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PREFEITURA DE RIO PRETO

TARCÍSIO EM 
RIO PRETO
O pré-candidato a governador, tarcí-
sio de Freitas, vem a Rio Preto para 
evento partidário dos Republicanos 
neste sábado. 
POLÍTICA  Pág.3

Edinho homologa concursos 
com 547 vagas e prioriza Saúde

O prefeito Edinho Araújo (MDB) anunciou nesta quinta-feira, 7, a homologação de quatro concursos públicos realizados ao longo de 2019

O prefeito Edinho Araújo (MDB) anunciou nesta quinta-feira, 7, a homologação de quatro concursos públicos realizados ao longo de 2019. 
Juntos eles somam 547 cargos. Edinho ainda determinou a convocação prioritária dos concursados aprovados na área da Saúde.  As demais 
pastas deverão realizar o chamamento gradativamente, respeitando a ordem classifi catória dentro do prazo de validade. POLÍTICA Pág.3

SAÚDE

Hospital da
Região Norte 
pode abrir 
em agosto
Durante reunião da Comis-
são Especial de Saúde no 
Legislativo na manhã desta 
quarta-feira, 6, o assessor es-
pecial da Secretaria de Saúde, 
André Baitello, afi rmou aos 
vereadores presentes que 
“provavelmente” o hospital 
municipal estará pronto em 
agosto. Segundo a pasta, 
depende do andamento das 
licitações. CIDADES Pág.5

RIO PRETO

Casos 
caem 77%
em março, 
diz Saúde
A Secretaria de Saúde in-
formou que registrou queda 
de 77% nos casos de Covid 
em março, com relação a 
fevereiro. CIDADES Pág.5

Mutirão em favela recolhe mais de 16 
toneladas de resíduos e orienta descarte

MEIO AMBIENTE

Mais de 16 toneladas de material inservível, entulho, móveis velhos, lixo, além de recicláveis descartados, foram 
recolhidas na quarta-feira, 6, durante o Mutirão da Limpeza e da Saúde realizado na Favela Marte 3D. O Mutirão 
de Limpeza era uma das iniciativas previstas no curso Marte Ambiental, que tem como objetivo formar 30 lide-
ranças socioambientais nesta comunidade. CIDADES Pág.5

DANOS NO ESTÁDIO

Organização 
do Festeja tem 
de indenizar 
o Jacaré

A Justiça condenou a se-
guradora Berkley Interna-
cional e a Work Show Pro-
duções e Entretenimento 
Artístico a indenizar o Rio 
Preto Esporte Clube em R$ 
158 mil. ESPORTES Pág.6

VILA MACENO

Morador 
de rua leva 
seis facadas 
em briga
CIDADES Pág.4

TARCÍSIO EM 
RIO PRETO
O pré-candidato a governador, tarcí-
sio de Freitas, vem a Rio Preto para 
evento partidário dos Republicanos 
neste sábado. 
POLÍTICA

Divulgação SMCS

Divulgação SMCS

Muller Merlotto Silva
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Quantos embriões transferir 
na Fertilização In Vitro (FIV)?

No tratamento de ferti-
lização in vitro esta é uma 
dúvida muito comum entre 
os casais. Antigamente se 
transferia em média 3 ou 4 
embriões ao útero da pacien-
te. A conduta tinha o intuito 
de aumentar as chances de 
gravidez por transferência 
realizada. 

Hoje sabemos que a gra-
videz de gêmeos, trigêmeos 
ou mais apresenta riscos, 
como a prematuridade, res-
trição de crescimento fetal, 
diabetes gestacional, pré-
-eclâmpsia entre outros; e 
as taxas de sucesso com a 
transferência de um embrião 
bom já são muito boas.

  A quantidade máxima de 
embriões possíveis de trans-
ferência também é determi-
nada pelo Conselho Federal 
de Medicina, que ano pas-
sado alterou a resolução que 
rege a prática da reprodução 
assistida no Brasil. Desta 
forma, o limite de embriões 
a serem transferidos são de 
até 2 embriões para mulheres 
com até 37 anos, até 3 embri-

ões em mulheres com mais de 
37 anos, até 2 embriões eupló-
ides ao diagnóstico genético 
independentemente da idade 
e nas situações de doação de 
oócitos, considera-se a idade 
da doadora no momento de 
sua coleta. 

Além disso a opção pela 
transferência de um único 
embrião ou mais depende 
da avaliação de algumas 
particularidades, onde po-
demos citar: qualidade dos 
embriões, classificação mor-
fológica e realização de teste 
genético pré-implantacional; 
estágio do desenvolvimento 
no ato da transferência D3 
ou D5, embriões de quinto 
dia no estágio de blastocisto, 
apresentam maiores taxas de 
implantação; idade e con-
dições clínicas da paciente; 
tentativas prévias de FIV; 
idade da doadora em caso 
de ovodoação; idade na qual 
foi feita a coleta dos óvulos 
em caso de congelamento 
de óvulos; cirurgias uterinas 
prévias, malformações uteri-
nas e preferências do casal. 

MAIS FÉRTIL

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Cecilia Assunta D’Agosto Freitas, 
natural de São Paulo-SP, faleceu 
aos 72 anos de idade. Era casada 
com Sr. Sergio Antonio Santana 
Freitas e deixa os filhos Luciane, 
Rosane e Graziela. Será sepulta-
da no dia 06/04/2022 às 13:00, 
saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o 
Cemitério da Ressurreição.

João Eduardo Herrero, natural 
de São José do Rio Preto-SP, fa-
leceu aos 45 anos de idade. Era 
solteiro e não deixa filhos. Será 
sepultado no dia 06/04/2022 
às 9h 30 min, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério São 
João Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS

Eva Venturosa Ferreira de Sou-
sa Costa, natural de Fernandó-
polis-SP, faleceu aos 58 anos de 
idade. Era viúva do Sr. Adalto 
José da Costa e deixa os filhos 
Fernando Souza Costa e Fabia-
no Sousa Costa (falecido). Será 
sepultada no dia 07/04/2022 às 
8h, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemitério 
São João Batista.

Eduardo Zanca, natural de São 
José do Rio Preto-SP, faleceu aos 
65 anos de idade. Era casado 
com Sra. Laurea de Fatima Vas-
concelos e deixa os filhos Gabriel 
e Ana Carolina. Será sepultado 
no dia 06/04/2022 às 8h, saindo 
seu féretro do velório Jardim da 

Paz para o Cemitério Parque Jar-
dim da Paz.

Antonio Ovidio Main, natural de 
Mirassol-SP, faleceu aos 69 anos 
de idade. Era casado com Sra. Te-
resa Alves Nogueira Main e deixa 
os filhos Marco Antonio, Rosicler, 
Patricia e Leandro. Será sepul-
tado no dia 05/04/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório En-
genheiro Schmidt para o Cemité-
rio de Engenheiro Schmidt.

Alaide Conceição da Silva Ne-
ves, natural de Mirandópolis-Sp, 
faleceu aos 76 anos de idade. Era 
casada com Sr. Mauro Mariana 
da Silva Neves e deixa os filhos 
Claúdia Rosana, Carlos Henrique 

e Paulo Cesár. Será sepultada no 
dia 07/04/2022 às 10h, saindo 
seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o Crematório Parque 
Jardim da Paz.

Anacleto Alves, natural de São 
Paulo-SP, faleceu aos 79 anos 
de idade. Era divorciada e dei-
xa os filhos Neusa, Vilma, Ana 
Lucia (falecida) e Gerson (fa-
lecido). Será sepultada no dia 
07/04/2022 às 11h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Pre-
ver Rio Preto para o Cemitério 
de Santo André.

Aparecida Polizel de Freitas, na-
tural de São José do Rio Preto-SP, 
faleceu aos 75 anos de idade. Era 

O legislador criou as re-
gras de transição que, mesmo 
não sendo tão benéficas como 
as modalidades de aposen-
tadorias que foram extintas, 
são mais vantajosas que a 
“aposentadoria programada”, 
regra definitiva pós reforma.

      A regra do pedágio de 
100% é uma regra de transi-
ção criada pela Reforma da 
Previdência que ocorreu em 
2019. As regras de transição, 

ARTIGO

Aposentadoria por tempo de 
serviço - PEDÁGIO 100%

      Se você já trabalhava e contribuía 
para a Previdência Social antes de 
12/11/2019, pode ter direito a essa regra, 
se conseguir preencher os requisitos. 

são alternativas que foram 
previstas para facilitar a apo-
sentadoria daqueles que já 
estavam filiados à Previdência 
Social antes das mudanças ad-
vindas com o vigor da Emen-
da Constitucional 103/2019. 
Foram criadas 5 regras de 
transição, sendo que a regra 
de transição do pedágio 100% 
é uma das modalidades criada 
para aqueles que almejavam a 
aposentadoria por tempo de 
contribuição.

      Se você já trabalhava e 
contribuía para a Previdência 
Social antes de 12/11/2019, 
pode ter direito a essa regra, 
se conseguir preencher os re-
quisitos. Os requisitos para se 
conseguir aposentar na regra, 
o segurado HOMEM deverá ter 

60 anos de idade, ter 35 anos 
de contribuição, pedágio de 
100% do tempo que faltava para 
completar o requisito de tem-
po de contribuição na data da 
reforma; a segurada MULHER 
deverá ter 57 anos de idade, 30 
anos de tempo de contribuição, 
pedágio de 100% do tempo que 
faltava para completar o requi-
sito tempo de contribuição na 
data da reforma.

      Caso você tenha se fi-
liado após 12/11/2019, deverá 
se aposentar pela regra defi-
nitiva, ou seja, ter 65 anos de 
idade, se homem, ou 62 anos 
de idade, se mulher. Ademais 
deverá comprovar pelo menos 
20 anos de tempo contribui-
ção, se homem, ou 15 anos 
de tempo de contribuição, se 

mulher. A carência continua 
sendo de pelo menos 180 me-
ses de contribuições. 

      A aposentadoria pela 
regra de transição do pedágio 
de 100% é calculada com base 
na média de todos os salários de 
contribuição a partir de julho de 
1994, o segurado recebe 100% 
dessa média, ou seja, não há re-
dutores nesse cálculo. Contudo, 
lembre-se que o benefício deve 
respeitar o valor mínimo e o 
teto do INSS. Essa regra pode 
ser a mais favorável para aque-
les que faltavam pouco tempo 
antes de 12/11/2019, sendo elas 
a idade e a fórmula de cálculo. 

      Se você quiser se aposen-
tar com o melhor valor possível 
e no momento ideal, realize um 
planejamento previdenciário, 
procure um profissional espe-
cialista na área previdenciária

Maria José Nardin da 
Silva é advogada pela Fa-
dir - Faculdade de Direito 
Riopretense, Técnica Con-
tábil pela Escola E. Profes-
sora Aurea de Oliveira.   

viúva de Sr. Benedito Lucas de 
Freitas e deixa o filho Renato 
Jose de Freitas. Será sepultada 
no dia 06/04/2022 às 9, saindo 
seu féretro do velório direto para 
o Cemitério da Ressurreição.

Purificação Laredo Vidal Garis-
to, natural da Espanha, faleceu 
aos 100 anos de idade. Era viúva 
de Sr. Bruno Garisto Sobrinho 
e deixa os filhos Sonia Maria 
Garisto Conte, Bruno Garisto 
Junior, Carmem Vilma Garisto, 
Elisabete Maria Garisto e Silvia 
Helena Garisto Montes. Será 
sepultada no dia 06/04/2022 às 
15h, saindo seu féretro do veló-
rio Jardim da Paz para o Crema-
tório Parque Jardim da Paz.

Vem crescendo o número 
de casos noticiados de pesso-
as que fazem transferências 
erradas de PIX, a pergunta 
que fica nesses casos é como 
proceder nessas situações? 
Realmente esses casos são 
bastante complexos, tendo 
pessoas que simplesmente 
utilizam do dinheiro que re-
ceberam incorretamente.

Contudo é preciso um 
alerta, isso não pode ser feito 
e pode ser considerado até 
mesmo um crime. No caso 

ARTIGO

Como fazer em caso de PIX em 
conta errada?

das pessoas que fez o paga-
mento, a alternativa é buscar 
a sua agência bancária para 
resolver a situação, buscando a 
pessoa para quem foi realizada 
a transferência.

Para quem recebeu o di-
nheiro, a recomendação que 
faço é que, recebendo na sua 
conta bancária um valor por 
engano, não pense duas ve-
zes e devolva o valor. Se não 
devolver para a pessoa que 
fez a transferência ou para o 
que banco fez a remessa da 
importância, o recebedor terá 
cometido o crime de apropria-
ção indevida, no caso o recurso 
financeiro.

Isso pode gerar penali-
dades na esfera cível e até 
mesmo criminal. Por isso, ao 
receber indevidamente qual-
quer recurso, o ideal é entrar 
em contato com a instituição 
financeira, informando sobre 
o fato. É dever do recebedor 
comunicar à instituição e fazer 
a restituição imediatamente.

Essa ação está de acordo 
com o preceito civil do artigo 

876, que determina que “todo 
aquele que recebeu o que lhe 
não era devido fica obrigado 
a restituir”, pois o recebedor 
não pode ser favorecido em 
detrimento da outra parte.

A ação de ficar com o di-
nheiro deixa a pessoa sujeita 
às penalidades determinadas 
no código Penal, prevista 
no artigo 169, que penaliza 
quem inapropriadamente se 
apoderou de um bem que veio 
ao seu poder por erro, a pena 
é de detenção que pode ser 
de um mês a até um ano ou 
pagamento multa.

Desde novembro de 2021 
as instituições financeiras 
podem auxiliar na recupe-
ração dos valores por meio 
do Mecanismo Especial de 
Devolução. Em caso de nega-
tiva do recebedor em efetuara 
a devolução, o consumidor 
que fez o PIX errado pode in-
gressar com uma ação contra 
aquele que praticou o ilícito no 
Juizado Especial Cível ou no 
Juízo Comum, a depender do 
valor apropriado. Lembrando 

que a ação civil não exclui a 
responsabilização na esfera 
penal.

Para fundamentar a ação 
cível e criminal, é necessário 
fazer um boletim de ocor-
rência, que vai servir para 
auxiliar o depositante a reaver 
os recursos. O ideal é que o 
lesado procure um advogado 
criminalista para lhe assistir.

Mas, a principal recomen-
dação sobre o tema é muito 
cuidado na hora de fazer um 
PIX, confirme sempre os dados 
da pessoa que será beneficiada 
e muito cuidado com os golpes. 
Lembrando que essa é uma 
transação instantânea, mas é 
preciso ter certeza de todos os 
dados e atenção ao digitar os 
valores.

Afonso Morais, sócio fun-
dador e CEO da Morais Advo-
gados Associados e advogado 
especializado em direito do 
consumidor, cobranças e frau-
des digitais.

No Correio Braziliense, 
de 10 de fevereiro de 1987, 
recordei máxima do grande 
cientista, médico, bacteriolo-
gista, epidemiologista e sani-
tarista brasileiro dr. Oswaldo 
Cruz (1872-1917), que Alziro 
Zarur (1914-1979), saudoso 
fundador da Legião da Boa 
Vontade, muito citava e nos 
serve de permanente incentivo 
também na área do ensino: 
“Não esmorecer para não 
desmerecer”.

Eis aí. Simplesmente se 
trata da educação de superior 
qualidade, não apenas no 
campo do intelecto como tam-
bém naquilo que somos em 
substância: Espírito. Alguém 
pode redarguir que a Ciência 
não provou ainda a realidade 
da Vida após a morte. No en-
tanto, devemos cogitar sobre o 
fato de que a gloriosa Ciência, 
sem a qual não mais consegui-
ríamos subsistir, é, em termos 
modernos, muito novinha 
neste orbe para que alguns dos 
seus esforçados defensores a 
entronizem como detentora 
de toda a Verdade. Ora, seria 
puro dogmatismo! Portanto, 

ARTIGO

Newton, a gota e 
a Vida Espiritual

tudo, menos Ciência. Muito 
resta a ser investigado. Sir 
Isaac Newton (1643-1727), que 
não precisa de apresentação, 
ponderava: “O que sabemos é 
uma gota, o que ignoramos é 
um oceano”.

Diante da admoestação do 
sábio enunciador da Lei da 
Gravidade, que foi um corajoso 
decifrador do Apocalipse, sou 
levado a refletir quanto à Vida 
Espiritual, ainda mais tendo 
em vista o que aquele inglês 
notável humildemente con-
cluiu: “A mim mesmo pareço 
ser apenas um menino que 
brinca à beira da praia, ora a 
achar uma pedra mais polida 
ou uma concha mais formosa, 
enquanto o grande oceano da 
Verdade se estende, ignoto, 
diante de mim”.

A Ciência não é um dogma. 
Razão pela qual o dever de 
pensar e o comportamento 
científico imparcial perante a 
Verdade são atributos do au-
têntico cientista.

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

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

Acesse o portal 
DHojeinterior
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Política Bagagem em avião
O Procon notifica empresas aéreas 
para explicar aumento nos preços das 
bagagens cobrado de passageiros

Empregos
Balcão de Empregos encerrou quin-
ta-feira oferecendo 16 vagas para 
recepcionista de caixa.

Divulgação SMCS

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) anunciou nesta quin-
ta-feira, 7, a homologação de 
quatro concursos públicos 
realizados ao longo de 2019. 
Juntos eles somam 547 cargos. 
Edinho ainda determinou a 
convocação prioritária dos 
concursados aprovados na 
área da Saúde. Os concursos 
são os de números 02/2019, 
03/2019, 04/2019 e 05/2019. 

As demais pastas deverão 
realizar o chamamento gra-

dativamente, respeitando a 
ordem classifi catória e dentro 
do prazo de validade do con-
curso. A homologação será 
publicada no Diário Ofi cial do 
desta sexta-feira, 8, referente 
aos concursos 02 e 03, e a 

Edinho homologa concursos e pede 
prioridade para aprovados da Saúde

DE 2019

Os concursos possuem 
validade de um ano, con-
tado da data da publica-
ção da homologação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

convocação na edição de 9 de 
abril, sábado. 

Os concursos possuem va-
lidade de um ano, contado da 
data da publicação da homolo-
gação, podendo ser prorrogado 
por igual período, a critério da 
Administração. 

A decisão foi tomada após 
avaliação do impacto orça-
mentário e dos aspectos legais. 
Participaram os secretários 
Orlando Bolçone (Vice-prefeito 
e Planejamento), Zeca Mo-
reira (Gabinete), Jair Moretti 

(Governo), Adilson Vedroni 
(Administração), Luís Roberto 
Thiesi (PGM), Martinho Ra-
vazzi Neto (Fazenda), Aldenis 
Borin (Saúde), Mario Soler 
(Comunicação) e assessores. 

A decisão em priorizar os 
aprovados da área da saúde 
é uma resposta do governo 
Edinho a falta de profi ssionais 
do setor. 

Veja os concursos e as va-
gas.

Concurso 2/2019

divulgado no início de 2020 

Concurso 4/2019: 
A g e n t e s  a d m i n i s t r a -

tivos que irão atuar em vá-
rias secretarias -156 vagas
Situação - concurso aguarda 
homologação 

Concurso 5/2019 
4 9  v a g a s  p a r a  s e -

c r e t a r i a s  v a r i a d a s
Cargos: auditor fi scal, engenhei-
ro, médico do trabalho, arquiteto,
técnico de som

AÇÃO AMBIENTAL

Mutirão na Favela Marte recolhe 
16 toneladas de resíduos

CONCURSOS

547
CARGOS  englobam 
os quatro concursos 
homologados pelo 
prefeito Edinho, reali-
zados em 2019

Mais de 16 toneladas de mate-
rial inservível, entulho, móveis 
velhos, lixo, além de recicláveis 
descartados, foram recolhidas 
na quarta-feira, 6, durante o 
Mutirão da Limpeza e da Saúde 
realizado na Favela Marte 3D. 
A ação contou com apoio da 
Prefeitura de Rio Preto, por 
meio das Secretarias de Meio 
Ambiente e Urbanismo, Servi-
ços Gerais e Saúde. 
O Mutirão de Limpeza era uma 
das iniciativas previstas no cur-
so Marte Ambiental, que tem 
como objetivo formar 30 lide-
ranças socioambientais nesta 
comunidade. E ainda inclui 
a mobilização local feita pela 
AgroValquírias junto à Rede 
Favela e apoio técnico da Ca-
liandra e do Instituto Tellus. 
O mutirão serviu para sensi-
bilizar os moradores sobre os 
impactos do descarte incorreto 
de resíduos e para inspirar a 
colaboração da manutenção de 
espaços limpos. 

Em grupos, os participantes 
fi zeram caminhada educativa 
pelas vielas da favela, reco-
lhendo resíduos descartados de 
forma incorreta, identifi cando 
pontos viciados e refl etindo co-
letivamente sobre estratégias 
de cuidado coletivo para o des-
carte responsável. 
Também foi uma oportunidade 
para os moradores descartarem 
itens que não queriam mais, os 
quais foram removidos pela 
Secretaria de Serviços Gerais. 
Devido ao grande volume de 
material, o trabalho continua 
nesta quinta-feira, 7/4, para o 
término da remoção. Só nesta 
quinta, foram feitas quatro via-
gens de caminhão para remo-
ver os mais de 16 mil quilos de 
materiais coletados. 
A Secretaria de Serviços Ge-
rais forneceu os equipamentos, 
como bobcat, caminhão bascu-
lante, caminhoneta e profi ssio-
nais, como mão de obra equi-

pada e especializada para fazer 
a limpeza das vielas pré-identi-
fi cadas na visita técnica. A Se-
cretaria de Saúde realizou um 
momento de orientação sobre a 
importância da manutenção de 
espaços limpos para elimina-
ção de focos dos trabalhos. 
A secretária de Meio Ambien-
te e Urbanismo Kátia Pentea-
do, que participou do mutirão 
orientando os participantes, 
destaca a importância des-
te tipo de iniciativa. “É um 
grande projeto que precisa se 
tornar contínuo e não apenas 
pontual. É o tipo de operação 
que precisa acontecer em toda 
a cidade, unir a comunidade, a 
vizinhança para cuidar do que 
é coletivo, para o bem comum. 
É mais saúde, mais qualidade 
de vida para todos e o meio 
ambiente agradece”, pontuou.
A moradora e participante do 
curso, Maria Dione, classifi cou 
o mutirão como um dia ímpar.

Mutirão na Favela Marte recolhe 16 toneladas de resíduos

ESTADUAL 2023

Site recolhe sugestões de 
cidadão para compor orçamento

O cidadão paulista ou residente 
no Estado de São Paulo já pode 
contribuir com suas sugestões 
e necessidades para a constru-
ção do orçamento estadual de 
2023. É uma oportunidade efe-
tiva para tornar o orçamento 
mais próximo da sua realidade, 
ao colaborar com indicações 
que benefi ciem a sua cidade, o 
local onde ele vive e trabalha. 
Até o dia 14 de abril, os interes-
sados devem acessar o site Au-
diências do Orçamento de São 
Paulo. O site, criado pelo Go-

 O presidente Jair 
Bolsonaro anunciou nes-
ta quarta-feira, 6, o fim 
da bandeira de escassez 
hídrica, em vigor desde 
setembro do ano passado, 
e que gerava uma taxa 
extra na conta de energia 
elétrica de R$ 14,20 a cada 
100 quilowatts-hora (kWh) 
consumidos. Com o fi m da 
bandeira, não haverá mais 
cobrança de taxa extra na 
conta de luz. A medida 
entra em vigor a partir do 
dia 16 de abril, informou 
o presidente. “Bandeira 
verde para todos os consu-
midores de energia a partir 
de 16/04”, disse.

Bolsonaro e a luz

O mutirão serviu 
para sensibilizar os 
moradores sobre os 
impactos do des-
carte incorreto de 
resíduos sólidos e 
recicláveis

Edinho homologa concursos e pede prioridade para aprovados da Saúde

Secretaria da Saúde – 
202 vagas de médicos de 
oito especialidades, plan-
tonistas e ainda técnicos de 
enfermagem e enfermeiros
Situação – resultado fi nal foi 
divulgado em 15 de janeiro de 
2020 e aguarda homologação 

Seletivo 3/2019
Agentes – 140 cargos 80 

vagas para agente comunitá-
rio de saúde e 60 vagas para 
agente de combate a endemias
Situação – resultado fi nal foi 

 O ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva 
disse nesta quinta-feira 
(7) ser contra o aborto 
e voltou a afirmar que o 
assunto deve ser debatido 
como uma questão de saú-
de pública. Na quarta-feira 
(6), Lula gerou polêmica 
ao comentar o assunto e 
dizer que “mulheres po-
bres morrem”, enquanto 
“madame pode fazer um 
aborto em Paris”. “Essa 
pergunta já chegou pra 
mim umas mil vezes: eu 
sou contra o aborto, mas é 
preciso transformar numa 
política pública”, disse o 
ex-presidente.

Lula e o aborto
 A definição do 

nome que irá compor a 
chapa com Rodrigo Gar-
cia (PSDB) em sua campa-
nha ao governo estadual 
de São Paulo só deve sair 
daqui a alguns meses, mas 
dois nomes estão em alta. 
Um deles é de Henrique 
Meirelles, apoiado pelo 
ex-governador João Do-
ria (PSDB), que o con-
sidera “um bom nome”. 
Meirelles foi secretário da 
Fazenda no governo Doria. 
Outro possível candidato 
à vaga é Edson Aparecido, 
que deixou a Secretaria 
Municipal de Saúde da 
capital de olho no posto.

Garcia e o vice

verno de São Paulo, reúne, ain-
da, todas as informações sobre 
as audiências e notícias relacio-
nadas aos anos anteriores. 
O processo é realizado eletro-
nicamente e com um único 

login. O cidadão pode indicar 
as necessidades que considere 
prioridades para o orçamento 
do Governo de São Paulo. Para 
concluir seu voto, ele deve e 
clicar em “sim”. 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Tarcísio  vem 
a Rio Preto 
neste sábado 
para evento

Após quase dois meses 
o agora ex-ministro da 
Infraestrutura e pré-can-
didato a governador de 
São Paulo pelo Republi-
canos, Tarcísio de Freitas, 
retorna à Rio Preto neste 
sábado, dia 9 de abril. Na 
cidade ele participa do 
primeiro Encontro Regio-
nal do Republicanos do 
estado. É o primeiro ato 
político após sua fi liação 
ao partido. O evento está 
marcado para às 10h, no 
Ipê Park Hotel. 

O evento é organiza-
do pelo deputado federal 
Marcos Pereira e tem a 
coordenação do presi-
dente municipal Diego 
Polachini, além da Coronel 
Helena, que disputou as 
eleições para a Prefeitura 
de Rio Preto e deve ser lan-
çada a deputada estadual. 

Em fevereiro, o mi-
nistro esteve na cidade 
onde participou de um 
encontro promovido pelo 
LIDE Paulista e ao lado do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL) inaugurou as obras 
de duplicação da BR-153. 
Tarcísio foi indicado por 
Bolsonaro para disputar 
o governo de São Paulo 
nas eleições deste ano. O 
evento deverá reunir bol-
sonaristas de toda região. 

Tarcísio Gomes de Frei-
tas é formado pela Acade-
mia Militar das Agulhas 
Negras.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS
Divulgação
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CIDADES Potirendaba
A Prefeitura de Potirendaba adquiriu 
61 novos equipamentos para escolas 
municipais por R$ 119.945,00

Economia
Tesouro Nacional pagou R$ 559 mi-
lhões em dívidas atrasadas de cinco 
estados no mês de março.

RIO PRETO

Bandidos roubam pedestre e 
três carros durante fuga
Dois bandidos deram traba-
lho para a polícia de Rio Preto 
na noite desta quarta-feira, 
6. Depois de assaltarem um 
pedestre ainda roubaram três 
veículos, dois deles de luxo, 
em bairros diferentes da ci-

dade. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, um homem caminha-
va perto da Unilago quando 
foi rendido por dois crimino-
sos, que fugiram com seu ce-
lular e carteira. 
Pouco depois, os mesmos 
marginais roubaram um Che-
vrolet Astra, de cor preta, nas 
imediações da faculdade, e 
usaram o veículo para roubar 
um Chevrolet Cruze, de cor 
branca, no bairro Mais Viver, 
e um Jeep Renegade, de cor 
preta, no bairro Recanto, em 
Ipiguá, pertencente a um po-
licial militar. 
O Cruze foi recuperado pela 
PM, após ter batido em um 

muro, no cruzamento da Ave-
nida Domingos Falavina com 
a rua Eurídes da Cruz. Dentro 
do automóvel foi apreendi-
do um simulacro de arma de 
fogo. 
Já o Jeep acabou sendo 
abandonado no Eldorado, 
na Região Norte rio-preten-
se. Um suspeito de ter rou-
bado o Cruze foi detido, mas 
acabou sendo liberado após 
a vítima ficar em dúvida na 
hora do reconhecimento. 
O Cruze foi recolhido ao pátio 
de Cedral e o Jeep devolvido 
ao seu dono. O caso segue 
para investigação no 4º DP. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Uma briga entre morado-
res de rua, ocorrida na noite 
desta quarta-feira, 6, na Vila 
Maceno, em Rio Preto, ter-
minou com um homem, de 41 
anos, gravemente ferido. 

A vítima levou seis facadas 
e está internada no Hospital 
de Base. Segundo o boletim 
de ocorrência, quando uma 
guarnição da Polícia Militar 
chegou no local do crime 
testemunhas contaram sobre 
o desentendimento e que o 
autor dos golpes havia fugido 

em uma VW Kombi, de cor 
branca, usada para recolher 
recicláveis. 

No HB, os pms foram in-
formados que o paciente levou 
quatro facadas na cabeça e 
duas nos braços. 

A Polícia Civil investiga o 
caso na tentativa de localizar 
o criminoso. O Dhoje entrou 
em contato com assessoria de 
imprensa do hospital sobre o 
estado de saúde da vítima mas 

Morador de rua leva seis facadas 
em briga na Vila Maceno 

VIOLÊNCIA

Testemunhas contaram 
que o autor dos golpes 
havia fugido em uma 
VW Kombi

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Rio-pretense 
é vítima de 
fraude e perde 
R$ 10 mil

não recebeu retorno.

Baleados
Dois jovens foram balea-

dos na noite da última segun-
da-feira, 4, no município de 
Mirandópolis. 

As vítimas, de 23 e 27 anos, 
estavam sentadas em uma cal-
çada quando foram atingidas. 
O mais novo foi ferido no olho 
esquerdo e corre risco de ficar 
cego. 

De acordo com a Polícia 

Civil, o acusado de atirar 
contra os rapazes não aceitou 
o fim do relacionamento e sus-
peitava que um dos rapazes 
estaria se relacionando com 
sua ex-namorada. Uma das 
vítimas é primo dela. 

Imagens de câmera de 
segurança estão sendo anali-
sadas pelos policiais para aju-
darem no esclarecimento da 
dupla tentativa de homicídio. 
C o l a b o r o u  –  S a r a h 
BELLINE

Um rio-pretense, de 
50 anos, compareceu na 
manhã desta quarta-feira, 
6, na Central de Flagran-
tes para denunciar uma 
fraude que lhe causou um 
prejuízo de R$ 9.999,99. 

Segundo ele contou 
à polícia, no último dia 
1º foi acessar o banco e 
o aplicativo começou a 
atualizar. A partir daí não 
conseguiu mais entrar 
no site. 

Nesta terça-feira, 5, a 
vítima foi até a agência 
bancária e um atendente 
informou que houve um 
bloqueio em sua conta 
devido uma suspeita de 
fraude.  Ao tirar o extrato, 
o rio-pretense constatou 
que havia sido realizada 
uma transferência de qua-
se R$ 10 mil de sua conta. 
O caso será investigado 
pelo 2º DP de Rio Preto.

As vítimas esta-
vam sentadas 
em uma calçada 
quando foram 
atingidas; uma 
delas com 
tiro no olho

O CASO

6
FACADAS  atingiram 
a vítima, sendo duas 
delas no braço e qua-
tro na cabeça, que foi 
levada ao HB 

No HB, os pms foram informados que o paciente levou quatro facadas na cabeça e duas nos braços.

Arnaldo Antunes

A Polícia Científica de Pe-
nápolis apresentou laudo com 
as causas da morte da bebê 
Mirella. Ela foi levada sem 
vida, no dia 14 de fevereiro 
deste ano, ao pronto-socorro 
da cidade. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a criança, de 
um ano, chegou ao local com 
rigidez cadavérica, diversas 
marcas roxas e dilaceração do 
ânus.

Presos
Na época, a Justiça decre-

PENÁPOLIS

Laudo aponta causas da 
morte de bebê

tou a prisão temporária da 
mãe e do padrasto da menina. 
Ainda conforme o registro, os 
acusados alegaram que coloca-
ram a garotinha para dormir e 
perceberam que estava morta 
somente quando foram acor-
dá-la, na manhã seguinte. 

O resultado do laudo 
do Instituto Médico Legal 
(IML) apontou que a víti-
ma teve hemorragia inter-
na aguda, trauma abdomi-
nal e laceração no fígado. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

Caso aconteceu em Penápolis

Idosa tem conta invadida
Uma idosa, de 64 anos, foi 

até a Central de Flagrantes de 
Rio Preto, na tarde desta quar-
ta-feira, 6, para registrar queixa 
de estelionato. 

Prejuízo
À polícia, ela disse que teve 

um prejuízo de R$ 3.234,00 
após bandidos invadirem sua 

Divulgação
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Carro bate em 
moto sem luz na 
rodovia e mulher 
fica ferida

Uma motorista, de 37 
anos, procurou o Plantão 
Policial de Rio Preto, na 
noite desta quarta-feira, 
6, para informar que ba-
teu seu Fiat Stilo em uma 
motocicleta que transita-
va com a luz apagada na 
rodovia Assis Chateau-
briand (SP-425). 

Segundo ela, os dois 
veículos trafegavam no 
mesmo sentido e não con-
seguiu enxergar a moto 
por ser noite. 

Para a polícia, a con-
dutora disse que parou 
para prestar socorro às 
vítimas, um homem e uma 
mulher, e que não conse-
guiu pedir ajuda porque 
estava sem sinal para o 
telefone. 

Conforme a motorista, 
colocou a passageira da 
moto em seu automóvel, 
porque ela estava san-
grando e com ferimen-
tos, e a levou até a UPA 
Jaguaré. Já o piloto ficou 
no local com a motocicleta 
e alegou que estava bem. 

O caso será investigado 
pelo 3º DP rio-pretense. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

conta. 
Segundo a vítima, os margi-

nais fizeram duas transferências 
via PIX e um refinanciamento 
de empréstimo na última terça-
-feira, 5. 

O caso será  invest iga-
do pelo 3º DP de Rio Preto. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE 

Divulgção
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Um suspeito foi 
detido, mas aca-
bou sendo libera-
do após a vítima 
ficar em dúvida no 
reconhecimento

Mãe de três 
filhos está 
desaparecida 
há nove dias

Uma mulher, de 48 
anos, mãe de três filhos, 
está desaparecida há nove 
dias. Seu filho mais ve-
lho, de 30 anos, procu-
rou o Plantão Policial de 
Rio Preto, na tarde desta 
quarta-feira, 6, para regis-
trar queixa. 

Segundo o jovem, ela 
saiu de casa, na Boa Vista, 
por volta das 18 horas, em 
29 de março, e não deu 
mais notícia. 

Para a polícia, o rapaz 
afirmou que a mãe disse 
que iria na residência de 
uma amiga que vende lan-
che e não retornou mais. 

Ele disse ainda que na 
casa moram seus irmãos 
de 13 e 6 anos e que sua 
mãe é dependente quími-
ca. O caso será investigado 
pelo 2º DP. Colaborou 
– Sarah BELLINE

Arquivo DHoje
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Saúde registra queda de 77% nos casos de Covid-19 em março

A Secretaria da Saúde de Rio 
Preto trabalha com a possibili-
dade de funcionamento do hos-
pital municipal da região norte 
no segundo semestre deste ano. 
A informação foi solicitada pelo 
Dhoje Interior após série de 
revelações sobre problemas 
nos atendimentos médicos de 
unidades de saúde, em espe-
cial, falta de profissionais em 
determinadas áreas, fato que 
motivou até mesmo pedido 
de abertura de CPI da Câmara 
Municipal. 
Durante reunião da Comissão 
Especial de Saúde no Legisla-
tivo na manhã desta quarta-
-feira, 6, o assessor especial da 
Secretaria de Saúde, André Bai-
tello, afirmou aos vereadores 
presentes que “provavelmen-
te” o hospital municipal estará 
pronto em agosto. 
Por meio de nota a pasta da 
Saúde informou que “depen-
dendo do andamento das lici-
tações (se não houver recursos 
judiciais), prazos contratuais 
para a entrega e montagem dos 
móveis e equipamentos e con-
tratação dos recursos humanos 
necessários para abrir o aten-
dimento”, o prazo poderá ser 
cumprido. 

Saúde começa montar hospital, 
que pode abrir em agosto

REGIÃO NORTE

O hospital municipal da 
Região Norte será admi-
nistrado por uma Orga-
nização Social, segundo 
a prefeitura

Atualmente a pasta atua na 
elaboração do edital para aber-
tura de chamamento público. 
O hospital municipal da Re-
gião Norte será administrado 
por uma Organização Social. 
O processo de escolha atende 
chamamento público. Inicial-
mente 7 organizações mostra-
ram interesse, mas algumas 
acabaram desistindo. 
A Organização Social que ven-
cer deverá ter contrato com um 
hospital terciário, nos casos de 
transferências de pacientes 

que apresentarem complica-
ções em seus quadros clínicos. 
Sobre a compra de equipamen-
tos médico-hospitalares a Saú-
de informou que todos os itens 
para compra estão sendo fina-
lizados para constar na futura 
licitação, inclusive com todo o 
valor global que deverá ser gas-
to pelo Poder Público. 
“As licitações estão em anda-
mento. A previsão é de um gas-
to de R$ 23 milhões para equi-
par todo o hospital. Os recursos 
já estão disponíveis, sendo R$ 5 

milhões de emenda parlamen-
tar do deputado Geninho Zulia-
ni e R$ 18 milhões de recursos 
repassados pelo governo do Es-
tado de São Paulo”, afirmou a 
secretaria. 
A estrutura do prédio ficou 
pronta em agosto do ano pas-
sado. A empresa Constroeste 
venceu licitação para executar 
o serviço. Em troca do valor a 
empresa recebeu área no Dis-
trito Industrial. A espécie de 
“permuta” foi obtida através de 
autorização da Câmara. 

EM MARÇO

Cidade registra queda de 
77% nos casos de Covid

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto registrou 77,4% de 
queda nos casos positivos de 
Covid-19 no município em 
março. Foram 13.310 casos 
confirmados em fevereiro 
contra 3.006 neste último 
mês. No total acumulado 
de 2022 são 36.353 casos 
da doença. 

O número de óbitos 
apresentou também uma 
redução de 56,8%, caindo 
de 125 mortes em fevereiro 
para 54 em março. No total 
de 2022, são 220 fatali-
dades contabilizadas pela 
Covid-19. As internações 
também diminuíram, com 
a Saúde desativando na úl-
tima semana a Unidade de 
Internação Básica (UIB) do 
Fraternidade por conta da 
queda de atendimentos. 

Boletim 
Nesta quinta-feira (7) a 

Saúde divulgou o boletim se-
manal de casos de Covid-19 
no município. Foram 121 
casos registrados, sendo 33 
diagnosticados por exame 
PCR e 88 por TR antígeno. 
No total são 135.453 casos 
confirmados, com uma mé-

dia móvel de 15 casos leves e 
um caso grave por dia. 

Também foram confir-
mados mais cinco óbitos 
pela doença, com notifica-
ções que variam entre os 
dias 31/03 e 05/04. Desde 
o início da pandemia são 
3.060 mortes com uma taxa 
de letalidade de 2,25%. Con-
siderando apenas os casos 
de 2022, a letalidade está 
em 0,6%. 

O número de curados 
chegou 131.889, o equiva-
lente a 97,3% dos casos. A 
cidade soma 484.672 noti-
ficações de pacientes com 
sintomas gripais e 432.110 
testes realizados. O coe-
ficiente de incidência dos 
últimos 7 dias é de 26 casos 
a cada 100 mil habitantes. 

Atualmente Rio Preto 
conta com 237 pacientes 
internados com síndrome 
respiratória aguda grave 
(SRAG), com 67 na UTI e 
170 na enfermaria, sendo 
que 110 são rio-pretenses 
e 127 de outros municípios 
da região. Dentre os casos já 
confirmados com Covid-19 
são 74 internações, com 30 
na UTI e 44 na enfermaria. 

Nesta quinta-feira (7) foi 
celebrado o Dia Mundial da 
Saúde, cujo tema este ano é 
“Nosso planeta, nossa Saúde”. 
Duas instituições de saúde de 
Rio Preto, o Instituto de Mo-
léstias Cardiovasculares (IMC) 
e o Austa Hospital, uniram-se 
para realizar uma ação em 
comemoração à data. 

Nas recepções das duas 
instituições, seus profissionais 
surpreenderam pacientes, 
acompanhantes e visitantes 
presenteando-os com mudas 
de tempero. No vaso de cada 
muda, há um QRCode que, ao 
acessá-lo, a pessoa assiste a um 
vídeo com orientações sobre 

DIA MUNDIAL DA SAÚDE

Ação incentiva pacientes à alimentação saudável
como fazer uma horta em casa. 

Com esta iniciativa, as ins-
tituições esperam transmitir 
a mensagem que as pessoas 
podem cultivar alguns alimen-
tos, tendo um cardápio mais 
saudável, ao mesmo tempo 
em que o ato de plantar, de ter 
uma horta em casa estimula a 
consciência da preservação do 
planeta. 

“A alimentação saudável 
ajuda a prevenir algumas do-
enças, no entanto, as pessoas 
consomem cada vez mais ali-
mentos industrializados e fast 
foods. Precisamos incentivar 
o consumo de alimentos sau-
dáveis e uma maneira de ter 

acesso fácil a eles é cultivar 
uma horta em casa”, afirmou a 
médica endocrinologista Ma-
riana Mendes, do IMC. 

Pacientes
É o que já fazem o casal 

Vera Lúcia e Rodolfo Maciel, 
presenteados com mudas ao 
chegarem ao IMC para uma 
consulta. Engenheiro agrôno-
mo, Rodolfo cultiva alimentos 
há muitos anos junto com sua 
esposa. 

“Que surpresa boa receber 
esta muda. Em casa, já tenho 
vaso com temperos, sem agro-
tóxicos, o que é muito saudá-
vel. Vou plantar essa muda 

com muito carinho”, afirmou 
Vera. “É uma iniciativa muito 
bacana, que nos faz lembrar 
de cuidarmos da natureza e do 
nosso planeta e até comentar 
isso com outras pessoas ao 
longo dia”, completou Rodolfo. 

A endocrinologista do IMC 
destaca que selecionar ali-
mentos saudáveis é essencial 
a qualquer pessoa, sobretudo, 
às que têm algum problema de 
saúde, como, por exemplo, o 
hipertenso e o diabético. 

“Estudos comprovam que 
a alimentação saudável resulta 
até na diminuição da quanti-
dade de medicamentos minis-
trados ao paciente”, comentou. 

Em fase de licitações para compra de equipamentos, hospital da região norte é previsto para agosto

Raphael ferrari
redacao@dhoje.com.br
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As instituições entregaram mudas de tempero aos pacientes

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Oficina de Hidroginástica no CCF é retomada

O grupo do Centro de Con-
vivência da Família (CCF), da 
Secretaria de Assistência So-
cial (Semas) de Rio Preto, se 
reuniu nesta quinta-feira (7) 
para falar sobre a retomada 
da Oficina de Hidroginástica, 
prevista para acontecer a par-
tir da próxima segunda-feira 
(1). Aproximadamente 80 
frequentadores do serviço 
compareceram no encon-
tro para o anúncio oficial. 
 
A oficina de hidroginástica 
tem a finalidade de estimular 
a socialização e a convivência 
entre as turmas, além da 
prática do exercício físico, 

visando aos jovens, adultos 
e idosos o desenvolvimento, 
fortalecimento e envelhe-
cimento ativo e saudável. 

Divulgação SMCS

COVID

Brasil registra primeiro 
caso de subvariante
da Ômicron

Foi identificado o caso de 
mais uma variante do novo 
coronavírus no Brasil. O Insti-
tuto Butantan informou nesta 
quinta-feira (7) que encontrou 
uma pessoa infectada com a 
subvariante denominada XE, 
que mistura duas modalidades 
da Ômicron. 

O caso foi confirmado 
pelo Ministério da Saúde, que 
divulgou nota anunciando 
que recebeu a notificação do 
Instituto Butantan. A pasta 
acrescentou que “mantém o 
constante monitoramento do 
cenário epidemiológico da 
covid-19”. O primeiro caso foi 
mapeado na cidade de Lon-

dres, em janeiro deste ano. 
Segundo o Instituto Butantan, 
a taxa de crescimento da XE é 
10% superior à da cepa BA.2.

 
A secretária da Assistência 
Helena Marangoni comentou 
sobre a retomada segura para 

o fortalecimento dos vínculos. 
“Muito satisfatório ver a ex-
pectativa e a alegria por essa 
retomada em cada olhar. A 
maior parte do público dessa 
oficina são pessoas idosas, 
um público vulnerável aos 
riscos da covid-19, por isso, 
aguardamos um cenário mais 
seguro para reiniciar as au-
las”, afirmou.

Atualmente o CCF atende 
120 pessoas para a oficina de 
hidroginástica, com a faixa etá-
ria a partir de 12 anos de idade, 
sendo predominante o público 
idoso, mas com capacidade 
para ampliar o grupo conforme 
o surgimento da demanda. As 
aulas acontecem de segunda 
a quinta-feira, com seis turmas 
de 20 pessoas.

Da REDAÇÃO

Reunião anunciou retomada da Oficina de Hidroginástica no CCF

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Hipismo de Mirassol
o prefeito Edson Ermenegildo re-
cepcionou a equipe de Amazonas e 
cavaleiros do rodeio de Jaci

Depois da Copa
Segundo o jornal “Marca”, a CBF tem 
sondado o técnico Pep Guardiola do 
Manchester City para substituir Tite

O juiz Túlio Marcos Fausti-
no Dias Brandão, da 1ª Vara 
Cível de Rio Preto, condenou 
a seguradora Berkley Inter-
nacional e a Work Show Pro-
duções e Entretenimento Ar-
tístico a indenizar o Rio Preto 
Esporte Clube em cerca de R$ 
158 mil. Com os juros e corre-
ções monetárias, o valor pode 
chegar na prática a R$ 270 
mil. 
A Work Show foi a promotora 
do evento sertanejo “Festeja” 
no estádio Anísio Haddad em 
2016. Na ocasião, a empresa 
pagou R$ 50 mil ao Rio Pre-
to para utilizar o espaço. No 
entanto, o clube alegou que 

FESTEJA TEM DE INDENIZAR O JACARÉ
DANOS NO ESTÁDIO

foram promovidos diversos 
danos na dependências do es-
tádio e no gramado, além de 
gerar um atraso na adequação 
do Riopretão para o início da 
Série A2 do Campeonato Pau-
lista e atrasar o retorno aos 
treinos da base para a Copa 
São Paulo de 2017. 
A empresa alegou que acionou 
a seguradora e que passou a 
custear o pagamento dos re-
paros, tendo já desembolsado 
a quantia de R$ 170 mil, valor 
não coberto pela seguradora. 
A requerida também ques-
tiona os valores exigidos pelo 
clube, os documentos de orça-
mento e provas de que deter-
minados danos foram ocasio-
nados pelo show. 
De acordo com a decisão do 
juiz, “é inevitável que respon-
da a seguradora denunciada 
pelo valor da condenação, até 
a força da apólice, com ex-
ceção às despesas inerentes 
à reforma do gramado, uma 
vez que de cobertura expres-
samente excluída, tal qual 
aquelas relativas à locação de 
centro de treinamento tercei-
rizado, visto que diretamen-
te advindas das anteriores, o 
que não se admite, bem como 
as despesas com chaveiro, vi-
draceiro e serralheiro, pois, 
conforme conclusão do perito 
judicial, foram resultantes de 
atos de vandalismo, cobertura 
expressamente excluída”. 
O Festeja reuniu teve um pú-
blico de aproximadamente 
30 mil pessoas na edição de 
2016. A empresa pode recor-
rer da decisão.

Na ocasião, a empresa pagou R$ 50 mil ao Rio 
Preto para utilizar o espaço. No entanto, o clube 
alegou que foram promovidos diversos danos no 
estádio e no gramado, além de gerar um atraso na 
adequação do Riopretão para o início da Série A2

A Work Show foi a promotora do evento sertanejo “Festeja” no estádio Anísio Haddad em 2016.

O Mirassol apresentou mais 
dois nomes para a disputa da 
Série C do Campeonato Bra-
sileiro. Desde o término do 
Paulistão, o Leão já confi rmou 
10 contratações. 

O meio-campista Paulinho, 
32 anos, chega ao clube depois 
de jogar pelo Concórdia no 
Campeonato Catarinense. O 
atleta foi revelado pelo Interna-
cional e tem passagens por Atlé-
tico-GO, Ponte Preta, Guarani, 
Santa Cruz e Paysandu. Ele 
também passou pelo Mirassol 
em 2017 e 2018, entrando em 
campo 25 vezes com a camisa 
do Leão e balançando a rede 
uma vez. 

Outro reforço é o lateral-di-
reito Léo Duarte, 23 anos, que 
jogou o Paulistão pela Inter de 
Limeira. O jogador começou no 
Ituano e também atuou pelo XV 
de Piracicaba. 

Os outros nomes já apre-
sentados pelo Mirassol são: o 
goleiro Jeferson, os zagueiros 
Heitor e Rodrigo Sam, o late-
ral-esquerdo Rhuan, os meio-
-campistas Cristian e Geovane e 
os atacantes Osman e Gleyson. 

“Minha avaliação dos refor-
ços é positiva. Entendo que os 
jogadores que tem chegado, a 
maior parte deles tem histórico 
de acesso nos clubes que estive-
ram, o que foi algo que levamos 

BRASILEIRÃO

Mirassol apresenta 10 
reforços para a Série C

Cassio faz boletim 
de ocorrência

LIGA DOS CAMPEÕES

Real Madrid e Villarreal vencem 
jogos de ida na Champions

em consideração. A experiên-
cia de já ter subido com uma 
equipe em nível nacional ou 
regional faz diferença”, afi rmou 
o técnico Ricardo Catalá. 

O Mirassol já estreia neste 
domingo (10) contra o Ferro-
viário em casa  e o clube tem 
corrido contra o tempo para 
fechar o elenco antes do fim 
da janela de transferências. 
Segundo Catalá, existe a possi-
bilidade de reforços chegarem 
após o início do torneio. 

“Não sou eu que conduzo as 
negociações, não me intrometo 
nisso, mas a diretoria tem tra-
balhado 24 horas por dia para 
me entregar as peças que nós 
necessitamos, mas nunca uma 
negociação depende só de um 
lado, tem vários elementos 
infl uenciam nesta tomada de 
decisão.”,disse o treinador

Três gols do atacante francês 
Karim Benzema, incluindo 
dois de cabeça em três minu-
tos no primeiro tempo, deram 
ao Real Madrid uma vitória 
de 3 a 1 sobre o atual campeão 
europeu Chelsea nesta quar-
ta-feira (6) no jogo de ida das 
quartas de fi nal da Liga dos 
Campeões, em Londres.

O goleiro Cássio do Co-
rinthians registrou um bo-
letim de ocorrência nesta 
quinta-feira (7) após re-
ceber ameaças de morte 
de um torcedor nas redes 
sociais. Os áudios chegaram 
ao jogador por meio do per-
sonal trainer de sua esposa. 
Além de xingamentos, o 
autor mandou a foto de uma 
arma de fogo.

O São Paulo estuda fa-
zer uma proposta para o 
zagueiro Igor Rabello, de 
26 anos, do Atlético-MG. 
O jogador perdeu espaço 
com a chegada de Godín e 
o retorno de Junior Alonso. 
Apesar do interesse, o Tri-
color ainda não fez nenhu-
ma proposta ofi cial. 

     Primeiro tempo
No primeiro tempo, o atacan-
te francês balançou a rede do 
Chelsea ao converter cruza-
mentos de cabeça, primeiro 
do brasileiro Vinícius Júnior 
pela esquerda, aos 21 minu-
tos, e depois de Luka Modric 
pela direita, aos 24, deixando 
Mendy sem chances de defe-
sa. 

         37º gol

Kai Havertz deu alguma espe-
rança aos Blues quando cabe-
ceou um cruzamento de Jorgi-
nho aos 40 minutos para fazer 
2 a 1 naquele momento. Mas 
as chances de recuperação do 
Chelsea foram anuladas pelo 
erro de Mendy logo no primei-
ro minuto da segunda etapa, 
quando, fora de sua área, ele 
tentou passar para Antonio 
Rudiger, mas foi interceptado 
por Benzema, que marcou seu 
37º gol na temporada.

Além do Palmeiras, outros 
times brasileiros jogaram pelas 
competições da Conmebol. Na 
Libertadores, o América-MG 
foi derrotado em casa por 2 
a 0 para o Independiente Del 
Valle. Já o Bragantino bateu o 
Nacional por 2 a 0. Na Sul-A-
mericana, o Fluminense fez 3 a 
0 no Oriente Petrolero.

Real Madrid e Villarreal vencem jogos de ida na Champions

O meio-campista Paulinho

São Paulo quer 
Igor Rabello

Resultados da 
Libertadores

TIMÃO

TRICOLOR

NA AMÉRICA

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Palmeiras inicia com goleada fora

O Palmeiras mostrou força 
e, jogando com uma equipe 
repleta de reservas, goleou o 
Deportivo Táchira (Venezuela) 
por 4 a 0, na noite desta quar-
ta-feira (6) no Estádio de Pue-
blo Nuevo, na sua estreia pelo 
Grupo A da Copa Libertadores 
da América. 

O resultado teve um sig-
nificado especial porque foi 
alcançado mesmo com o atu-
al bicampeão da competição 
continental estando com um 
homem a menos desde os 25 
minutos do segundo tempo, 
quando Jailson foi expulso. 

O triunfo do Palmeiras co-
meçou a ser construído cedo. 
Aos sete minutos do primeiro 
tempo o atacante Dudu apro-

veitou bola que sobrou após 
cobrança de escanteio para 
chutar rasteiro e superar o 
goleiro Varela. Mesmo fora de 
casa, o Alviverde continuou 
pressionando um adversário 
claramente inferior, e ampliou 
sua vantagem aos 34 minutos, 
em chute de fora da área de 
Raphael Veiga. 

No retorno do intervalo o 
técnico Abel Ferreira colocou 

em campo o atacante Rafael 
Navarro, e o camisa 29 não 
desapontou, marcou logo duas 
vezes. O primeiro saiu logo aos 
dois minutos, quando ele apro-
veitou cruzamento de Mayke. 
Cinco minutos depois ele apro-
veitou bola cruzada por Wesley 
para testar para o fundo do gol 
adversário. O Palmeiras volta 
a entrar em campo pela com-
petição na próxima terça-feira.

LIBERTADORES

da REDAÇÃO

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Peter Cziborra

Leo Roveroni

           É inevitável 
que responda a 
seguradora denun-
ciada pelo valor da 
condenação, até a 
força da apólice, 
com exceção às 
despesas ineren-
tes à reforma do 
gramado.
Túlio Marcos Faustino, 
Juiz de Direito

“

“

Muller Merlotto Silva

o prefeito Edson Ermenegildo re-
cepcionou a equipe de Amazonas e 
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LEI Nº 3.808, DE 18 DE MARÇO DE 2022 
 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de transmissão, ao 
vivo e via internet, das licitações dos Poderes 
Executivo e Legislativo, do Município de Monte 
Aprazível e dá outras providências. 
 

 
   ALEXANDRE FARIA RODRIGUES, Presidente da Câmara Municipal de Monte 
Aprazível, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e eu, nos termos do inciso lV, 
do art. 30 da Lei Orgânica do Município, PROMULGO a seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Monte Aprazível 

ficam obrigados a transmitir ao vivo, por meio da internet, as sessões públicas de licitações, em seus 
respectivos sites, bem como pelas redes sociais e canais oficiais de comunicação. 

 
Parágrafo único. As transmissões das licitações serão em áudio e vídeo. 
 
Art. 2º. Os arquivos das gravações dos procedimentos licitatórios deverão 

continuar disponíveis para consulta, na internet, em seu respectivo site, durante o período mínimo 
de cinco anos. 

 
Art. 3º. O membro da comissão de licitação ou o pregoeiro deverá informar 

inicialmente sobre qual processo licitatório está se tratando, declarando, ao menos, as seguintes 
informações: 

I - número do edital de licitação; 
II - modalidade de licitação; 
III - regime de execução; 
IV - órgão solicitante; e 
V - objeto da licitação. 
 
Art. 4º. A transmissão deverá abranger todas as fases da licitação 

consideradas públicas. 
 
Parágrafo único. A gravação abrangerá os procedimentos de abertura dos 

envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de verificação da 
conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e de julgamento e classificação das 
propostas, de acordo com os critérios de avaliação constantes no edital. 

 
Art. 5º. Os editais de licitação deverão conter disposição acerca da 

autorização de uso de imagem dos licitantes participantes, a título gratuito, bem como disciplinarão 
o procedimento no que for necessário. 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE APRAZÍVEL 
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Art. 6º. Ficam dispensados da transmissão on-line os procedimentos 

licitatórios realizados na modalidade pregão eletrônico e também as aquisições realizadas por 
dispensa ou inexigibilidade de licitação. 

 
Art. 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 
 

Monte Aprazível, 18 de março de 2022. 
 
 
 

Alexandre Faria Rodrigues 
Presidente da Câmara Municipal 

 
Projeto de Lei nº 70/2021 - Autoria: Hélio Polotto 

 

 

 

 
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 19/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 23/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 09/2022 
OBJETO: Aquisição de gramas para serem utilizadas em espaços públicos. 
Data da realização da Sessão Pública: 27/04/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor 
Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 07 de abril de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 
 
 
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 28/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 36/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 14/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para locação de palcos, tendas, tendas marroquinas, 
fechamento, gradil, geradores de energia, sanitários ecológicos, som, iluminação e 
painéis de LED para eventos a serem realizados pela municipalidade. 
Data da realização da Sessão Pública: 05/05/2022 
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, 07 de abril de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 

Edital Para Conhecimento De Terceiros, Expedido Nos Autos De Interdição De Cleide De Camargo Cal, Requerido 
Por Claudia Maria Cal Prette - Processo Nº 1042096-41.2017.8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de 
Família e Sucessões, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Lucinda Da Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 25/02/2022, foi decretada a Interdição de Cleide de Camargo Cal, RG 4.761.797, CPF 031.447.838-89 
declarando-o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
Curador(a), em caráter Definitivo, o(a) Sr(a). Claudia Maria Cal Prette, RG 15.205.316, CPF 169.745.088-16. O 
presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei.Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 28 de março de 2022. K -08e09/04

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS/COLETA DE ORÇAMENTOS. O Município de Guapiaçu, comunica a quem 
possa interessar, que está aberta a COTAÇÃO DE PREÇOS/COLETA DE ORÇAMENTOS PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO SE NECESSÁRIO, E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, para realização dos serviços em 
caráter emergencial, devendo as empresas interessadas em fornecer orçamento, estarem localizadas no raio 
de até 300 quilômetros do Município de Guapiaçu – SP. A COTAÇÃO DE PREÇOS/COLETA DE ORÇAMENTOS, 
estará aberta por 5 (cinco) dias úteis, após a publicação, devendo os orçamentos serem encaminhados para 
o seguinte e-mail: gabinete@guapiacu.sp.gov.br. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: estimado em até 180 
dias. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, como termo de referência e mapa da coleta estão disponíveis através 
do site: https://guapiacu.sp.gov.br/, após clicar em licitações, e após clicar em cotação de preços. Guapiaçu, 06 
de Abril de 2022. ANA LETICIA MERLOTTO NARDO - DIRETORA DE PLANEJAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE.

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CAMPANHA SALARIAL 2022 
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINARIAS 

 
EMPRESA DATA BASE JUNHO:  
 
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ 
 
Pelo presente edital, a Diretoria Colegiada do SINDICATO DOS EMPREGADOS NA 
GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRICIDADE DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO representada pelo seu Presidente João Gustavo Pavanete Sedano, 
considerando as atuais condições da pandemia e o dever de evitar a proliferação do vírus da 
covid 19; considerando o disposto no inciso II do Artigo 17 da Lei 14.020/2020, CONVOCA 
todos os trabalhadores da empresa citada acima lotados no município de São José do Rio Preto, 
que integram a sua base territorial, associados ou não a participar da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, a saber: LOCAL, DIA E HORARIO DA ASSEMBLÉIA: CPFL SÃO JOSÉ 
DO RIO PRETO: Na EA Congonhas dia 14/04/22, às 07h00 em primeira convocação e às 
07h30 em segunda convocação, na Rua Reinaldo Orlando Nogueira, 420; E, Para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: a) deliberação e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser 
encaminhada à empresa, b) autorização para a diretoria do Sindicato firmar Acordo Coletivo de 
Trabalho com a empresa empregadora; c) Autorização para a diretoria do Sindicato requerer 
protesto judicial, bem como para instaurar processo de Dissídio Coletivo perante a Justiça do 
Trabalho; d) Aprovação e/ou Ratificação da Taxa Negocial, e) Aprovação  de que a divulgação 
de futuras convocações e/ou consultas  sobre a Campanha Salarial 2022 sejam feitas 
oficialmente através do  site sinergiaspcut.com.br, dispensando  a  convocação  em Jornal 
de Grande Circulação.  
Além das localidades acima especificadas, com a finalidade de garantir a mais ampla 
participação dos trabalhadores nas decisões, o Sindicato poderá realizar Assembleias em outras 
localidades e datas, mediante a prévia convocação através de Boletins Sindicais e do site 
sinergiaspcut.com.br. As assembleias presenciais seguirão protocolo de saúde e segurança, 
com distanciamento social, uso de máscara e álcool gel evitando a disseminação do vírus da 
covid 19. E, para que o presente edital chegue ao conhecimento de todos os trabalhadores 
interessados, determino a sua publicação em jornal de circulação no município de São José do 
Rio Preto. São José do Rio Preto, 08 de Abril de 2022. João Gustavo Pavanete Sedano – 
Presidente. 
 
 
 
 
 
 
 

Prefeitura do Município de Tanabi.
Concorrência Pública  03/2022.
Objeto: Obras de revitalização da Avenida Diego Carmona Garcia, 
no município de Tanabi, Estado de São Paulo, ficando designado 
para o dia 10 de maio 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 Prefeitu-
ra 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.

Prefeitura do Município de Tanabi.
Concorrência Pública  03/2022.
Objeto: Obras de revitalização da Avenida Diego Carmona Garcia, 
no município de Tanabi, Estado de São Paulo, ficando designado 
para o dia 10 de maio 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 Prefeitu-
ra 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.

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

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

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:

LUCAS BARROS BISSI e YASMIN CAROLINA BARBOSA DE 
SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, policial militar, divorciado, 
nascido em Urânia, SP, no dia 23 de setembro de 1994, residente 
e domiciliado a da Luz, Nº 430, Vila Nossa Senhora de Fátima, São 
José do Rio Preto, SP, filho de EDSON JURANDI BISSI e de IVO-
NETE ARVELINO BARROS BISSI. Ela, de nacionalidade brasileira, 
enfermeira, solteira, nascida em Catanduva, SP, no dia 22 de feve-
reiro de 1993, residente e domiciliada a da Luz, Nº 430, Vila Nossa 
Senhora de Fátima, São José do Rio Preto, SP, filha de WAGNER 
NONATO DE SOUZA e de ROSANGELA BARBOSA. 

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, 07 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. EVANDRO BISCAINO DE SOUZA e JANAÍNA FER-
NANDES FUCHS, sendo ELE filho de IVAN VALERIO DE SOUZA 
e de GENI BISCAINO DE SOUZA e ELA filha de GILDO RAIMUN-
DO FUCHS e de DORALICE FERNANDES DA SILVA FUCHS;
2. NATAN MEDEIROS BENTO e NATHALIA DOMINGOS 
FICANHA, sendo ELE filho de EDMILSON RODRIGUES BEN-
TO e de ELIANA DE GODOI MEDEIROS BENTO e ELA filha de 
AMAURI ANTONIO FICANHA e de ELIANA FREITAS DOMINGOS 
FICANHA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/04/2022.
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SOCIAL LUI
WALDNER

 

 * O empresário 
Luizinho Silva, aniversariante de segunda-feira,11 de 

abril, comemora o aniversário amanhã, recebendo para 
um almoço em sua fazenda na Vila Azul. 

Merci pelo convite.

* O Presidente 
estadual do PSDB, Marco Vinholi, recebe hoje à noite na 

Câmara Municipal, o título de Cidadão Honorário Rio-
-pretense, proposta do vereador Renato Pupo.

* O Ministro Tarcisio 
de Freitas - pré-candidato ao Governo de São 

Paulo vem hoje a Rio Preto para um encontro regional 
do partido Republicanos, que na verdade, 

será uma festa política pela sua candidatura.

* Ainda sem data 
marcada, a próxima reunião das Babettes 

será na casa de Maria Ignez Cícero Oger.

* Para comemorar
dez anos e festejar o lançamento da coleção outono 

inverno 2022, o Fashion Center, realiza dia 13 de abril, 
quarta-feira, um show com Alexandre Pires.

* Filho de Jair Moretti, 
secretário o governo de Edinho Araújo, o delegado   

Alessandro Moretti foi oficializado chefe da Diretoria de 
Inteligência da Polícia Federal, no Ministério da Justiça

* Desta coluna as 
condolências aso filhos de D. Pura Laredo Vidal Garisto, 

que faleceu quarta-feira, aos 100 anos de idade. Era mãe 
de Bruno Garisto,Carmem Vilma, Elisabete Maria, Silvia 
Helena e Sônia Garisto Conte,esposa de Michele Conte

CHAMPÃ & CAVIAR

LANÇAMENTO
Paulo Girardi e a EMais, do empresário Edson Tarraf 
e seu filho Edinho, devem bater o martelo para ou-
tubro, o lançamento do ECivita Amazonas, suntuoso 
empreendimento que ocupará a Fazenda Amazo-
nas, localizada na saída de Rio Preto para Guapiaçu. 
Serão três etapas, sendo a primeira com 1 mil lotes.

TÍTULO
O patrimônio do Harmonia Tênis Clube acaba de ser 
avaliado em 3 milhões e 300 mil reais. Como o estatu-
to permite que o clube tenha no máximo 300 sócios, o 
valor patrimonial é de R$ 110 mil. A Diretoria solicitou 
ao Conselho Deliberativo, autorização para vender dez 
títulos ao preço antigo de R$ 80 mil.Está em estudos.

DÉBUT
Jorginho e Mazé Ribeiro Cury estão pisando em nu-
vens. Amanhã, sua única neta, Ana Letícia Ribeiro Cury 
Pavão, filha de Neto Pavão e Ana Cristina Ribeiro Cury 
Pavão, comemora 15 anos, com um festão na Algodo-
eira. Vai ser uma festa com tudo o que a aniversarian-
te e os convidados têm direito: DJ, valsa com 15 pares, 
como antes da pandemia. A ribeirada vai estar por lá 
au grand complet. Delícia pura.

FUN& HAPINESS
A festa Feijão Chic tem duas exuberantes propostas:a 
imersão dos convidados na alegria e conforto. Não 
exige que você enfrente longas filas para se servir, 
para ir à toilette ou para chegar na pista de danças. 
Tudo ali será prático e deliciosamente agradável. Com 
aquele serviço de primeira, assinatura da festa. 

MERCADÃO
A inauguração do Mercadão está prevista para o 
seu aniversário em julho, com o Chico Barrigudo e o 
Mar&Rio ali instalados. O secretário da Agricultura, 
Pedro Pezutto tem recebido aplausos pelo trabalho. 
As mesas em metal preto e madeira clara, que ves-
tem os dois decks de entrada,protegidos por enormes 
ombrelones, nos remetem a uma releitura do estilo 
Bierdemeier de mobiliário e decoração que surgiu na 
Alemanha durante os anos de 1815 a 1848 que in-
fluenciou a Bauhaus. As cadeiras estilo Katrina com 
a madeira cruzando em X no espaldar e assento de 
madeira, estão de uma beleza ímpar. Parabéns ao 
secretário. Parabéns ao prefeito Edinho Araújo por 
entenderem a importância comercial e histórica do 
nosso querido Mercadão. 

PRONTO ATENDIMENTO
Naquele terreno no início da avenida JK que faz fundo 
para a Sociedade de Medicina, onde existia um comér-
cio de tratores, será erigido o pronto atendimento da 
Beneficência Portuguesa. A inauguração está prevista 
para outubro de  2023.

CARA A CARA
Sob a batuta de Marcos Scaldelai, a Lide Noroeste Pau-
lista promove dias 2,9,23 e 30 de junho um “Cara a Cara” 
com os candidatos ao Governo de São Paulo.E dia 28 de 
julho, um debate com candidatos a senadores. Dias 2,16 
e 30 de agosto, realiza um debate “ Cara a Cara” com 
candidatos à Presidência da República.

LISURA
O balanço patrimonial da Diretoria Nadim Cury/ Pau-
lo Voltarelli, foi aprovado pelo Conselho Deliberativo 
do Clube Monte Líbano, no final de março, um fato 
que havia se repetido nas três gestões anteriores de 
Nadim Cury.

A VOLTA DA SAPUCAÍ
A purpurina volta a cintilar no corpo das passistas da 
Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro  com os des-
files das escolas de samba 20 e 21 de abril (Série 
Ouro), 22 e 23 de abril (Grupo Especial). A noite das 
campeãs cairá no dia 30. Eliane Menezes Hawilla 
e sua irmã Sônia Menezes Martinez vão comandar 
um grupo rio-pretense que segue na quarta-feira 
de cinzas e se instala num hotel na Vieira Souto de 
frente para o mar. Vão assistir ao desfile das cam-
peãs, ao lado de Maria Ondina Fonseca, Marli Ar-
royo dos Santos Antunes e Vera Morandi. Unindo-se 
ao grupo, Eduardo Molina Santos e este colunista.    

GIN COCKTAILS
Os coquetéis que serão servidos no Feijão Chic, com o 
maravilhoso e exclusivo Gin Morrison de dois rio-pre-
tenses- Marcelo Cherubini de Lima e Emanuel Mendes 
Boldrin, que andam fazendo o maior sucesso, anotem 
aí: são o Classic (limão siciliano e alegrim), Laramel 
(laranja e mel), Bubbles (espumante,morango e mel),-
Tropical (geleia de abacaxi, gengibre e hortelã),Caju 
Amigo (Caju e cajuína) Tangie (tamgerina com horte-
lã).Tudo incluído no preço do convite. O Morrison Bar, 
oferecerá especiarias como canela, cardamomo, anis, 
zimbro, pimenta da Jamaica e pimenta rosa; ervas 
como alecrim, hortelã fresco, hibisco e manjericão; 
frutas como caju, limão siciliano, morango, laranja e 
tangerina e além de cajuína, mel, geleia de abacaxi, 
gengibre, hortelã além de espumante.

ANIVERSÁRIO
O empresário Paulo Girardi pretende trazer o chef de 
cuisine Claude Troisgros, para um jantar e um almoço 
que vai promover no final de agosto, em comemoração 
ao aniversário de sua mulher, Aline.O jantar será para 
um grupo restrito de amigos e o almoço, para a famí-
lia. Aline é aniversariante do dia 29,uma segunda-fei-
ra, por isso, os eventos deverão ser antecipados para 
o sábado e o domingo, 27 e 28.

RODEIO
O rio-pretense Fred Husseini assumiu a Presidência 
da 59ª edição da Festa do Peão de Paulo de Faria, 
tida como o berço dos rodeios de touro no País.O 
evento está marcado para se iniciar dia 30 de junho, 
uma quinta-feira e terminar no domingo, dia 3 de 
julho. A abertura será com uma etapa da ACR – As-
sociação dos Campeões de Rodeio e show de Mai-
con e Renato.Dia 1º, sexta-feira, show com Cleyton 
e Romário; dia 2, sábado, João Neto e Frederico e no 
domingo, final do certame e premiação, após o des-
file de manhã.

ALMOÇO DE PÁSCOA
O Harmonia Tênis Clube vai reunir seus associados 
num almoço de Páscoa no salão social, a partir de 
13 horas, com um cardápio caprichado.Sócios pa-
gam R$120,00; não sócios R$ 156,00.Sócios até 12 
anos,R$ 60,00 e não sócios até 12 anos,R$ 96,00. 
No cardápio, salada de folhas,filé mignon ao molho 
madeira e abadejo ao molho de alcaparras,arroz 
branco e arroz piemontese; espaghetti, pene e ca-
peletti ao molho branco, al sugo e bolognesa e de 
sobremesa, brownie de chocolate com sorvete de 
creme e calda de chocolate.Bebidas à parte. Ade-
sões até o dia 11 na secretaria.

MERCADO AQUECIDO
Pelo andar da carruagem, dinheiro é o que não anda 
faltando no mercado. O complexo Eplenum, novo 
conceito de loteamento aberto e loteamento fecha-
do com lazer de resort, vendeu em apenas dois dias- 
na sexta-feira e no sábado, os 1 mil lotes de R$ 800 
reais o m2 - em torno de R$ 200 mil cada um, com 
pagamentos em 120 meses. No domingo foram obri-
gados a suspender as vendas por falta de produtos.

CULTURA 
O Teatro Paulo Moura apresenta o espetáculo 
Pink Floyd Experience dia 22 de maio.

O empresário João Theodoro, comemora hoje seu aniversário em 
Maragogi, no Ceará, considerado o Caribe brasileiro. Com ele, a 
mulher, a médica Ana Carla (foto) e os casais Maurício e Eliana 
Neves e Marcelo Seron e Manuela Bossa

No aniversário de Maria Cecilia de Toledo Lerro, durante almoço 
domingo no Automóvel Clube, a aniversariante com suas irmãs 
Marilda e Cristina, com a filha Geovanna, o genro Gregório Fus-
caldo e o neto Gregório.

O empresário 
Paulo Girardi 
– focalizado num 
trabalho muito 
bonito do artista 
plástico manauara 
Euro Barbosa 
– lança seu luxuoso 
condomínio em 
outubro.
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