezes determina 
que “para garantir a isen-
ção disposta nesta Lei, o 
beneficiário deverá colo-
car o cartão no interior do 
veículo, em local visível 
sobre o painel próximo 
ao para-brisa dianteiro e 
com a frente voltada para 
fora”, afirma.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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CIDADES Pandemia 
O Estado de São Paulo atingiu a média 
móvel de 42 óbitos por Covid-19 nos 
últimos 7 dias

Guerra da Ucrânia
Aleksandra Makoviy escreveu nome e 
telefones nas costas da filha Vira, de 2 
anos, com medo de perde-la na guerra.

Carlos Roberto Guimarães, 
de 58 anos, morreu na tarde 
desta terça-feira, 5, no Hospi-
tal de Base, onde deu entrada 
na véspera após ser atropelado 
por uma motorista que passou 
mal ao volante. Ele era mora-
dor de rua e foi socorrido em 
estado grave. 

O acidente
Uma rio-pretense, de 47 

anos, teve um mal súbito, per-
deu o controle do carro e atro-

RIO PRETO

Morador de rua atropelado 
morre no hospital

VOTUPORANGA

Polícia Civil apreende impressoras 
furtadas de loja na região

pelou 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. 
Ela foi socorrida e encaminha-
da para a UPA Jaguaré com 
escoriações e dores pelo corpo. 

Um morador de rua foi 
levado para a mesma unidade 
com escoriações e Guima-
rães foi encaminhado para o 
HB com graves ferimentos. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

A Polícia Civil de Valentim 
Gentil apreendeu, na tarde 
desta última segunda-feira, 
4, 47 impressoras furtadas de 
uma loja de informática, em 
Votuporanga. 
Durante as investigações, os 
policiais apuraram que no es-
tabelecimento furtado havia 
produtos de uma outra ocor-
rência, de furto de uma carga, 
no município de São Paulo. 

Vitima foi atropelada por uma motorista que passou mal ao volante

Polícia Civil apreende impressoras furtadas de loja na região

Divulgação

Guardas civis em policia-
mento pela Região Norte de 
Rio Preto, na madrugada desta 
quarta-feira, 6, visualizaram 
um carro dentro do terminal 
de ônibus da avenida Alfredo 
Antônio de Oliveira, em frente 
ao Shopping Cidade Norte, 
com o porta-malas aberto. A 
princípio, os agentes acharam 
que estariam pichando as pa-
redes do local. 

Chegando no terminal, os 
gcms pararam a viatura em 
frente ao veículo que tentava 
fugir. Dentro do carro, havia 
um casal carregando duas 
grelhas de ferro do sistema 
pluvial de aproximadamente 
70 quilos cada. 

Indagado sobre o carro, o 
homem disse que havia pego 

GCM flagra casal furtando grelhas de 
bueiros em miniterminal urbano

ZONA NORTE

emprestado para realizar fur-
tos e comprar drogas, já que é 
dependente químico. 

Entrando em contato com 
o proprietário do veículo, sua 
esposa disse que ele não po-
deria comparecer na delega-
cia, pois estava sob efeito de 
medicamento. Que o carro foi 
“penhorado” por ele no último 
sábado, 2, para aquisição de 

droga. 
Diante dos fatos, a GCM 

encaminhou o casal à Central 
de Flagrantes. Eles permane-
ceram presos por furto qua-
lificado.

2º flagrante
Um morador de rua, de 35 

anos, foi preso em flagrante 
por furto, na tarde desta ter-

ça-feira, 5, por guardas civis 
municipais de Rio Preto. 

Ele foi surpreendido pela 
equipe, que fazia patrulhamen-
to de rotina na avenida Ernani 
Pires Domingues, nas imedia-
ções da Vila Mayor, carregando 
vários objetos furtados. 

Segundo a GCM, o acusado 
estava acompanhado por outro 
morador de rua, de 31 anos, 

As duas grelhas de ferro 
do sistema pluvial do 
terminal pesam 
aproximadamente 70 
quilos cada

Casal é preso por furtar grelhas de ferro de terminal de ônibus

da REDAÇÃO
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Baep prende traficante
Uma denúncia anônima le-

vou policiais militares do Baep 
de Rio Preto a prenderem em 
flagrante por tráfico de drogas 
um jovem, de 22 anos, na tarde 
desta terça-feira, 5. 

Segundo o informante, o 
suspeito estaria vendendo dro-
gas na frente de sua casa, na Vila 
Mossoró. 

Ao chegarem no endereço 
os pms viram o acusado e o 

abordaram. Em revista pessoal 
foi encontrada uma porção de 
maconha. 

A guarnição vistoriou o imó-
vel e apreendeu no quarto do 
indiciado um revólver calibre 
32, meio tablete de maconha, 
balança de precisão e R$ 500. 

Levado ao Plantão teve a pri-
são confirmada e foi transferido 
à carceragem local, onde ficou à 
disposição da Justiça.

DENÚNCIA

Arquivo DHoje

Divulgação

Baep recebe denúncia anônima e prende traficante de drogas

Balcão de 
Empregos
tem 641 
vagas

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto fechou esta 
quarta-feira (6) oferecen-
do 641 oportunidades de 
trabalho. As principais 
delas são para vendedor 
(108), operador de te-
lemarketing (52), aten-
dente de lanchonete (40), 
motorista (18), serviços 
gerais (17), auxiliar de 
produção (11), garçom 
(7), entre outras. 

Há também oportuni-
dades de estágio. As vagas 
são para informática para 
negócios (3), televendas 
(3), planejamento e con-
trole de produção (2), 
administração (1), direito 
(1) e recursos humanos 
(1). 

Interessados podem 
consultar o site www.
riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos, disponível 
gratuitamente para ser 
acessado via computa-
dores, tabletes e smar-
tphones conectados à 
internet.

Da REPORTAGEM
Da REPORTAGEM

Da REDAÇÃO

Idoso 
morre ao 
bater moto 
em poste

Um motociclista, de 65 
anos, morreu após bater 
contra um poste, na tarde 
desta terça-feira, 5, em 
Valentim Gentil. 

Segundo informações 
da Polícia Militar, o idoso 
teria perdido o controle 
da direção por motivos 
desconhecidos. 

As equipes de resgate 
chegaram a ser acionadas 
e a vítima foi levada ao 
Pronto Socorro da cidade, 
mas devido a gravidade 
das lesões acabou não 
resistindo e veio a óbito. 

As causas do aci-
dente vão ser investi-
gadas pela polícia local. 

Divulgação

Aviões batem em pista
Dois aviões colidiram com 

as asas enquanto taxiavam no 
pátio do aeroporto de Malpensa, 
na Itália, na última segunda-
-feira, 04. 

As aeronaves envolvidas 
no acidente foram uma Delta 
Airlines, que havia acabado de 
desembarcar de Nova York, e 
uma EasyJet A320, que estava 
pronta para decolar para Tel 
Aviv. 

Os aviões sofreram somente 
pequenos danos, e felizmente 
ninguém ficou ferido. 

Investigação
A SEA, empresa que gere 

o aeroporto lombardo, confir-
mou que o acidente foi causado 
provavelmente por um erro na 
atribuição de vagas de estacio-
namento, mas uma investigação 
foi aberta para apurar o caso.

NA ITÁLIA

que foi inocentado do crime 
pelo amigo.  Foram apreendi-
dos pela guarnição canivete, 
diversas fiações, serra, mar-
telo, balde, um chuveiro, três 
torneiras e vários produtos de 
limpeza. No Plantão, o sus-
peito confirmou a versão de 
que foi o único autor do furto 
e que o outro homem apenas o 
ajudou a levar os objetos.

GCM flagra ladrão em avenida carregando objetos furtados 

Divulgação

As impressoras foram apre-
endidas e os empresários res-
ponsáveis pela loja de infor-
mática vão ser investigados. 

      Ar-condicionado
Um homem, de 49 anos, foi 
visto por policiais militares 
na tarde desta terça-feira, 5, 
andando com um ar-condi-
cionado em um carrinho de 
supermercado, na Vila Santa 
Tereza, em Rio Preto. Ele aca-
bou preso em flagrante por 
furto. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o acusado furtou 
o aparelho da Companhia de 
Desenvolvimento Agrícola de 
São Paulo (Codasp). 
Para a PM, ele disse que esta-
va passando por dificuldades 
financeiras e que cometeu o 
crime para vender o aparelho. 
No Plantão, a prisão foi con-
firmada e o suspeito encami-
nhado à carceragem local.

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Divulgação
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TECNOLOGIA NA ÁREA DA SAÚDE

Startups apresentam 
inovações em Demo 
Day no Partec hoje

Nesta quinta-feira (7), às 
9h, será realizado o Demo Day 
do Heath Me Up, programa 
de aceleração de startups re-
alizado por grandes empresas 
do setor de saúde rio-preten-
se (Braile Biomédica, Grupo 
Cene, Shift, Ultra-X e Unimed 
Rio Preto). Neste dia, as equi-
pes vão apresentar seus proje-
tos para uma banca avaliadora. 

Sete
Ao todo, 7 startups vão 

expor suas inovações. As em-
presas não são só da região 

de Rio Preto, mas também de 
cidades como Belo Horizonte 
(MG), São Carlos (SP), Recife 
(PE), Natal (RN) e Jaraguá do 
Sul (RN). Entre as soluções 
desenvolvidas por elas, estão 

tecnologias que auxiliam no 
controle de taxas de infec-
ção hospitalar; superfícies 
inteligentes para fabricantes 
de implantes odontológicos, 
ortopédicos e veterinários; e 
solução que substitui o gesso 
ortopédico. 

A startup Fix It de Natal-
-RN é uma das participantes, 
apresentando um material 
biodegradável feito por uma 
impressora 3D para substituir 
o gesso em pacientes com fra-
turas. “O programa nos ajudou 
a olhar mais para dentro do 
negócio do que para fora, além 
de criar uma relacionamento 
com grandes empresas que 
futuramente podem se tornar 
clientes e até investidores”, 
afirmou o CEO da Fix It, Felipe 
Neves. 

Primeiro ciclo
Neste primeiro ciclo, o 

Health Me Up recebeu 135 
inscrições de 8 estados dife-
rentes, além de duas startups 

americanas. No evento, tam-
bém será lançado oficialmente 
o segundo ciclo do programa. 
Com vaga para 12 startups, o 
processo seletivo se destina 
desde as startups em fase 
inicial até as mais maduras. O 
essencial é que elas já tenham 
saído da fase de idealização do 
projeto, estando ao menos com 
o protótipo da solução pronto. 

“Por meio de mentorias 
e networking nesses últimos 
quatro meses nós trabalhamos 
com essas empresas para esti-
mular a inovação no polo de 
saúde. Neste período tivemos 
grandes avanços e agora essas 
empresas terão a oportunidade 
de captar investimentos entre 
as próprias empresas que re-
alizam o programa”, afirmou 
João Paulo Geroldo, CEO da 
QuikDev, empresa responsável 
pela operação do programa. 

As inscrições para o se-
gundo c ic lo  são  gratui-
tas e devem ser feitas pelo 
s i te  hea l thmeup.com.br 

Dibea recebe veículo para 
atendimento de animais

A Diretoria do Bem-Es-
tar Animal (Dibea) recebeu 
nesta quarta-feira (6) um ve-
ículo que será utilizado para 
atendimento de denúncias de 
maus-tratos e transporte de 
animais. O investimento para 
a aquisição do Furgão foi de 
R$ 156 mil, provenientes de 
emenda do deputado estadual 
Itamar Borges. 

Comitiva
O prefeito Edinho Araújo 

acompanhou a chegada da 
van junto ao deputado Itamar 
e ao secretário municipal de 
Saúde Aldenis Borim. O di-
retor da Dibea Kelsen Arioli e 
a vereadora Cláudia de Giuli, 
que encaminhou a demanda ao 
Legislativo estadual, também 
estiveram na sede da Diretoria 

para receber o veículo. 
“Agradeço ao deputado 

Itamar pelo veículo que chega 
para equipar este setor tão 
importante. Obrigado também 
à vereadora Claudia, sempre 
presente e ativa na causa dos 
animais. É importante celebrar 
esta união que existe entre nós 
para a busca de melhorias na 
cidade”, afirmou o prefeito 
Edinho. 

O deputado Itamar Borges 
destacou a importância de Rio 
Preto para a causa animal. “Rio 
Preto tem um diferencial na 
causa animal. A cidade lidera as 
ações e os serviços oferecidos. 
Estou feliz em participar disso”. 

Além do furgão, está em 
processo de licitação a aquisi-
ção de outro veículo para a Di-
bea, com recursos parlamenta-
res do deputado Itamar Borges. 

MAUS-TRATOS

EMPREGO

Balcão Itinerante 
fecha março com 
342 atendimentos; 
veja datas definidas 
para este mês

O Balcão de Empregos Itine-
rante, lançado no último dia 
24, fechou o mês de março 
com 342 atendimentos re-
alizados, distribuídos entre 
quatro datas. O serviço é ofe-
recido pela Prefeitura de Rio 
Preto por meio da Secretaria 
Municipal do Trabalho e do 
Emprego, com o objetivo de 
aproximar a população do 
mercado de trabalho. 
Nos quatro dias de expedien-
te, o Balcão Itinerante ajudou 
ainda 238 pessoas a imprimir 
quase 800 cópias de currí-
culos. Em três dessas datas, 
nos dias 24, 25 e 31, o ônibus 
adaptado para a prestação do 
serviço esteve na Praça Dom 
José Marcondes, no Centro. 
No dia 30, o atendimento 
foi realizado no Centro de 
Referência de Assistência 
Social (CRAS) do bairro Solo 
Sagrado. 
O serviço será levado a todas 
as dez regiões de Rio Preto. 
Já há cinco datas agendadas 

em abril, seis em maio e duas 
em junho. O atendimento 
é feito sempre das 9h30 às 
16h. 
O Balcão de Empregos Iti-
nerante contou ainda com 
a parceria de empresas nos 
dias em que permaneceu 
no Centro da cidade. Elas 
fizeram a triagem direta de 
219 candidatos, sendo que 
102 foram considerados 
adequados às oportunidades 
oferecidas e encaminhados 
ao processo seletivo. 
O Balcão de Empregos do 
município tem atendimento 
presencial no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte 
e também pode ser acessado 
pela internet, por meio do 
endereço riopreto.sp.gov.br/
balcaoempregos.

Programação 
de abril:

Dia 11 - CRAS Vila Toninho 
Dia 12 - CRAS Solo Sagrado 
Dia 18 - CRAS Eldorado 
Dia 25 - CRAS Lealdade e 
Amizade 
Dia 27 - CRAS São Deocle-
ciano

RIOPRETOPREV

Eleição para conselheiros 
começa nesta quinta

Os servidores municipais 
estatuários de Rio Preto irão 
às urnas a partir desta quin-
ta-feira, dia 7,  até o próximo 
dia 12 para escolher seus novos 
representantes no Conselho 
Municipal de Previdência e 
Conselho Fiscal, ambos órgãos 
fiscalizadores da RioPretoPrev 
(Instituto Próprio de Previdên-
cia Municipal). 

A eleição mais uma vez será 
feita de forma remota e todos 
os servidores estatutários da 
ativa e aposentados têm direito 
a voto. 

Serão escolhidos 2 (dois) 
titulares e 2 (dois) suplentes 
para o Conselho Municipal de 
Previdência que se juntarão 
ao conselheiro que representa 
os inativos com mandato até 
2023. Já para o Conselho Fis-
cal será eleito 1 (um) titular e 
1 (um) suplente – o eleito vai 

se juntar ao outro conselheiro 
fiscal que também tem manda-
to até o ano que vem. 

Os links para votação es-
tarão disponíveis nas rede 
sociais e sites do Sindicato 
dos Servidores Públicos Mu-
nicipais (SSPM Rio Preto) e na 
Atem, pois ambas a entidades 
são as organizadoras do pleito.

Nesta quinta-feira  será realizado o Demo Day do Heath Me Up, programa de aceleração de startups realizado por grandes empresas

           Por meio de 
mentorias e ne-
tworking nesses 
últimos quatro 
meses nós traba-
lhamos com essas 
empresas para es-
timular a inovação 
no polo de saúde.

João Paulo Geroldo, 
CEO da QuikDev

“

“

Dibea recebe veículo para atendimento de animais

Balcão Itinerante fecha março com quatro eventos e 342 atendimentos

Divulgação

Divulgação SMCS

Arquivo DHoje

Divulgação

Além de Rio Preto, 
empresas são de Belo 
Horizonte, São Carlos, 
Recife, Natal e Jaraguá 
do Sul

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

DA REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Sergio SAMPAIO

Associação 
recebe área 
para atender 
alcoólatras

O prefeito Edinho 
Araújo assinou nesta 
quarta-feira, 6, outor-
ga de uso, sob forma de 
concessão de área pública 
pelo prazo de cinco anos, 
podendo ser prorrogá-
veis, para a Associação 
Antialcoólica da Alta Ara-
raquarense. 

A área possui 565,23 
metros quadrados e está 
localizada no bairro Solo 
Sagrado, em Rio Preto. 

“Vamos passo a passo 
enfrentando essa questão 
da pessoa em situação de 
rua com problemas de 
álcool e drogas. É preci-
so acolher não apenas a 
pessoa, mas toda a família 
que fica fragilizada”, disse 
Pedro Pereira da Silva, 
presidente da associação.

Da REDAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL). O MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU/SP TORNA PÚBLICO AOS 
INTERESSADOS A REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2022; PROCESSO Nº 060/2022. 
TIPO: Menor taxa de administração (Percentual %). OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de implantação e operacionalização de sistema informatizado e integrado de 
administração e gerenciamento de abastecimento de combustíveis, em rede credenciada, com utilização 
de cartões magnéticos para a frota de veículos, máquinas e equipamentos da prefeitura municipal 
Guapiaçu, conforme especificações constantes no anexo I do edital. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 26 de abril de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu. EDITAL DISPONÍVEL: 
a partir de 07/abril/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 06/04/2022. PREGOEIRO: LEANDRO MARIANO DA SILVA.

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 27/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 35/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para ministrar oficinas 
culturais no Centro Cultural “Ana Maria Ceneviva Berardo”. 
Data da realização da Sessão Pública: 04/05/2022. 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 06 de abril de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 

 

PORTARIA Nº 6925 DE 29 DE MARÇO DE 2022. 

PRORROGA a Portaria 6681, de 29 de março de 2021, que DESIGNA para desempenhar a função 
de Ouvidor da Câmara Municipal, a partir de 01 de abril de 2022, o servidor Gelson Rasteli 
Junior, como titular e a servidora Danathielle Louise Moitim, como suplente. 

 
VEREADOR PEDRO ROBERTO GOMES  
Presidente da Câmara Municipal 
 

 

ROBERTELIA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS S/A
CNPJ 31.749.579/0001-13

Senhores acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2020, acompanhadas das notas explicativas. Co-
locamos-nos a disposição de V.Sas para quaisquer esclarecimentos.  São José do Rio Preto-SP, 25 de Março de 2022.

 Notas Explicativas 2021 2020
Ativo  4.665.100 3.861.633
Circulante  2.061.502 1.291.520

Caixa e equivalente caixa 3 1.582.925 839.148
Aluguéis à Receber 4 459.319 418.460
Impostos à recuperar  9.135 6.319
Outros créditos  10.123 27.593

Não Circulante  2.603.598 2.570.113
Imobilizado 5 2.603.598 2.570.113

 Reservas de Lucros
 Capital Social Reservas Legal Reservas Estatutárias Lucros Acumulados Total
Saldo em 31.12.2019 1.841.956 55.885 1.062.910 - 2.960.751

Ajustes exercícios anteriores  - (13.828) - (13.828)
Dividendos distribuídos - - (100.000) - (100.000)
Lucro líquido do exercício - - - 867.664 867.664
Destinação do lucro do exercício - 43.383 824.281 (867.664) -

Saldo em 31.12.2020 1.841.956 99.268 1.773.363 - 3.714.587
Dividendos distribuídos - - (60.000) - (60.000)
Lucro líquido do exercício - - - 833.276 833.276
Destinação do lucro do exercício - 41.664 791.612 (833.276) -

Saldo em 31.12.2021 1.841.956 140.932 2.504.975 - 4.487.864

1.Contexto Operacional: A sociedade Robertelia Administradora de Imóveis S.A, 
foi constituída em 01/10/2018, tendo foro e sede no Município e comarca de São 
José do Rio Preto, SP. É uma sociedade constituída por capital 100% nacional, e tem 
por objeto a locação e administração de bens imóveis próprios e compra e venda de 
imóveis próprios. 2. Resumo das Principais Políticas Contábeis: 2.1. As de-
monstrações contábeis da sociedade foram preparadas e estão sendo apresenta-
das conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamen-
tos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs). 2.2. Os ativos fi -
nanceiros estão classifi cados por categorias e mantidos até o o vencimento. 2.3. Os 
recebíveis inclusive contas a receber são mensurados pelo valor de custo. 2.4. Os 
fornecedores são obrigações à pagar por aquisição de bens e serviços. 2.5. As re-
ceitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. 2.6. a tributação 
dos impostos e contribuições sociais são calculados com base nas leis tributárias, 
sendo o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro calculados pelo regi-
me do lucro presumido. 3. Caixa e Equivalentes de Caixa: O Saldo da conta “cai-
xa e equivalente de caixa” incluí bancos conta movimento e aplicações fi nanceiras 
como demonstrado a seguir: 2021 2020
Bancos conta movimento 12.363 11.201
Aplicações fi nanceiras 1.570.562 827.947
 1.582.925 839.148
4. Aluguéis a Receber: Corresponde a valores a receber de clientes a curto prazo 
pela locação de imóveis próprios. 5. Imobilizado: O imobilizado é composto por 
Imóveis próprios para locação à terceiros, originários de integralização de capital 
social e novas aquisições com recursos próprios, bem como de outros bens. 6. For-
necedores: Corresponde a valores a pagar decorrentes de compras a curto prazo 

 Notas Explicativas 2021 2020
Passivo  4.665.100 3.861.633
Circulante  177.236 147.046

Fornecedores 6 2.573 2.346
Encargos sociais à recolher  15.149 13.906
Encargos com pessoal à pagar  4.975 3.996
Impostos à recolher  20.686 18.487
Demais contas à pagar 7 133.853 108.311

Patrimônio Líquido  4.487.864 3.714.587
Capital Social 8 1.841.956 1.841.956
Reservas de lucros  2.645.908 1.872.631

 Notas Explicativas 2021 2020
Operações continuadas

Receita líquida das locações 9 1.202.197 1.242.085
Lucro Bruto  1.202.197 1.242.085
Despesas operacionais

Despesas administrativas 10 (293.522) (266.142)
Despesas fi nanceiras  (3.836) (1.700)
Receitas fi nanceiras  51.752 11.269
Outras receitas  9.143 3.397

Lucro Operacional  965.734 988.909
Resultado antes do impostos de renda 
 e contribuição social  965.734 988.909

Contribuição social 11 (41.415) (38.447)
Imposto de renda 11 (91.043) (82.798)

Lucro líquido do exercício  833.276 867.664
Quantidade de ações  1.841.956 1.841.956

Lucro líquido por ação R$  0,4524 0,4711

 2021 2020
Lucro líquido do exercício 833.276 867.664

Outros resultados abrangentes - -
Lucro abrangente total do exercício 833.276 867.664

 2021 2020
Das Atividades Operacionais 833.736 867.893

Lucro líquido do exercício 833.276 867.664
Depreciação e amortização 460 229

Aumento (redução) dos ativos operacionais (26.205) (177.510)
Aluguéis à receber e outras (26.205) (177.510)

Aumento (redução) dos passivos operacionais 30.190 29.158
Fornecedores 227 70
Encargos sociais à recolher 1.243 (710)
Encargos com pessoal 979 374
Impostos à recolher 2.199 460
Outras contas 25.542 28.964

Das Atividades de Investimentos (33.945) -
Aquisição de imobilizado (33.945) -

Das Atividades de Financiamento (60.000) (100.000)
Dividendos distribuídos (60.000) (100.000)
Empréstimos de sócios - -

Aumento (redução) de caixa e equivalentes 743.776 619.541
No início do exercício 839.149 219.608
No fi nal do exercício 1.582.925 839.149

Variação de caixa e equivalente de caixa 743.776 619.541

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial - Em Reais

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021 - Em Reais

Demonstração de Resultado do Exercício - Em reais

Demonstração do Resultado Abrangente - Em reais

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto - Em reais

para despesas. 7.Demais Contas à Pagar : 2021 2020
Valores em caução 56.473 53.132
Impostos e contribuições diferido 74.838 55.179
Outras contas 2.542 -
 133.853 108.311
8. Capital Social: O Capital Social é composto por 1.841.956 ações ordinárias no-
minativas sem valor nominal subscrito e integralizado. 9. Receitas: As receitas da 
sociedade são constituídas por locações de imóveis do imobilizado, líquida dos im-
postos, devoluções, abatimentos e descontos, e reconhecida pelo regime de com-
petência. 2021 2020
Receitas bruta de locações 1.247.739 1.289.139
(-) Impostos incidentes/devol. e abatimentos (45.542) (47.054)
Receita Líquida das locações 1.202.197 1.242.085
10. Despesas Administrativas: 2021 2020
Ordenados e salários 15.168 14.616
Pró-labore 39.600 37.602
INSS 12.440 11.672
Publicações 9.971 9.703
Serviços profi ssionais - PJ 31.406 30.954
IPTU 45.536 37.243
Taxas administração e comissões 121.178 112.118
Outras 18.223 12.235
 293.522 266.143
11. Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a contribui-
ção social foi calculado sobre o lucro presumido, considerando as atuais alíquotas 

conforme a legislação em vigor. 12. Eventos Subsequentes: A administração con-
siderou todos os fatos e eventos que ocorreram entre a data das demonstrações e 
a data da sua autorização para conclusão, não havendo eventos que requeiram ajus-
tes em suas demonstrações contábeis.

Diretoria: Roberto Tebar - Diretor Presidente Sandra Regina Tebar - Diretora Geral Silvana Tebar - Diretora Adjunta Wilian Takahashi Baldan - T.C CRC .1SP 242.715/0-4

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005402-77.2019.8.26.0358 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara, do Foro de Mirassol, Estado de São Paulo, Dr(a). MARCELO HAGGI ANDREOTTI, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) HELENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA ROSSI, Brasileira, RG 17173041, CPF 
168.445.818-82, e ESPÓLIO DE VANDERLEI ROSSI, que lhe foi proposta uma ação de Reintegração / Manutenção de 
Posse por parte de ASTOLFI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Mirassol, aos 05 de outubro de 2021.  

  
  
 

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

PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

TAUAN POTI DA SILVA e VIVIANE RODRIGUES OLIVEIRA 
VERSIANI. Ele, de nacionalidade brasileira, farmacêutico, solteiro, 
nascido em Potirendaba, SP, no dia 06 de setembro de 1988, filho 
de IBERÊ DE POTI DA SILVA e de ROSANA GOLONI DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, maquiadora, solteira, nascida em 
Unaí, MG, no dia 26 de setembro de 1990, filha de IVAN DURÃES 
VERSIANI e de LÍDICE MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA VER-
SIANI. 

CLEITON DA SILVA e CAMILA FERREIRA MARIN DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, ajudante de pedreiro, divorciado, 
nascido em Guariba, SP, no dia 27 de novembro de 1987, filho de 
ELISEU DA SILVA e de CLEONICE ISABEL FERREIRA DA SILVA. 
Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de agosto de 1991, filha de 
VALTER GONÇALVES DA SILVA e de PATRÍCIA HELENA MARIN. 

MARCELO MORETTI e NEILDA ROCHA DE OLIVEIRA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, autônomo, divorciado, nascido em 
SERRANA, SP, no dia 04 de julho de 1967, filho de JUSTINO MO-
RETTI e de RUTH DOS SANTOS BORRÊA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, pedagoga, solteira, nascida em Itapagipe, MG, no dia 13 
de dezembro de 1969, filha de SEBASTIÃO PEDRO DE OLIVEI-
RA e de AGNÉLIA ROCHA DOS REIS. 

FÁBIO JÚNIO DOS SANTOS e ANA PAULA DA SILVA BARBO-
ZA. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, divorciado, nasci-
do em São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de abril de 1980, filho 
de ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS e de SONIA LUIZA POL-
LETTI DOS SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, advogada, 
divorciada, nascida em Bauru, SP, no dia 25 de fevereiro de 1975, 
filha de JOSÉ APARECIDO BARBOZA e de ODETE PASSERI DA 
SILVA BARBOZA.  

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 06 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando 
os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os preten-
dentes:
1. JESSÉ ANDERSON BARBIERI PITANA e CILAINE DA 
SILVA SOUZA, sendo ELE filho de ANTONIO GIOVANI PITANA e 
de VANDERLÉIA RITA BARBIERI PITANA sendo ELA residente e 
domiciliada no 2º Subdistrito desta cidade, filha de EURIPEDES 
APRIGIO DE SOUZA e de ANA MARIA DA SILVA SOUZA; brasi-
leiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 06/04/2022.
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SOCIAL

Na foto de Jorge Maluf destacamos hoje pela ordem os casais: Da-
niel de Freitas com Amelinha, Edinho Araújo com Maria Elza, na 
inauguração da praça que homenageou o 1º Tenente Isauro Assis 
de Sousa, saudoso pai de Amelinha de Freitas, em local de destaque 
na Avenida Mirassolândia.

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
  Questão de ordem.   

Por onde andam os otimistas. 
A tal pandemia mudou o 
humor das pessoas e aonde 
a gente vai é um tal de recla-
mar do Sol, se queixar das 
chuvas, do Bolsonaro, do 
BBB, da violência, do barulho 
das motos, do preconceito, 
do preço da gasolina, da fal-
ta de técnico português em 
nossos times, da insensatez 
humana, das multas no trân-
sito, da abertura dos corredo-
res de ônibus para os taxistas 
e UBER e, seja lá qual for a 
bronca, todas estão cobertas 
de razão: que fase estamos 
passando, né não? Quem 
ainda não estiver deprimido 
deve se unir para reverter 
esse processo de banalização 
do aborrecimento.                                                                            

  Ponto de referência.
Tem muita gente pensan-

do que o desgastado prédio 
na General Glicério, entre 
as ruas Delegado Pinto de 
Toledo e Rubião Júnior está 
abandonado. Não é verdade, 
como também não é verda-
de que ele foi vendido. Na 
verdade, a verdade é que, o 
grupo empresarial que há 
anos comprou o imóvel da 
família Tarraf, incluiu em 
seu patrimônio outro ponto 
comercial anexo, na esquina 
da Rubião Júnior que, não 
demora muito, os dois vão 
para o chão. 

  Tapumes para 
esconder. 
Cercado por tapumes 

em toda a sua extensão, 
o prédio deteriorado, que 
já teve seus dias de glória 
quando foi inaugurado para 
ser sede das Lojas IT, num 
passado distante, tornando-
-se depois em sede da Tarraf 
Pneus, hoje, sem destino, 
aguarda uma boa ideia para 
voltar a ativa, mas, antes vai 
ter que ser implodido para 
virar pó e só se reerguer 
com atividade definida. 

  Ordem do dia. 
Entrevistem ontem no 

Show do Roberto, na Rádio 
Interativa, o Secretário da 
Habitação de São Paulo Flavio 
Amary que falou sobre pro-
jetos novos para os proprie-
tários de imóveis do CDHU. 
Quem deve e está atrasado 
com os seus pagamentos vai 
gozar de privilégios e prazo es-
tendido. É só consultar a sede 
do Poupatempo de Rio Preto.

  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. 

   Viagem de negócios.                                                                                   
Valdir Nonato incansá-

vel presidente da APAE de 
Rio Preto foi a Franca, na 
segunda feira, para encon-
trar o Governador de São 
Paulo Rodrigo Garcia, que 
na capital do calçado, onde 
cumpriu agenda, fez questão 
de conversar com o criador 
da Ótica Rio Preto. Bandola, 
como é conhecido, vem com 
sua capacidade empreende-
ra, promovendo reformas na 
sede central e rural da APAE, 
com recursos próprios, mas 
também do município e do 
Estado. Por isso o encontro 
programado com o gover-
nador foi para pedir mais 
benesses do Estado.                                            

  Pra quem não sabe.
Palácio dos Bandeirantes 

é o edifício-sede Governo do 
Estado de São Paulo e resi-
dência oficial do governador 
Rodrigo Garcia. Localizado 
no distrito do Morumbi, na 
cidade de São Paulo, o palácio 
também abriga as Casas Civil 
e Militar, algumas secretarias 
de estado e um amplo acervo 
histórico e artístico aberto à 
visitação pública. 

  Voto é obrigatório. 
Levantamento do Para-

ná Pesquisas mostra que 
quase 87% dos eleitores de 
São Paulo afirmam espon-
taneamente não saberem 
em quem votarão para go-
vernador do Estado. Isso 
fica claro na parte do levan-
tamento em que o eleitor 
é solicitado a manifestar 
sua intenção de voto. In-
dagado sobre em quem vo-
tariam para governador se 
a eleição fosse hoje, 70,5% 
afirmam não saber e 16,6% 
responderam “ninguém”. 
Os 87,1% mostram amplo 
espaço de crescimento para 
candidatos menos conhe-
cidos. Isso significa que 
Rodrigo Garcia, ao assumir 
o governo de São Paulo vai 
ter muito tempo para virar 
a tabela de qualificação. 

 Bola na trave 
Não é possível que o José 

Eduardo Rodrigues, presi-
dente do Rio Preto Esporte 
Clube esperava ter lucro com 
o time que formou para dis-
putar o campeonato paulista 
da série A3. Além de não se 
classificar nem na primeira 
fase, ganhou apenas um jogo 
e queimou R$ 500 mil. Pra 
não perder o produto tem 
que ser bom, senão é preju-
ízo na certa!

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

 Premiação
Após a interrupção por dois anos devido à pandemia a As-
sociação Brasileira de Franchising – ABF volta a entregar 
o Selo de Excelência, premiação considerada como a prin-
cipal honraria do mercado de franquias brasileiro. E quem 
volta a ganhar o Selo é a Bella Capri Pizzaria. O prêmio 
consagra as marcas mais bem avaliadas pelos seus fran-
queados. Atualmente a Bella Capri tem 40 lojas operando 
em 25 cidades nos estados de São Paulo, Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul.   

 Quem leva
Para quem estava ansioso pelo início do festival Comi-
da di Buteco, não precisa esperar mais. Nesta sexta, dia 
8, tem início a competição. Participam em Rio Preto: 
Bar do Cidinho, Bar do Gordão, Boteco do Lima, Bo-
teco do Marcinho, Buteco Du Gaúcho, Butekário Bar e 
Comedoria, Dok’s Fried Food, Fidélis Bar da Sombra, 
Fino Sabor, Gambófa, Khea Thai, Recanto do Peixe, 
Santo Espeto Garagem e Skina do Ceará. De Mirassol, 
entraram na disputa, Santo Arco e Sr. Pastel. Quem 
leva o prêmio esse ano, hein?

 Espetáculo de dança
Nesta sexta-feira, dia 08, o Sesc Rio Preto recebe o es-
petáculo de dança “Nosso Flamenco”. A apresentação 
será no teatro às 20h30. Nosso Flamenco é uma metáfo-
ra que reflete sobre o convívio entre diferentes culturas. 
Nessa refinada costura, quatro bailarinos e quatro mú-
sicos apresentam um espetáculo que mistura diversas 
referências culturais. Com uma trilha sonora composta 
por canções de músicas como Tom Jobim, Cartola, Viní-
cius dse Moraes, João Bosco, entre outras celebridades.

 Fique por Dentro
A ACIRP (Associação Comercial e Empresarial de Rio 
Preto) acaba de se tornar uma das apoiadoras da 11ª 
Aquishow Brasil. Com a parceria, todos os participantes 
terão descontos em hotéis cadastrados e os associados e 
as associadas pagarão mais barato em ingressos para a 
feira de negócios e conhecimento de aquicultura, a ser 
realizada entre 24 e 27 de maio, em Rio Preto. Os ho-
téis cadastrados oferecem descontos de 5% a 20%, e as 
reservas podem ser feitas diretamente pelo site www.
aquishowbrasil.com.br/hoteis.

 Mais dois anos
O empresário Kelvin Kaiser segue por mais dois anos à 
frente da Associação Comercial e Empresarial de São José 
do Rio Preto (Acirp), tendo como base principal os mesmos 
diretores dos últimos 2 anos em exercício: Gilberto Perez 
Mariano (1º Vice-presidente), Osvaldo Luís do Nascimen-
to (2º Vice-presidente), Daniela Brandi Fontes (Secretária 
Geral) e Janaína Vanisia

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
EXISTEM DOIS TIPOS DE PESSOAS 
PERFEITAS, AQUELAS QUE ESTÃO 

MORTAS E AQUELAS QUE AINDA NÃO 
NASCERAM. 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

ISRAEL OLIVEIRA com a esposa Heloisa foram anfi-
triões em uma mesa na Pizzaria San Remo com familiares 
(Maria Ventura, Cristina e Elaine Ventura) e os amigos mais 
chegados pra comemorar a nova idade dele.

CURTINDO semana de muito sol e as ondas do mar em 
Fernando de Noronha, a empresária Regina Lucato e a filho-
ta Elaine Lucato.
 MEUS PÉSAMES, Sônia Conte, Bruno Garisto e fami-
liares pelo falecimento de sua genitora Pura Laredo Vidal 
Garisto, no último dia 05 de abril, e foi sepultada ontem no 
Jardim da Paz. Descanse em paz.

CASOU-SE COM Mariana Ribeiro Mendonça semana 
passada, dia 31 de março, o advogado Miguel Chalella Ju-
nior. Muitas felicidades ao casalzinho.

OS NOIVOS, PRISCILA Campello e Álvaro da Con-
ceição estão de casamento marcado para o dia 21 de maio, 
às 20 horas, na Igreja Matriz de Bady Bassitt. Após a cerimî-
nia religiosa, os convidados serão recepcionados no Buffet 
Fauze Karam, em Rio Preto. Eles são filhos de Ivan Carlos 
Campello e Zélia Uchoa D. Campello e de Rogéria Maria e 
Carlos Anísio da Conceição.

A CANTORA GRAÇA Cunha se apresenta no palco 
do Sesi Rio Preto, no próximo, dia 23 de abril, a partir das 20 
horas. O show de 65 minutos vai apresentar grandes compo-
sitores do samba como Cartola, Jackson do pandeiro, Assis 
Valente, na voz da prestigiada cantora Graça Cunha e banda.

VÁRIOS ATLETAS rio-pretenses da Briani Assessoria 
Esportiva disputam no próximo doimingo, dia 10, a Mara-
tona Internacional de São Paulo. O treinador do grupo, Alex 
Briani, acompanha os rio-pretenses na prova, que é consi-
derada uma das maiores maratonas do país.

LUISA SONZA é confirmada no palco sunset do ROCK 
in RIO no dia 4 de setembro, e trará Marina Sena como con-
vidada especial. O badalado mega evento já tem ingressos 
esgotados para alguns shows.

JORGE RODRIGUES Seba, filho do empresário Jorgi-
nho Seba e Silvia, que esteve no Estádio Allianz Parque, em 
São Paulo, ainda está comemorando com amigos o título de 
Campeão de seu amado time o Palmeiras F.C.
 OS RESTAURANTES Outback e Coco Bambu, loca-
lizados no Shopping Iguatemi Rio Preto, preparam um pe-
ríodo de descontos especiais no Happy Hour para receber 
os clientes. As duas operações montaram um cardápio ideal 
para um fim de tarde de calor. No Outback, o famoso res-
taurante da cebola gigante, começa às 17h com a Billabong 
Hour, de segunda a sexta, exceto feriados. Já o Coco Bambu 
é a opção ideal para as famílias que querem passar um fim 
de tarde divertido, além de música ao vivo, o Happy Hour 
tem início às 17h e segue até às 19h, todos os dias.

O “NIVER” de Matheus Miranda, filho de Rita e Sandro 
Miranda será festejado com amigos e familiares no próximo 
sábado, dia 9, a partir das 20 horas, na Chácara Mantena, na 
Estância Jockey Clube. 

NO SALÃO DE FESTAS do Condomínio Damha 5, 
que Maria Inês Pares, vai festejar seus 70 aninhos, nesta se-
gunda-feira, dia 11, a partir das 20 horas.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp
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