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MUNICÍPIOS DE MÉDIO PORTE

VISITA NO MERCADÃO
As empresas interessadas em operar no 
Mercadão de Rio Preto têm até hoje para 
realizar a visita técnica obrigatória aos 
espaços disponíveis. POLÍTICA  Pág.3

Seade põe Rio Preto entre cidades 
com mais casos e mortes por Covid
Rio Preto é uma das cidades de porte médio que mais registrou casos e óbitos no estado. Segundo a Fundação Seade, foram nos dois anos 
de pandemia, até março, 122.331 casos e 3.059 óbitos. Bauru, por exemplo, aparece com 71.418 casos de Covid e 1395 óbitos. Piracicaba teve 
79.797 doentes e 1.545 mortes. Santos, 98.751 doentes e 2.531 óbitos. Já Campinas e Ribeirão Preto tiveram mais mortes. CIDADES  Pág.6

RIO PRETO

Jovem é detido 
comprando com 
notas falsas 
no centro
O flagrante aconteceu nas 
imediações da praça Dom 
José Marcondes, na área 
central de Rio Preto Aos mi-
litares, o infrator alegou que 
passou duas notas falsas em 
uma tabacaria no Centro da 
cidade. Conforme o adoles-
cente, as seis cédulas foram 
compradas no bairro Solo 
Sagrado, na Região Norte, 
por R$ 200. CIDADES Pág.4

FUTEBOL

Catalá aprova 
estreia do time 
e espera mais 
reforços
Ricardo Catalá, técnico do 
Mirassol aprovou a estreia 
do time e disse que espera 
mais reforços para a tempo-
rada. ESPORTES Pág.6

Basílica volta a encenar A Paixão de Cristo;
hoje tem ensaio geral aberto ao público

SEXTA DA PAIXÃO

A tradicional encenação da “Paixão de Cristo” na Basílica de São José do Rio Preto voltará a ser realizada nesta 
Sexta-feira Santa (15/04) depois de dois anos. Por conta das restrições da pandemia, o espetáculo não foi realizado 
em 2020 e em 2021. O ator Icaro Negroni fará o papel de Jesus Cristo na apresentação. Nesta quinta-feira (14), 
os artistas farão um ensaio geral aberto em frente da igreja. CIDADES  Pág.5

FALTA DE LEITOS

MP aguarda
parecer sobre 
Saúde para 
cobrar Prefeitura

O promotor Carlos Romani 
aguarda parecer da Comis-
são de Saúde da Câmara 
sobre a situação do atendi-
mento na rede municipal 
para cobrar a Prefeitura. 
POLÍTICA  Pág.3

RODOANEL

A pedido de 
Edinho, Garcia 
autoriza estudo
para implantação
POLÍTICA  Pág.3

QUEIMADAS

As instituições que compõem 
o Comitê Gestor de Prevenção 
às Queimadas realizaram a 
primeira reunião presencial 
geral do ano. Entre as ações, a 
criação de aceiros tradicionais 
(por meio de roçada) deve 
continuar. Só neste ano foram 
concluídos 60% dos aceiros 
previstos no planejamento.  
CIDADES Pág.5

Comitê discute 
prevenção
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Opções de tratamento de 
varizes no consultório 

médico
As varizes representam 

uma condição clínica frequen-
te em nosso meio. Estima-se 
que aproximadamente 60% 
- 70% da população sofra 
com a presença de varizes nas 
pernas. Muito além de um 
problema estético, as varizes 
constituem uma importante 
causa de dores nas pernas, 
inchaço e sensação de peso. 
Além disso, a doença venosa 
crônica está associada a alte-
rações de pele, pigmentação 
cutânea, eczemas e formação 
da úlcera venosa.

Atualmente, existem di-
versas opções de tratamento 
para as varizes. Desde a tra-
dicional cirurgia de varizes até 
os tratamentos minimamente 
invasivos, as varizes podem 
ser tratadas em qualquer épo-
ca do ano e em qualquer faixa 
etária. A evolução tecnológica 
permitiu que até mesmo os 
idosos possam realizar o tra-
tamento das suas varizes.

Uma pergunta comum 
no consultório: “Doutor, é 
realmente necessário tratar 
minhas varizes?”. Sim, é ne-
cessário! As varizes resultam 
de um processo degenerativo 
e inflamatório da parede ve-
nosa, com dilatação e tortu-
osidade da veia acometida. 
O refluxo é consequência do 
desgaste venoso, aumentando 
a sobrecarga sobre o membro 
inferior, o que promove reten-
ção líquida, prejuízo estético, 
dores nas pernas, sensação de 
peso e cansaço.

A avaliação do sistema ve-
noso com o Doppler Vascular 
representa o ponto de partida 
para o tratamento das varizes 
nas pernas. Devido a comple-
xidade e a extensão do sistema 
venoso, todo tratamento de 
varizes deve ser precedido por 
uma cuidadosa avaliação das 
veias profundas, das veias sa-
fenas e das veias superficiais. 
Além de permitir o estudo 

do sistema venoso, o Doppler 
Vascular é fundamental para 
direcionar qual o melhor tipo 
de tratamento a ser oferecido.

Dentre as opções dispo-
níveis para o tratamento das 
varizes, os procedimentos 
realizados em consultório ga-
nharam notoriedade porque 
permitem o tratamento sem 
internação hospitalar, sem 
anestesia e sem repouso. O 
laser transdérmico representa 
uma tecnologia que permite 
o tratamento de varizes no 
consultório. Entretanto, o 
laser transdérmico tem maior 
eficácia para vasinhos e micro-
varizes, não sendo eficaz para o 
tratamento da insuficiência da 
veia safena e nem para varizes 
grossas. 

No caso de comprometi-
mento da veia safena ou na 
presença de veias de grosso 
calibre, o tratamento de vari-
zes com polidocanol (“técnica 
da espuma”) constitui uma 
opção para o tratamento no 
consultório médico, em subs-
tituição da cirurgia de varizes. 
Neste tipo de tratamento, a 
administração do polidocanol 
deve ser guiada por ultrassom 
vascular.

Se você tem varizes e deseja 
tratá-las, procure o cirurgião 
vascular e solicite uma ava-
liação. Para mais informações 
a respeito do tratamento de 
varizes no consultório médico, 
acesse o site www.drsthefano-
vascular.com.br.

Prof. Dr. Sthefano Ati-
que Gabriel*

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculda-
de de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo, 
especialista nas áreas de 
Cirurgia Vascular, Angior-
radiologia e Cirurgia En-
dovascular e coordenador 
do curso de Medicina da 
União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago)

SAÚDE VASCULAR

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Receba notícias pelo 
whatssap

Hoje vou falar de um tema 
que não é de minha afeição 
na área do Direito, mas que 
sempre achei interessante.

 A primeira vez que 
ouvi a palavra pródigo foi na 
Faculdade de Direito (olha 
que faz tempo) mas agora o 
novo termo ganha contornos 
na psicologia com o nome 
oneomania

Pródigo significa, segundo 
o Dicionário: ‘que dissipa seus 
bens, que gasta mais do que o 
necessário; gastador, esban-
jador, perdulário’.

Eles (pródigos ou portado-
res da oneomania) são prote-
gidos pela lei, nos termos do 
atual art. 4º do Código Civil, 
que diz.

Art. 4º São incapazes, re-
lativamente a certos atos ou à 
maneira de os exercer: 

I - os maiores de dezesseis 
e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os 
viciados em tóxico; (Redação 
dada pela Lei nº 13.146, de 

ARTIGO

ONEOMANIA (PRÓDIGO)
2015) (Vigência)

III - aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não 
puderem exprimir sua vonta-
de; (Redação dada pela Lei nº 
13.146, de 2015)

IV - os pródigos.
Na área civil é caso de in-

terdição.
Há decisão judicial que in-

clusive o ato jurídico praticado 
por pessoa nessa condição 
patológica é anulado.

Nesse mesmo sentido, foi 
o entendimento do Tribunal 
de Justiça de Santa Catarina, 
em 2013:

“POSSIBILIDADE, PO-
RÉM, DE ANULAÇÃO DE 
NEGÓCIOS PRETÉRITOS 
À INTERDIÇÃO, UMA VEZ 
COMPROVADA QUE A IN-
CAPACIDADE SE FAZIA 
PRESENTE À ÉPOCA DA 
CELEBRAÇÃO DO AJUS-
TE. AUTOR PORTADOR DE 
TRANSTORNO AFETIVO 
BIPOLAR GRAVE. PRODIGA-
BILIDADE CONSTATADA NO 
CASO CONCRETO. NEGÓ-
CIOS INVÁLIDOS (ARTS. 104 
E 106 DO CC/2002 E ARTS. 82 
E 145 DO CC/1916). RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO. 
Ainda que o negócio jurídico 
tenha sido realizado antes 
da prolação da sentença de 
interdição, viável o pedido de 
nulidade dos atos praticados 
pelo agente incapaz, uma vez 
comprovado que a incapaci-
dade já existia ao tempo da 
celebração da avença. (TJSC; 
AC 2009.038210-5; Criciúma; 
Sexta Câmara de Direito Civil; 
Rel. Des. Subst. Stanley da 

Silva Braga; Julg. 27/06/2013; 
DJSC 08/07/2013; Pág. 162).

 Nesse artigo, por fim, 
porém quero só deixar algu-
mas dicas para a pessoa avaliar 
se é portadora dessa doença, 
segundo o ramo da psicolo-
gia, para alertar e orientar 
tratamento. Vejamos, palavras 
importantes para a avaliação 
da doença, segundo os psicó-
logos:

• Eu mereço
Depois de trabalhar o mês 

todo, claro que você merece se 
dar um presentinho. Mas isso 
não pode ser a desculpa para 
consumir o mês inteiro. Essa 
desculpa tende a minar a rea-
lização de algo que, realmente, 
a pessoa sonha e deseja muito. 
Lembre-se que quanto mais 
dinheiro se aplica em compras 
esporádicas, menos é destina-
do à realização dos sonhos.

• Eu preciso
Será que você precisa mes-

mo? Pergunte a si mesmo 
duas, três, quatro vezes antes 
de decidir pela compra. Tam-
bém avalie se tem condições fi-
nanceiras para tal feito. “Muita 
gente compra aquilo que não 
precisa, com o dinheiro que 
não tem, para impressionar 
pessoas que nem conhece”.

• Estou infeliz.
A felicidade que vem do 

consumo esporádico tende a 
ser momentânea. Na hora você 
se sente satisfeito, mas pouco 
tempo depois vem o arrepen-
dimento e aí a infelicidade vem 
de volta.

• Preciso ajudar a ven-
dedora

Pode até parecer absurdo, 
mas há pessoas que justificam 
aquele compra sem sentido até 
no fato de fazer uma boa ação. 
“A pessoa acredita mesmo que 
aquela vendedora precisa fazer 
mais algumas vendas e compra 
para ajudá-la”.

• Não consigo resistir
Se você não consegue mes-

mo resistir, evite fazer passeios 
em centros de compras. Essa 
desculpa parece inofensiva, 
mas é uma das mais usadas 
pelos compradores compulsi-
vos. Aproveite para desenvol-
ver seu autocontrole. Natália 
Cunha ensina um truque: 
“Calcule quantas horas você 
precisa trabalhar para ganhar 
100 reais. Quando for gastar, 
pense quantas horas ou dias de 
trabalho são necessários para 
comprar o item”.

• Eu tenho condições
Não é porque você tem con-

dições financeiras de comprar 
algo, que você deva fazê-lo. A 
melhor maneira de utilizar os 
recursos financeiros é seguir 
um bom planejamento. “Re-
avalie seus objetivos e veja 
se há sonhos que podem ser 
realizados mais rapidamente 
com o acréscimo deste valor 
ou se há outras prioridades 
na sua vida”, explica Reinaldo 
Domingos.

 Existe, tal qual ‘alcoó-
latras anônimos’ organização 
de ‘devedores anônimos’, para 
ajudar no tratamento. O as-
sunto parece brincadeira, mas 
o tema é sério, com implica-
ções de saúde, sociais e jurí-
dicas. GILBERTO ANTONIO 
LUIZ

ARTIGO

O Quinto Evangelho a ser erguido
Em 17 de janeiro de 1988, 

estando na cidade de São 
Paulo/SP, Brasil, realizei uma 
Cruzada do Novo Manda-
mento de Jesus no Lar pelas 
ondas do rádio e, de improvi-
so, afirmei que a Religião de 
Deus, do Cristo e do Espírito 
Santo, também denominada 
a Religião do Amor Universal, 

é o grande e acolhedor Lar de 
todas as pessoas de Boa Vonta-
de da Terra e do Céu da Terra, 
independentemente de cren-
ças, filosofias ou descrenças. 
A Religião do Terceiro Milênio 
abriga a todos os povos, tendo 
em vista o seu Ecumenismo 
Divino, que estende as mãos 
e o coração às criaturas espi-
rituais e humanas, onde quer 
que estejam, porque ninguém 
morre. O Mundo da Verdade 
ainda não pode ser percebido 
por nossa limitada visão físi-
ca, contudo ele existe. Não é 
uma abstração. Para onde vão 
nossas Almas depois que lar-

gamos o corpo? Permanecem 
na podridão do túmulo? Você 
quer esse triste destino para si 
mesmo e seus entes queridos 
encarnados ou que já partiram 
para a Pátria Espiritual? Claro 
que não! Por isso, proclamo 
que os mortos não morrem.

Diante dessa flagrante Re-
alidade Divina, jamais esque-
çamos as determinações do 
Cristo no altar doméstico, onde 
devemos exercitar a Paciência, 
a Compreensão, a Generosida-
de, a Fraternidade, os deveres, 
a Fé Realizante e o bom ânimo, 
sob o Império do Amor de 
Jesus, Lei de Solidariedade 

Social.
Estudando a Palavra Ce-

leste — na Boa Nova e no 
Apocalipse, que constituem 
a Fortuna de Deus para Seus 
filhos —, seremos nós, os se-
res espirituais e humanos, o 
Quinto Evangelho a ser ergui-
do, vivo e atuante. Sim, nós o 
estamos escrevendo com atos 
de Fé Realizante, a fim de que 
a nossa existência seja uma 
Revelação de Jesus exposta ao 
exame de todos, sem necessi-
dade de empregarmos muitas 
expressões na admoestação 
dos que desejamos ver evoluin-
do na direção de Deus.

O Cristão do Novo Manda-
mento, sim, é o próprio Evan-
gelho-Apocalipse do Cristo 
em marcha pela iluminação 
espiritual dos povos, agora e 
sempre! Amém!

J
osé de Paiva Netto ― Jorna-

lista, radialista e escritor.
paivanetto@lbv.org.br — 

www.boavontade.com

Brilhe a vossa luz diante dos homens 
[para que, vendo-a, a sigam], para que 
vejam as vossas Boas Obras e glorifi-
quem ao vosso Pai que está nos Céus.
Jesus (Mateus, 5:16)
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Política PT quer censurar
O PT protocolou no TSE três repre-
sentações por propaganda negativa 
contra outdoors que criticma Lula

Garcia escolhe Saburro
O governador Rodrigo Garcia (PSDB) esco-
lheu nesta quarta-feira, 13, Mario Sarrubbo 
para o cargo de procurador-geral de Justiça

D
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O governador do Estado, 
Rodrigo Garcia (PSDB), au-
torizou a Secretaria Estadual 
de Logística e Transportes e o 
Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) a contrata-
rem a realização de estudos e 
projetos para implantação do 
Rodoanel Metropolitano de 
São José do Rio Preto. 

O pedido da Prefeitura é 
para implantação de um rodo-
anel que acompanhe o contor-

Garcia autoriza estudo para
instalar Rodoanel Metropolitano

APÓS PEDIDO DE EDINHO

no ferroviário, passando pelas 
principais áreas e cidades do 
entorno do município, que una 
as rodovias e possibilite uma 
circulação rápida e segura para 
quem se desloca pela região. 
“Um verdadeiro anel logístico 
que seria de enorme importân-
cia e teria impactos positivos 
na redução de acidentes e na 
melhoria da capacidade viária 
de toda a região”, afirmou o 
prefeito. 

De acordo com dados de 
DER, o Rodoanel Metropo-
litano de Rio Preto irá pro-
porcionar desenvolvimento 
socioeconômico regional para 
os 37 municípios, beneficiando 
mais de 1 milhão de habitantes, 
separando os fluxos urbanos 

da demanda rodoviária de 
longo percurso. 

O empreendimento terá 
como característica uma liga-
ção viária com extensão apro-
ximada de 100km em pista 
dupla, com previsão de pas-
sagem por 12 rodovias, sendo 
três delas vicinais, atendendo 
uma demanda inicial da ordem 
de mais de 1,5 mil veículos/
hora e velocidade permitida 
de 100km/h. 

O custo da obra, de acordo 
com valores informados pelo 
DER, é de R$ 10 a 12 milhões/
km, aproximadamente R$ 1,2 
bilhão. Já o custo do projeto 
funcional é de R$ 10 milhões, 
com prazo de execução de 10 
meses, contendo informações 

Rodoanel Metropolita-
no irá proporcionar de-
senvolvimento socioe-
conômico regional para 
os 37 municípios

Rodoanel Metropolitano irá proporcionar desenvolvimento socioeconômico regional

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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O promotor de Justiça 
Carlos Romani aguarda pa-
recer que será emitido pela 
Comissão de Saúde da Câmara 
Municipal sobre a situação do 
atendimento na rede munici-
pal para oficializar a Prefeitura 
cobrando explicações sobre o 
assunto. 

Romani que acompanhou 
reunião da Comissão na úl-
tima segunda-feira, 11, onde 
foram debatidos vários as-
suntos, entre eles a falta de 
leitos de UTI, afirma que um 

novo encontro foi agendado 
para o próximo dia 20 de abril 
para nova rodada de discussão 
entre representantes da saúde 
local. 

Ao DHoje Interior o pro-

Promotor aguarda parecer para cobrar 
Prefeitura sobre problemas na Saúde

MINISTÉRIO PÚBLICO

Romani descarta ins-
taurar procedimento 
oficial antes de ter 
acesso as informações

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

motor afirma que de posse do 
parecer vai solicitar informa-
ções ao Poder Público. “Vou 
solicitar toda a documentação 
que está em poder da referida 
comissão. Também vou soli-
citar ao Conselho Municipal 
de Saúde o relatório que seu 
presidente disse que fez no dia 
8 de abril sobre as UPAs e que 
seria discutido na reunião or-
dinária com a presença do Se-
cretário Municipal de Saúde”. 

Romani descarta instaurar 
algum procedimento oficial 

neste momento antes de ter 
acesso as informações solici-
tadas. 

“Apenas estou acompa-
nhando e coletando infor-
mações, sendo que hoje o 
município já reenquadrou 
quatro UPAs para atendimento 
pediátrico e com certeza vai 
solucionar a questão ocorrida 
recentemente, para se evitar 
novos casos. Somente depois 
de uma investigação formal é 
que se apurará responsabilida-
des”, afirmou. 

da três concursos públicos e 
pediu preferência na contra-
tação de aprovados do setor 
da saúde. 

Também anunciou para 
esta quinta-feira, 13, mudan-
ças nos atendimentos pedi-
átricos na rede municipal. A 
principal delas é o retorno 
das consultas na UPA Jaguaré 
suspensas há quase um mês. 

Segundo a Saúde, os aten-
dimentos na UPA Jaguaré 
serão de segunda a sexta, das 
18h às 22h. 

PRÓXIMO DIA

20
ESTÁ AGENDADA mais 
uma reunião entre 
autoridades da saúde 
para discutir a ques-
tão dos leitos

Romani descarta instaurar algum procedimento oficial neste momento antes de ter acesso as informações solicitadas.

A falta de leitos de UTI e 
de profissionais para o aten-
dimento em UBS’s e UPA’s da 
cidade caiu como uma bomba 
no núcleo duro do governo 
Edinho Araújo (MDB). Na 
reunião de segunda-feira, com 
a participação do diretor do 
Hospital de Base Jorge Fares, 
vereadores criticaram a au-
sência do secretário de Saúde 
Aldenis Borim no encontro. 
Como forma de amenizar os 
problemas no setor, Edinho 
homologou na semana passa-

Mercadão faz 
visita técnica de 
interessados em 
boxes até hoje

As empresas interessa-
das em operar no Merca-
do Municipal de Rio Preto 
têm até esta quinta-feira, 
14, para realizar a visita 
técnica obrigatória aos 
espaços disponíveis. O 
procedimento precisa ser 
agendado previamente na 
Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento pelo tele-
fone 3232-0016. O prazo 
para entrega e protocolo 
de ofertas na Diretoria de 
Compras e Contratos vai 
até a próxima segunda-
-feira, 18. 

O edital completo pode 
ser consultado no portal 
da Prefeitura (www.rio-
preto.sp.gov.br), na seção 
Transparência/Licitações 
Abertas. São seis espaços 
disponíveis, priorizando a 
oferta de itens ainda não 
existentes no Mercadão: 
panificação (exclusiva 
para cooperativa); queijos 
e produtos defumados 
artesanais ou sorveteria; 
congelados e resfriados 
em geral; cerealista e ar-
mazéns gerais, exceto pro-
dutos naturais; cafeteria 
ou casa de sucos; comida 
portuguesa/italiana/ára-
be. Os ganhadores da li-
citação terão 90 dias para 
instalação dos negócios. 
Os espaços poderão ser 
ocupados por cinco anos, 
prorrogáveis pelo mesmo 
período, limitado a duas 
renovações.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

sobre viabilidade técnica, eco-
nômica e ambiental. 

“Atravessam a área ur-
bana de nossa cidade duas 
importantes rodovias do país, 
a Transbrasiliana (BR-153) e 
a Washington Luís (SP-310), 
unindo o tráfego de veículos 
pesados de longa distância 
com o de veículos leves dos 
nossos munícipes e de mo-
radores das demais regiões. 
Nosso pedido é para que seja 
implantado um rodoanel que 
acompanhe o contorno fer-
roviário de Rio Preto, que já 
possui projeto em andamento 
e deverá ser implantado pela 
concessionária Rumo Logísti-
ca”, detalhou o prefeito Edinho 
Araújo.

HOJE

A Câmara Municipal de Rio 
Preto lança oficialmente, nes-
ta quinta-feira, 14, o sistema 
Câmara Digital e o aplicativo 
Processo Legislativo Digital, 
conhecido como o App da 
Cidadania. Ou, simplesmente, 
aplicativo da Câmara. 

O evento será no plenário 
da Câmara e terá início às 15 
horas, com apresentação de 
todas as funcionalidades do 
sistema Câmara Digital, que 
digitalizou todo o processo 
legislativo. 

Junto com o Câmara Di-
gital, o Legislativo fará o lan-
çamento e apresentação à 
sociedade do aplicativo Pro-
cesso Legislativo Digital, que 
pretende aproximar a po-
pulação dos trabalhos dos 
parlamentares, permitindo 
que todos os processos da 
Câmara Municipal estejam 

ao alcance de forma rápida e 
fácil, oferecendo cidadania e 
transparência. 

Através do aplicativo será 
possível encaminhar direta-
mente aos vereadores, a partir 
do telefone celular ou tablet, 
de qualquer lugar, sugestões, 
críticas, reclamações, solicitar 
informações e fazer denúncias. 
Para isso o usuário deverá 
informar seu nome e opcio-
nalmente seu e-mail e telefone 
para que o parlamentar possa 
retornar o contato. Além disso, 
será possível descrever a solici-
tação e encaminhar fotos e ví-
deos de denúncias e sugestões 
diretamente pelo aplicativo. 

O App facilita ainda a con-
sulta de proposituras através 
de pesquisas simples, textual 
e avançada, facilitando a lei-
tura dos documentos ou seu 
download. É possível consultar 
a lista de frequência e acompa-
nhar a votação dos vereadores 
nas sessões entre outros.

Câmara lança aplicativo e 
se aproxima da população

Câmara lança aplicativo e abre participação popular

Da REDAÇÃO
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           Um verda-
deiro anel logís-
tico que seria de 
enorme impor-
tância e teria im-
pactos positivos 
na redução de 
acidentes
Edinho  Araújo, 
Prefeito de Rio Preto

“

“
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CIDADES Campanha contra Chagas
O Ministério da Saúde iniciou nesta 
quarta-feira (13) a campanha de com-
bate à Doença de Chagas

Leilão de petroleo
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) reali-
zou o leilão de 59 blocos de exploração de 
petróleo na Oferta Permanente

ESTELIONATO

Jovem negocia moto com 
golpista e perde R$ 3,1 mil
Um jovem, de 21 anos, com-
pareceu na noite desta ter-
ça-feira, 12, na Central de 
Flagrantes de Rio Preto para 
denunciar ter sido vítima de 
estelionato, que lhe causou 
prejuízo de R$ 3.150,00. 
À polícia, disse que viu um 
anúncio no Facebook de uma 
moto Honda CG 150 sendo 
vendida por R$ 6,5 mil. 
Ele entrou em contato com o 
suposto vendedor e passaram 
a conversar pelo WhatsApp. 
De acordo com o rapaz, só viu 
a moto por fotos, pois segun-
do o golpista o veículo estava 
no município de Guaíra. 
A vítima fechou o negócio 
com o criminoso por R$ 6,3 

mil e fez um PIX da metade 
do valor, tendo combinado 
que pagaria o resto quando 
estivesse com a motocicleta. 
Após a transferência, o jovem 

descobriu que havia sido en-
ganado. O caso será investi-
gado pelo 3º DP rio-pretense. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Policiais militares apreen-
deram quatro notas falsas de 
R$ 100 com um adolescente, 
de 16 anos, na tarde desta 
terça-feira, 12. 

O flagrante aconteceu nas 
imediações da praça Dom 
José Marcondes, na área cen-
tral de Rio Preto, durante 
patrulhamento de rotina.

Segundo a PM, a guarnição 
desconfiou do comportamento 
do menor e o abordou. Com 
ele foram encontrados R$ 
632, sendo quatro cédulas de 

R$ 100 falsificadas. 
Aos militares, o infrator 

alegou que passou duas notas 
falsas em uma tabacaria no 
Centro da cidade. 

Conforme o adolescente, as 
seis cédulas foram compradas 
no bairro Solo Sagrado, na 
Região Norte, por R$ 200. 

O menor foi ouvido no 
Plantão e liberado após seu 
responsável legal assinar ter-
mo de compromisso de apre-
sentação na Vara da Infância 
e Juventude. Colaborou 
– Sarah BELLINE 

Jovem é detido comprando com 
notas falsas no centro de Rio Preto

ALERTA NO COMÉRCIO

O adolescente disse 
que comprou seis cédu-
las no bairro Solo Sa-
grado por R$ 200.

Da REPORTAGEM
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Ex-vereador é 
morto a tiro em 
propriedade 
rural

O ex-vereador Adail-
ton Piacente Dias, de 51 
anos, foi morto com um 
tiro na boca, na tarde 
desta terça-feira, 12, em 
sua propriedade rural no 
município de Meridiano. 

Segundo a Polícia Mi-
litar, a vítima teria ido até 
o local para cobrar uma 
dívida quando começou a 
discutir com o acusado e 
recebeu o disparo. 

Morte
Durante a briga, Dias 

foi baleado e, segundo o 
boletim de ocorrência,  
teve morte instantânea. 

Até o fechamento des-
ta matéria, o suspeito 
permanecia foragido. 

A Polícia Civil segue in-
vestigando o caso e foi re-
gistrado como homicídio. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

FORAM ACHADAS

4
NOTAS FALSAS  de R$ 
100 com o adolescen-
te, que confessou já 
ter passado outras 
duas numa tabacaria

O flagrante aconteceu nas imediações da praça Dom José Marcondes, na área central de Rio Preto, durante patrulhamento de rotina.

A Polícia Militar de Birigui 
abriu investigação interna 
para apurar a denúncia contra 
um policial militar que teria 
chutado um morador de rua 
enquanto estava à paisana. As 
agressões foram registradas 
por câmeras de segurança. 

Segundo o boletim de ocor-
rência da Polícia Civil, o caso 
aconteceu na última sexta-fei-
ra, 8, no Centro da cidade, mas 

SERÁ INVESTIGADO

PM à paisana é filmado 
chutando morador de rua

a corporação teve acesso às 
gravações na segunda-feira, 11. 

Para os policiais civis, o 
acusado alegou que estava 
parado no semáforo quando 
o homem se aproximou ven-
dendo bala. O pm disse que 
se recusou a comprar o doce, 
foi ameaçado com uma faca 
pelo morador de rua e reagiu. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE 

Imagens de câmera de segurança no centro

Atropelamento fatal
Uma motociclista morreu 

após ser atropelada por um 
caminhão, na tarde desta terça-
-feira, 12, em Araçatuba. 

O acidente aconteceu no 
cruzamento da avenida Prestes 
Maia com a rua Vandenkolk, no 

Divulgação

Família registra 
queixa de 
desaparecido 
há cincos dias

O 7º DP de Rio Preto 
investiga o desapareci-
mento de Abinoel Oliveira 
da Silva, de 38 anos, ocor-
rido há cinco dias. 

Esposa
Sua esposa esteve na 

Central de Flagrantes na 
tarde desta terça-feira, 
12, para registrar queixa e 
contou que saíram de casa 
juntos para trabalhar, no 
último dia 7, e que ele 
disse que passaria em 
uma loja de materiais de 
construção antes de voltar 
para a residência. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a mulher ligou 
no celular dele e a cha-
mada não foi atendida. 
Familiares que moram 
na Bahia também não 
têm informações sobre o 
paradeiro de Oliveira. 

Conforme o registro 
policial, o homem já su-
miu outras duas vezes, 
mas retornou para casa 
após dois dias e telefonava 
para tranquilizar a esposa. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

bairro Planalto. 
Segundo o boletim de ocor-

rência, Cristiane Gomes Ferreira 
Muriano, 30 anos, não resistiu 
aos ferimentos e teve morte ins-
tantânea.  A Polícia Civil inves-
tiga as causas do atropelamento.

Divulgação
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RIO PRETO E CUIABÁ

Polícia desarticula golpes pela Internet

As polícias civis de Rio 
Preto e de Cuiabá (MT) defla-
graram, na madrugada desta 
quarta-feira, 13, uma opera-
ção de combate ao crime or-
ganizado que aplicava golpes 
pela internet. 

Os agentes cumprem 21 
mandados de busca e apre-
ensão contra os integrantes 
da organização criminosa de 
estelionato. 

Segundo informações da 
corporação, a quadrilha age 
em todo o país com fraudes 
por meio do aplicativo de 
mensagens WhatsApp. 

Os mandados de busca 
foram expedidos pela 3ª e 5ª 
varas criminais rio-pretenses. 
A investigação revelou que 
as vítimas perdiam dinheiro 
depois de fazer transferên-
cias por meio do PIX para os 
bandidos. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE
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Guilherme BATISTA



  |  A5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quinta-feira, 14 de abril de 2022 CIDADES

Bancos fecham nesta sexta e dia 21

Os bancos de todo o país 
não vão abrir na Sexta-Feira 
Santa, dia 15 de abril, nem 
no feriado de Tiradentes, no 
dia 21. 

da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Comitê discute estratégia para 
enfrentar e prevenir queimadas

ESTIAGEM CHEGANDO

As instituições que com-
põem o Comitê Gestor de 
Prevenção às Queimadas re-
alizaram a primeira reunião 
presencial geral do ano na 
tarde desta terça-feira, 12, no 
auditório do Parque Tecnológi-
co. O encontro teve o objetivo 
de prestar contas a respeito 
das ações de 2021 e traçar a 
estratégia para este ano. 

Só neste ano foram 
concluídos 60% 
dos aceiros previstos 
no planejamento

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A ideia é utilizar o manejo controlado do fogo, para criar áreas neutras, onde as chamas possam ser interrompidas, diz Coronel Lamin

Nas áreas de 
pastagem mais 
próximas da aveni-
da Abelardo Mene-
zes está sendo 
feita também a ro-
çagem geral

Arquivo DHoje

Procon divulga cuidados com as compras de Semana Santa

A tradicional encenação da 
“Paixão de Cristo” na Basílica 
de São José do Rio Preto vol-
tará a ser realizada nesta Sex-
ta-feira Santa (15/04) depois 
de dois anos. Por conta das 
restrições da pandemia, o es-
petáculo não foi realizado em 
2020 e em 2021. 

     70 artistas
A produção engloba cerca de 
70 artistas de diferentes com-
panhias de teatro da cidade e 
é dirigida pelo vereador João 
Paulo Rillo desde 2004. “Es-
tamos nos preparando há cer-
ca de dois meses com muito 
ensaio para essa volta. Muitos 
desses artistas já fizeram par-
te de espetáculos passados”, 
afirmou Rillo. 

     Centro Cultura

Amanhã terá Encenação 
da Paixão de Cristo

NA BASÍLICA

A produção engloba 
cerca de 70 artistas
de diferentes 
companhias de 
teatro da cidade

Desde 2011, o Centro Cultural 
Vasco participa da produção 
da encenação. “Nós estamos 
muito ansiosos, desde que co-
meçamos nós nunca falhamos 
na realização do espetáculo. 
Teremos 100% da trilha sono-
ra feita no local e a expectativa 
é receber de 3 a 4 mil pesso-
as na sexta-feira”, comentou 
Douglas Sendem, coordena-

dor do Centro Cultural Vasco. 
O ator Icaro Negroni fará o 
papel de Jesus Cristo na apre-
sentação. A encenação, assim 
como em outros anos, será 
aberta ao público e realizada 
em frente da Basílica a partir 
das 20h. Ainda nesta quinta-
-feira (14), os artistas farão 
um ensaio geral aberto em 
frente da igreja.

CONSUMIDOR

Procon divulga cuidados 
com as compras de Páscoa

Com a chegada da Pás-
coa, aumenta o consumo 
de chocolates e de peixes. 
Por conta disso, o Procon 
de Rio Preto divulga impor-
tantes alertas para a Semana 
Santa. 

Em relação aos ovos de 
chocolate, os compradores 
devem ficar atento à proce-
dência. “Como está muito 
recorrente o consumo de 
chocolates artesanais, é im-
portante comprar de alguém 
conhecido e de confiança. 
Não tem como garantir a 
procedência da matéria pri-
ma nesses casos. Do ponto 
de vista legal, é considerado 
como compra de vendedor 
ambulante”, comentou o 
diretor do Procon, Jean 
Dornelas. 

Ele também alerta para 
o risco de golpes. “Quando 
a oferta aparece na internet, 
principalmente pelas redes 
sociais, é imprescindível só 
fazer o pagamento – por 
pix, por exemplo – quando 
já estiver com o produto em 
mãos”. 

No caso dos ovos indus-
trializados, Dornelas alerta 
para a impossibilidade de 
troca quando o produto está 
amassado ou quebrado. “É 
fundamental verificar se 
o ovo está inteiro antes de 
passar no caixa. As lojas não 
são obrigadas a fazer a troca 
nesses casos”, comentou. 

Peixes 
Dornelas também alerta 

para os cuidados na hora 
de comprar o peixe para a 
Sexta-feira Santa. “Tem que 
verificar as informações da 
embalagem. No caso do pei-
xe congelado, é obrigatório 
apresentar o peso bruto e o 
peso drenado, pois é normal 
os fabricantes colocarem 
água na embalagem para 
aumentar o tempo de con-
servação”.

Segundo o diretor do 
Procon, na dúvida, o cliente 
deve pedir para pesar o pei-
xe antes de pagar por ele. “É 
direito do consumidor saber 
realmente por quanto do 
produto ele está pagando”.

Ainda nesta quinta-feira (14), os artistas farão um ensaio geral aberto em frente da igrejA

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br
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A informação foi antecipa-
da pela Febraban, Federação 
Nacional dos Bancos, para que 
a população possa se planejar e 
não ser pega de surpresa com o 
fechamento das agências.

Apesar de o feriado de Ti-
radentes cair em uma quin-

ta-feira, os bancos não vão 
fazer feriado prolongado. Isso 
significa que na sexta-feira, 
dia 22 de abril, as agências vão 
funcionar para atendimento ao 
público. 

A federação informou, ain-
da, que os serviços de atendi-

mento pela internet, por telefo-
ne e pelos aplicativos de celular 
vão continuar funcionando. A 
Febraban ressaltou que essas 
formas de atendimento ofere-
cem praticamente a totalidade 
das transações financeiras do 
sistema bancário.

Agência BRASIL

A encenação, assim 
como em outros 
anos, será aberta 
ao público e reali-
zada em frente 
da Basílica

Bolçone
O vice-prefeito Orlando 

Bolçone (também secretário 
de Planejamento de Rio Preto) 
falou sobre a importância da 

integração. “Nós precisamos 
criar as estratégias juntos. 
Esse é um trabalho de muitos 
anos que se renova a cada es-
tiagem”, disse. 

Durante a reunião, ficou 
acertada uma nova estratégia 
que consiste na criação de acei-
ros queimados. “A ideia é uti-
lizar o manejo controlado do 
fogo, para criar áreas neutras, 

onde as chamas possam ser 
interrompidas por não haver 
vegetação disponível”, expli-
cou o coordenador da Defesa 
Civil coronel Carlos Lamin. 

Planejamento
Além do aceiro queimado, a 

criação de aceiros tradicionais 
(por meio de roçada) deve 
continuar. Só neste ano foram 

concluídos 60% dos aceiros 
previstos no planejamento. 

Pastagens
Nas áreas de pastagem 

mais próximas da avenida 
Abelardo Menezes está sendo 
feita também a roçagem geral 
para provocar o nascimento de 
vegetação nova, normalmente 
menos suscetível ao fogo aci-

dental. 
Participam do Comitê: De-

fesa Civil de Rio Preto, Corpo 
de Bombeiros, Polícia Am-
biental, Unesp, Fatec, Usina 
Cofco, Rumo Logística, Cetesb, 
Semae e Instituto Florestal, 
além das secretarias de Plane-
jamento, Meio Ambiente, Ser-
viços Gerais, Agricultura, Meio 
Ambiente e Comunicação.

Balcão de
Empregos 
oferece 658 
oportunidades

O Balcão de Empregos 
de Rio Preto fechou esta 
quarta-feira (13) oferecen-
do 658 oportunidades de 
trabalho. As principais de-
las são para vendedor (86), 
operador de telemarketing 
(51), motorista de aplicati-
vos, apenas mulheres (50),  
atendente de lanchonete 
(40), recepcionista de cai-
xa (16), auxiliar de produ-
ção (13), babá e cuidadora 
(11), entre outras. 

Há também oportuni-
dades de estágio. As vagas 
são para ensino médio 
(10), laboratório (4), en-
genharia civil (3) admi-
nistração (2), marketing 
(2), recursos humanos (2), 
departamento pessoal (1), 
financeiro (1) e psicologia 
(1). 

Interessados podem 
consultar o site www.rio-
preto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos, disponível gratui-
tamente para ser acessado 
via computadores, tabletes 
e smartphones conectados 
à internet. 

Quem preferir pode 
procurar atendimento 
presencial no Balcão de 
Empregos no Poupatempo 
ou na Prefeitura Regional 
Norte. 

Da REDAÇÃO 
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A Fundação Seade disponi-
bilizou mostra que 100% das 
cidades pequenas e de porte 
médio da região de Rio Preto 
acumulam casos de Covid 19 e 
óbitos ao longo de pouco mais 
de dois anos após o início da 
pandemia. 
Rio Preto também é uma das 
cidades de porte médio que 
mais registrou casos e óbitos 
no estado. A assessoria de im-
prensa da Secretaria de Saúde 

de Rio Preto diz que os dados 
da Fundação estão levemente 
defasados. O Seade mostra 
que Rio Preto teve no período 
122.331 casos e 3.059 óbitos. 
Os números da secretaria in-
dicam 135.453 casos e 3.060 
óbitos, com 2,5% de letalida-
de. 
A diferença é superior a 12 mil 
casos consolidados, e apenas 1 
de óbito. 
Bauru, por exemplo, apare-

RIO PRETO ENTRE AS CIDADES 
COM MAIS MORTES E CASOS

DOIS ANOS DE PANDEMIA

ce com 71.418 casos de Co-
vid e 1395 óbitos. Piracicaba 
teve 79.797 doentes e 1.545 
mortes. Presidente Pruden-
te, 49.229 positivados e 1009 
mortes. Santos, 98.751 do-
entes e 2.531 óbitos. Em São 
Bernardo foram 74.380 pes-
soas positivadas e 3.628 mor-
tos. São Caetano, 24.097 posi-
tivos para 1072 óbitos. 
Já Sorocaba registrou 92.580 
casos e 3.118 pessoas mor-
reram.  Ribeirão Preto teve 
100.780 casos e 3.288 pessoas 
que morreram. Campinas, no 
período da pandemia regis-
trou 154.921 casos da doen-
ça e 5.056 mortes. A capital, 
São Paulo, foram 1.053.547 
asos e 42.171 mortes. 

     Região 
Segundo a Fundação Sea-
de, Catanduva aparece com 
25.543 pessoas infectadas e 
695 mortes pela doença. Vo-
tuporanga registra 12.398 ca-
sos confirmados e 561 óbitos. 
Fernandópolis, 13.307 doen-
tes e 14 óbitos. Jales 11.903 
infectados e 294 pessoas que 
morreram. Houve casos e 
mortes nas 101 cidades do No-
roeste paulista. 
Comparada às outras cida-
des de porte médio do esta-
do, Rio Preto é uma das que 
registram grande número 
de casos e óbitos. Segundo o 
secretário de Saúde, Aldenis 
Borim, Rio Preto também foi 
uma das que mais realiza-
ram testes e, por isso, apre-
senta mais contaminação. 

Comparada às outras cidades de porte médio, Rio 
Preto é uma das que registram grande número de 
casos e óbitos.  Aldenis Borim diz que cidade foi 
uma das que mais realizaram testes e, por isso, 
apresenta mais contaminação.

Seade coloca Rio Preto entre cidades com mais casos e mortes por Covid

O técnico Ricardo Catalá 
avaliou positivamente a es-
treia do Mirassol na Série C 
do Campeonato Brasileiro no 
último fim de semana com vi-
tória de virada por 2 a 1 diante 
do Ferroviário. A equipe não 
vencia desde o dia 1 de março, 
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Bady destina R$ 6 mi a hospitais

A prefeitura de Bady Bas-
sitt está repassando aproxi-
madamente R$ 6 milhões ao 
Hospital de Base através de 3 
termos de fomento. O dinheiro 
é resultado de renúncia fiscal 
contratada entre os Fundos da 
Criança e do Adolescente e do 
Idoso do município e a Receita 
Federal. 

O dinheiro é captado pela 
Fundação Faculdade de Medi-
cina (Funfarme) que recebe as 
doações a partir da disponibi-
lização do CNPJ dos dois Fun-

dos junto às pessoas físicas e 
jurídicas que fazem as doações, 
e optam pelos projetos que 
consideram mais importantes 
e com credibilidade. 

A Prefeitura daquela tem o 
programa desde 2019 nesse pe-
ríodo foram arrecadados apro-
ximadamente R$ 27 milhões. 
Em 2020 apenas uma empresa 
de Rio Preto (Industrias Fachi-
ni) destinou R$ 500 mil e Bady 
chegou a receber doação na 
moeda norte-americana. 

Os termos de fomento são 
com o Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM), no valor 
de R$ 590,9 mil destinados ao 

projeto Acolher II, que cuida de 
crianças e adolescentes vítimas 
de violência, com o Hospital 
de Base, no valor de R$ 4,56 
milhões, para o projeto Adote 
um leito para Assistência In-
tegral ao Paciente Idoso, e o 
último, no valor de R$ 766 mil 
para o HCM, para o programa 
de Terapia Intensiva Neonatal. 

Eles foram assinados dia 
8 de abril pelo prefeito Luiz 
Antônio Tobardini e a Fun-
farme. As informações são 
do responsável pelo Tercei-
ro Setor de Bady, Gefferson 
Luis de Sousa Rosa. Eles têm 
validade até abril de 2023. 

RENÚNCIA FISCAL

DA REPORTAGEM
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SEGUNDO SEADE

3.059
MORTES POR COVID  
foram registradas na 
cidade em dois anos 
de pandemia, até mar-
ço passado

HCM inaugura 
hoje mais 14 
leitos de UTI 
pediátrica

O Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) de 
São José do Rio Preto in-
formou que vai inaugurar 
14 leitos de UTI pediátrica 
na manhã desta quin-
ta-feira (14). Segundo o 
hospital, os novos leitos 
representam uma am-
pliação de 87% nos leitos 
de UTI pediátrica para 
atendimento de pacientes 
pelo SUS. 

No final de 2021 e iní-
cio de 2022, o HCM che-
gou a registrar 100% de 
ocupação por conta do 
aumento de casos respi-
ratórios não Covid em 
crianças. Nesse período, 
as visitas foram suspensas 
e pediu providências do 
poder público. 

Ontem
Nesta quarta-feira 

(13), o hospital registrou 
100% de ocupação na 
enfermaria e 76% de ocu-
pação na não-covid. Já 
na ala para pacientes com 
Covid-19 são seis pacien-
tes na enfermaria (60% 
de ocupação) e nenhum 
na UTI.

Arquivo DHoje

Da  REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Catalá aprova estreia do Mirassol, mas projeta ter mais reforços
ESPORTE

no triunfo por 3 a 2 diante 
do Grêmio, o último jogo de 
Eduardo Baptista dirigindo o 
clube. 

“Pensando na quantidade 
de dias que tivemos para trei-
nar, com os jogadores chegan-
do um a cada dia, terminando 

os campeonatos há 15 dias, 
temos que valorizar o esforço. 
A equipe dentro dos conteú-
dos trabalhados se comportou 
bem”, afirmou o treinador. 

Segundo Catalá, o clima 
era de chateação no vestiário 
quando assumiu a equipe pelo 

jejum de vitórias. Ele também 
exaltou a maturidade para 
virar o jogo e que o time deve 
começar a focar os treinamen-
tos no aspecto ofensivo. 

“De positivo foi a capacida-
de de se recuperar dentro de 
uma partida, temos pouquís-

simas viradas hoje no futebol, 
normalmente as equipes que 
saem vencendo, ainda mais 
as que jogam muito fechadas, 
acabam ganhando.. 

O treinador também ressal-
tou que a equipe deve ganhar 
uma cara depois da quarta ro-

dada e afirmou que as viagens 
de grande distância na Série C 
encurtam o período de treinos. 

Catalá contou que ainda 
espera mais 6 a 8 peças para fe-
char o elenco do Mirassol, que  
joga no domingo (17) contra a 
Aparecidense fora de casa.

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

EDITAL nº. 06/2022 – RESULTADO DAS ELEIÇÕES 

 

A Comissão Eleitoral da escolha dos representantes dos Servidores Públicos Municipais 
nos Conselhos da RioPretoPrev, mandato 2022/2024, vem tornar público o 
RESULTADO DAS ELEIÇÕES, para o pleito da Eleição do Conselho Municipal de 
Previdência e do Conselho Fiscal da Rio PretoPrev:  

1. Para o Conselho Municipal de Previdência foram um total de 1.094 (um mil e noventa 
e quatro) votos, sendo: 338 (trezentos e trinta e oito) votos para ROSIMERE CLEIDE 
SOUZA DESIDÉRIO, eleita como titular; 333 (trezentos e trinta e três) votos para 
GIULIANO CLEBER COLTRO, eleito como titular; 156 (cento e cinquenta e seis) votos 
para CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, eleito como suplente; 117 (cento e 
dezessete) votos para SILVANA APARECIDA DA ROCHA DELFINO, eleita como 
suplente; 74 (setenta e quatro) votos para VALTER DE LUCCA; 51 (cinquenta e um) 
votos para GREZIELE MATIAS DE PAULA DOMINGUES; 12 (doze) votos em branco; 
e, 13 (treze) votos nulos. 

2. Para o Conselho Fiscal da RioPretoPrev foram um total de 902 (novecentos e dois) 
votos, sendo: 474 (quatrocentos e setenta e quatro) votos para JOÃO PEDRO 
FORTUNATO DELARMELINO SILVA, eleito como titular; 383 (trezentos e oitenta e 
três) votos para FABIANO LUIS MEDEIROS SANCHES, eleito como suplente; 23 (vinte 
e três) votos em branco; e, 22 (vinte e dois) votos nulos. 
  

São José do Rio Preto, 12 de abril de 2022. 

Comissão Eleitoral 
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EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. EUMENY DANIEL ALAVA VERA e MÁRCIA DOU-
RADO DE JESUS FARIAS, sendo ELE equatoriano filho de 
EUMENY CANDELARIO ALAVA PARRAGA e de ALBA ÁLI-
CIA VERA ZAMBRANO sendo ELA brasileira filha de JOR-
GE RODRIGUES FARIAS e de VALDIVINA DOURADO DE 
JESUS; residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 13/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
EXTRATO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO. 
Concorrência Pública Nº 002/2021. O Município de Bady Bassitt – SP, torna 
público a Anulação da Concorrência Pública 002/2021, que tem por objeto a 
Construção de escola de ensino fundamental no Jardim Tangará, em Bady 
Bassitt - SP, por irregularidade e falha mencionadas nos projetos e planilhas 
orçamentárias, com fundamento no art. 49, “caput” da Lei n° 8.666/93, e 
Súmula 473 do STF. Bady Bassitt – SP, 13 de abril de 2022. Luiz Antonio 
Tobardini – Prefeito 
 
Concorrência Pública nº 001/2022 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Concorrência Pública 
nº 001/2022, do tipo “menor preço global”. Objeto: Construção de escola de 
ensino fundamental no Jardim Tangará, em Bady Bassitt - SP. Sessão: 09h00 
do dia 24/05/022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 
58. Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Bady Bassitt, 13 de abril de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 
 
Pregão Presencial nº 008/2022  
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 
008/2022, do tipo “menor preço por item”. Objeto: Aquisição de veículo zero 
quilômetro. Sessão: 11h00 do dia 04/05/2022, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações poderão 
ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 13 de abril de 2022. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Pregão Presencial nº 009/2022 – Registro de Preços  
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 
009/2022, do tipo “menor preço por item”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE 
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUAS. Sessão: 09h00 do dia 
06/05/2022, na sede da Biblioteca Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. 
Edital completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Bady Bassitt, 13 de abril de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito 
Municipal 
 
Tomada de Preços nº 001/2022 – Reabertura 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Tomada de Preços 
001/2022. Objeto: Contratação de empresa para reforma e ampliação da 
Escola Municipal Nice Beochi Nunes Ferreira, localizada na Rua Indalécio 
Thomaz de Aquino, em Bady Bassitt - SP. Sessão: 14h30 do dia 04/05/2022, 
na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital retificado e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 13 de abril de 2022. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
  
Chamada Pública nº 001/2022  
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Inexigibilidade de 
licitação nº 001/2022. Objeto: CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE 
TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS MUNICIPAIS. Os interessados deverão 
encaminhar seus documentos, em envelope fechado, para a Rua Camilo de 
Moraes, 475, Centro, Bady Bassitt - SP. A íntegra do edital estará 
disponibilizada no site www.badybassitt.sp.gov.br. Demais informações podem 
ser obtidas pelo telefone 17 38185100 ou pelo e-mail: 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt - SP, 13 de abril de 2022. Luiz 
Antonio Tobardini – Prefeito 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
002/2022 - TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
HOMOLOGO o procedimento referente à AQUISIÇÃO DE ATÉ 280.000 
(DUZENTOS E OITENTA MIL) LITROS DE ÓLEO DIESEL, DE ATÉ 70.000 
(SETENTA MIL) LITROS DE GASOLINA, DE ATÉ 60.000 (SESSENTA MIL) 
LITROS DE ETANOL E DE ATÉ 130.000 (CENTO E TRINTA MIL) LITROS DE 
DIESEL S-10 PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO 
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, em prol da empresa “SIDNEY & OTTO 
AUTO POSTO DE SERVIÇOS LTDA”, pelo valor de R$ 5,799 por litro de Óleo 
Diesel, a importância de R$ 6,399 por litro de Gasolina e a importância de R$ 
4,75 por litro de Etanol, totalizando por estimativa R$ 2.356.650,00 (dois 
milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e cinquenta reais) e da 
empresa “AUTO POSTO COLINA SUL LTDA” pelo valor de R$ 5,859 por litro 
de óleo diesel S10, totalizando por estimativa R$ 761.670,00 (setecentos e 
sessenta e um mil, seiscentos e setenta reais), nos termos e condições da 
proposta e lances apresentados, lavrando-se se for o caso, competente 
contrato com as cláusulas de estilo. Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP, 
25 de fevereiro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - PREFEITO 
MUNICIPAL 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
002/2022 – EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ATÉ 280.000 (DUZENTOS E OITENTA MIL) 
LITROS DE ÓLEO DIESEL, DE ATÉ 70.000 (SETENTA MIL) LITROS DE 
GASOLINA, DE ATÉ 60.000 (SESSENTA MIL) LITROS DE ETANOL E DE 
ATÉ 130.000 (CENTO E TRINTA MIL) LITROS DE DIESEL S-10 PARA O 
ABASTECIMENTO DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) 
MESES. CONTRATADOS: SIDNEY & OTTO AUTO POSTO DE SERVIÇOS 
LTDA, pelo valor de R$ 5,799 por litro de Óleo Diesel, a importância de R$ 
6,399 por litro de Gasolina e a importância de R$ 4,75 por litro de Etanol, 
totalizando por estimativa R$ 2.356.650,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta 
e seis mil, seiscentos e cinquenta reais) e AUTO POSTO COLINA SUL LTDA 
pelo valor de R$ 5,859 por litro de óleo diesel S10, totalizando por estimativa 
R$ 761.670,00 (setecentos e sessenta e um mil, seiscentos e setenta reais). 
ASSINATURA: 25 de fevereiro de 2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - 
PREFEITO MUNICIPAL 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2022 – DISPENSA 004/2022 – 
RATIFICAÇÃO 
RATIFICO a dispensa de licitação para locação de um imóvel localizado à Rua 
Sebastião Vaz de Lima, nº 1932 – Centro – Bady Bassitt, pelo prazo de 12 
meses, de propriedade do Sr. LUIS GONZAGA FERNANDES DOS SANTOS, 
representada pela empresa IMOBILIÁRIA O NOSSO TETO - ALEX BRDARIC 
ME., para sediar o Conselho Tutelar de Bady Bassitt, nos termos do inciso X, 
do artigo 24, da Lei Federal n.º 8.666/93. Bady Bassitt, 04 de março de 2022. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 009/2022 – DISPENSA 004/2022 – 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Locação de um imóvel localizado à Rua Sebastião Vaz de Lima, nº 
1932 – Centro – Bady Bassitt para sediar o Conselho Tutelar de Bady Bassitt, 
pelo prazo de 12 meses. CONTRATADO: LUIS GONZAGA FERNANDES DOS 
SANTOS, representada pela empresa IMOBILIÁRIA O NOSSO TETO - ALEX 
BRDARIC ME. Valor: R$ 1.941,44 (um mil, novecentos e quarenta e um reais e 
quarenta e quatro centavos) mensais. Assinatura: 04 de março de 2022. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 014/2022 – DISPENSA 005/2022 – 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS 
PARA ESTIMULAR A COGNIÇÃO E O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL 
PARA IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, 
REFERENCIADS NO CRAS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, pelo prazo de 09 meses. 
CONTRATADO: LUCIA HELENA RACK DOS SANTOS. VALOR: R$ 900,00 
(novecentos reais) mensais. Assinatura: 04 de março de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 015/2022 – DISPENSA 006/2022 – 
EXTRATO DE CONTRATO 
OBJETO: Fornecimento diário através de correio eletrônico ou website o 
boletim de publicações em nome da Prefeitura Municipal de Bady Bassitt e 
disponibilização do aplicativo GrifonAlerta para instalação local, pelo período de 
12 (doze) meses. CONTRATADO: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP. 
VALOR: R$ 7.814,52 (sete mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e dois 
centos centavos). Assinatura: 31 de março de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 
Contrato nº 078/2017 
Contratante: Prefeitura de Bady Bassitt. Contratada: GOMES & CAPARROZ 
LTDA ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para 
desenvolvimento de oficinas sociais. O referido contrato teve prorrogada sua 
vigência por mais 06 (seis) meses. Assinatura: 12/01/2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI – Prefeito Municipal. 
 
Contrato nº 013/2021 

Contratante: Prefeitura de Bady Bassitt. Contratada: VERA CABRAL 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA OU PROFISSIONAL AUTÔNOMO PARA A PRETAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONSULTIVA E 
PREVENTIVA. O referido contrato teve prorrogada sua vigência por mais 12 
(doze) meses, nos termos do inciso II do Artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, 
pelo valor mensal de R$ 8.995,92 (oito mil, novecentos e noventa e cinco reais 
e noventa e dois centavos) reajustados através do IPCA (IBGE) do período, 
conforme cláusula 4.3 do termo contratual, assim, o valor global passará a R$ 
107.951,04 (cento e sete mil, novecentos e cinquenta e um reais e quatro 
centavos). Assinatura: 25/02/2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI – Prefeito 
Municipal. 
 
Contrato nº 039/2019 
Contratante: Prefeitura de Bady Bassitt. Contratada: SAMUEL DURAN CAFER 
24198927200. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE 
PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM, SENDO UM CARRO DE SOM, COM 
CAIXAS DE SOM DE LONGO ALCANCE, PARA ATENDER A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BADY BASSITT – SP. O referido contrato teve prorrogada sua 
vigência por mais 12 (doze) meses. Assinatura: 02/02/2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI – Prefeito Municipal. 
 
CREDENCIAMENTOS  
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt torna público o resultado da análise dos 
documentos de habilitação referente aos Credenciamentos relacionados 
abaixo: 

CRED. PROFISSIONAL/EMPRESA CPF/CNPJ SITUAÇÃO MOTIVO 

008/2021 DIENE WELITA LEITE 018.230.611-92 HABILITADO 
Atendeu os requisitos 
do edital 

008/2021 
MARCOS ANTONIO 
ESPOSTE 062.406.728-90 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

003/2021 LUANA BAU DA SILVA 453.080.788-66 INABILITADO 
Não atendeu o item 
6.1.2, e) do edital 

003/2021 
GISELE GUBOLIN SILVA 
JARDIM OLIVEIRA 258.804.088-84 INABILITADO 

Não atendeu o item 
6.1.2, f) do edital 

003/2021 
DANIELLA DIAS TAKEMOTO 
DE ARRUDA 472.912.698-06 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

008/2021 
MILENE CRISTINA PISSOLI 
FERREIRA 268.700.748-01 INABILITADO 

Não atendeu o item 
6.1.2, c), d) e h) do 
edital 

003/2021 EDILSON COSTA RAMOS 033.113.773-97 INABILITADO 
Não atendeu o item 
6.1.2, f) do edital 

003/2021 FERNANDA CRISTINA VALLE  222.671.028-03 INABILITADO 
Não atendeu o item 
6.1.2, c) e h) do edital 

003/2021 
VANESSA APARECIDA DOS 
SANTOS DA SILVA 282.906.138-14 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

003/2021 
DAIANE REXI DE OLIVEIRA 
FLORIANO 336.808.658-80 HABILITADO 

Atendeu os requisitos 
do edital 

 
Abre-se, por conseguinte, nos termos do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, o 
prazo recursal para recorrerem contra a decisão da Comissão de Licitações, a 
partir da publicação desta ata. Os recursos serão aceitos através do e-mail: 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br  Bady Bassitt – SP. 13 de abril de 2022. 

 
Nelson Luiz Marques de Mendonça 

Presidente 
 
 

Milene Cambra Carboni 
Membro 

 
Roseli Aparecida de Paula Tomas 

Membro 
 

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO  
 
Termo de Fomento no: 10/2022 
 
Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT  
 
Proponente: INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES - 
IRCT 
Valor:  R$ 35.055,00 (trinta e cinco mil e cinquenta e cinco reais) 
 
Objeto: Realizar consultas oftalmológicas para crianças e adolescentes 
conforme a demanda do município de Bady Bassitt. 
 
Data da assinatura: 01/03/2022 
 
Data do início: 01/03/2022 
 
Data do término: 31/12/2022 
 
 

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI 
Prefeito Municipal  

 

 

EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo N° 31/2022 
Inexigibilidade N° 01/2022 

Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir, e 

com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o 

artigo 26, parágrafo único, do mesmo diploma legal RATIFICO a 

inexigibilidade de licitação tendo por objeto a contratação da empresa 

TRUST MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ: 36.149.883/0001-

43, para apresentação da dupla RIONEGRO E SOLIMÕES no dia 09/06/2022 

no JUNINÃO 2022 pelo valor global de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), 

convocando o representante legal para assinatura do contrato no prazo de 

até 05 (cinco) dias. 

Monte Aprazível, 14 de abril de 2022 

MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal 
 
 
EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo N° 32/2022 

Inexigibilidade N° 02/2022 

Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir, e 

com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o 

artigo 26, parágrafo único, do mesmo diploma legal RATIFICO a 

inexigibilidade de licitação tendo por objeto a contratação da empresa L S 

MUSIC PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA, inscrita no CNPJ 11.136.197/0001-07, para 

apresentação do artista LUAN SANTANA no dia 10/06/2022 no JUNINÃO 2022 

pelo valor global de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), 

convocando o representante legal para assinatura do contrato no prazo de 

até 05 (cinco) dias. 

Monte Aprazível, 14 de abril de 2022 

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 
 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

Processo Administrativo N° 33/2022 
Inexigibilidade N° 03/2022 

Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir, e 

com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o 

artigo 26, parágrafo único, do mesmo diploma legal RATIFICO a 

inexigibilidade de licitação tendo por objeto a contratação da empresa 

JADS E JADSON PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – ME, inscrita no CNPJ 11.136.197/0001-

07, para apresentação da dupla JADS E JADSON no dia 11/06/2022 no 

JUNINÃO 2022 pelo valor global de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), 

convocando o representante legal para assinatura do contrato no prazo de 

até 05 (cinco) dias. 

Monte Aprazível, 14 de abril de 2022 

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 31/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 40/2022 
OBJETO: Aquisição de veículos 0 km para uso nos setores da municipalidade  
Data da realização da Sessão Pública: 12/05/2022 
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, 13 de abril de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 
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RESOLUÇÃO Nº 1.270 
De 13 de abril de 2022 

 
Altera os arts. 52 e 92 da Resolução nº 712, de 13 
de dezembro de 1990 – Regimento Interno. 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte 
Resolução:  

 
Art. 1º A Resolução nº 712, de 13 de dezembro de 1.990, passa a vigorar com as 

seguintes alterações:  
 

“Art. 52 ........................................................................................................... 
.......................................................................................................................... 
§ 4º - A votação para constituição de cada uma das Comissões Permanentes far-se-á 
mediante votação em aberto.” 
 
“Art. 92 Considera-se Relatório Final o elaborado pelo Relator eleito, desde que 
aprovado pela maioria dos membros da Comissão, em reunião agendada para este fim. 
 
Parágrafo único. Se o Relatório mencionado no caput deste artigo tiver sido rejeitado, 
considera-se Relatório Final o elaborado por um dos membros com voto vencedor, 
designado pelo Presidente da Comissão.” (NR) 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  

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

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara 

 
Projeto de Resolução nº 004/2022 
Aprovado em 12/04/2022, na 24ª Sessão Ordinária. 
Registrado na Diretoria Legislativa da Câmara e 
Publicado no Jornal Oficial do Legislativo 
 
  Jorge Gimenez Berruezo 
          Diretor Geral 

 
Autoria da propositura:  

Ver. Pedro Roberto Gomes 
rfg/ 
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SOCIAL

A cirurgiã dentista Jamille Saadi inaugura seu bem montado con-
sultório nesta segunda-feira, no Edifício Calil Buchalla (Marmi-
tão), no centro de Rio Preto. Foto Luizinho Bueno

Maria Inês Perez comemo-
rou seus 70 anos com um big 
jantar no salão de festas do 
condomínio Damha V.  Foto 
Luizinho Bueno

PERDEU, DANÇOU! Dançar ou apenas ouvir, tendo 
a sensação que o som é original da Orquestra do Maes-
tro Ray Conniff, vai fazer muitos convidados do Automóvel 
Clube sentir a emoção de um Flash Back. Só quem namo-
rou ao som de MOONLIGHT SERENADE E LA MER, poderá 
ter a sensação do que foi um baile com orquestra ao vivo. 
A tributo está marcado para o dia 21 de maio, na comemo-
ração dos 102 anos do Clube da Avenida. 

RODOANEL. O governador Rodrigo Garcia está im-
pondo o seu estilo decisivo e determinado nas assinaturas 
de autorização de obras desejadas e que se mantinham 
trancadas em gavetas sem chaves.  O ponta pé inicial para 
os estudos da implantação do Rodoanel Metropolitano de 
Rio Preto, uma obra avaliada em mais de 10 milhão de re-
ais acaba de chegar as mãos do prefeito Edinho Araújo.  

O POVO QUER SABER. Quem é o contato com a 
antiga administração do Hospital IELAR? O recado ao colu-
nista veio assinado por um ex-funcionário que já conver-
sou com o próprio Sindicato dos Trabalhadores em Hospi-
tais e a resposta foi evasiva. O curioso é que o interessado 
não quer falar em direitos trabalhistas, mas recuperar 
apenas e tão somente um de seus documentos pessoais. 

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 

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

  TUCANO COM 
PATRIOTA 

   Ulisses Ramalho é um 
inquieto Patriota, não para 
como Secretário de Serviços 
Gerais do governo de Edinho 
Araújo e vai fundo na fisca-
lização das obras deixando 
a cidade um brinco, exata-
mente como gosta o prefeito 
Edinho Araújo. Ontem, o 
Patriota deu um tempo por 
aqui e foi visto abraçando 
um Tucano, no Morumbi, 
em São Paulo. 

  SEM PARAR 
Mesmo quando viaja, 

como nesta semana, traba-
lhando para o sucesso de 
seu partido Patriota, Ulisses 
aproveitou sua estada na 
Capital, para tomar um café 
com o Governador Rodri-
go Garcia, no Palácio dos 
Bandeirantes e, as portas 
fechadas, conversaram e dis-
cutiram antecipadamente as 
eleições deste ano. Patriotas 
e Tucanos podem sapatear 
no mesmo palanque. 

  NAÇÕES EM FESTA 
Já está sendo anunciada 

oficialmente para os dias 
16, 17 e 18 de junho, a volta 
da consagrada Festa das 
Nações, tendo como palco 

o lugar de sempre, a área 
aberta do Serviço Social São 
Judas Tadeu. As novidades 
já foram apresentadas para 
os coordenadores de Bar-
racas.  

  PODE ACREDITAR
A largada foi só um “ape-

ritivo” das mudanças que se-
rão efetivadas na 26ª edição 
dessa que é uma das maiores 
ações beneficentes da Re-
gião. O presidente do Servi-
ço Social São Judas Tadeu, 
padre Luiz Caputo pediu o 
empenho de todos: ainda 
mais nesse ano, ocasião em 
que a Entidade celebra seu 
60º aniversário.

  JUNINHO NO 
     COMANDO 
Paralelamente ao seu ano 

sexagenário, o São Judas, 
como entidade formatadora 
em profissionalização de jo-
vens, retoma pós pandemia 
abrindo todos os seus cursos 
com ampliação no número 
de atendidos, hoje na casa 
dos 400. E quem permanece 
na coordenação da festa é o 
competente Juninho Vilano-
va. Prepara o seu passaporte 
para a fazer mais uma vez 
sua viagem gastronômica na 
Festa das Nações. 

FEIJÔ MARAVILHA 
A “Feijoada do Ed”, evento organizado pelo empresário 
Ed Carlos, que será realizado no dia 14 de maio, em São 
José do Rio Preto, acaba de confirmar mais duas atra-
ções musicais. Além do cantor Jorge Aragão, anunciado 
anteriormente, se apresentam também a dupla sertane-
ja Clayton e Romário e a cantora Mila Menin. O evento, 
que está em sua 3ª edição, abre a temporada das feijoa-
das de 2022 e promete agitar a cidade. A festa será reali-
zada a partir das 13h, no Clube Monte Líbano e contará 
com dois setores de mesas com seis lugares: o Ouro e o 
Premium (a partir de R$ 2.500 a mesa). Haverá também 
opção de convite individual para pista (R$ 250,00). As 
vendas já estão abertas.

MURILO 1        
O sertanejo Murilo Huff escolheu Rio Preto para gravar 
o seu novo DVD, o evento será no Villa Conte no próximo 
dia 03 de maio e contará com a presença de contratan-
tes, convidados e fãs em geral. O espaço será dividido em 
Área Vip e Área Vip Open bar. No repertório ele incluiu 
sucessos já conhecidos, além de novas composições. Os 
ingressos já estão à venda pelo site Banca do Ingresso e 
PDVs oficiais.

MURILO 2        
Murilo Huff é muito associado a Marília Mendonça por já 
ter sido casado com a cantora, além de ser pai de Leo de 2 
anos, filho de ambos. A mesma participou de músicas do 
artista e de um de seus DVDs.

PÁSCOA MUITO MAIS DOCE
O Praça Shopping, principal reduto de compras da região 
central de Rio Preto, lançou a promoção “Uma Páscoa 
muito mais doce”. Ao todo são cinco cestas com 15 itens 
cada, sorteadas no dia 18 de abril. Nas compras acima de 
150 reais, ou seus múltiplos, após o cadastro, o cliente terá 
direito a concorrer a cinco cestas de chocolate da Brasil 
Cacau. Ainda dentro da programação de páscoa, o sho-
pping oferecerá no dia 16 de abril uma oficina voltada a 
crianças em geral, coordenada por monitores.CHEIO DE 

AVENTURAS
Direto de Florianópolis, 
escritor Omar Rosário 
desembarcou no Rio-
preto Shopping para o 
lançamento do seu 13 
projeto literário, quin-
ta-feira. O livro Planeta 
Monstro, cheio de aven-
turas, convida as crian-
ças a pensarem sobre 
os relacionamentos de 
amizade e sobre a con-
vivência de uma forma 
lúdica e muito divertida. 
Vale à pena conferir! 

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
É FACIL FICAR NO MEIO DA MULTIDÃO, 
MAS É PRECISO CORAGEM PARA FICAR 

SOZINHO. 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

Em clima de 
Feliz Páscoa

Em ritmo de Páscoa, a médica radiologista Dra. Ângela 
Cristina Jalles, preparou uma tarde muito especial, essa 
semana, reuniu amigas queridas, amizade que é desde a 
infância, em sua bonita residência, em condomínio fecha-
do. Para brindar o encontro, champagne e muito amor, 
uma farta e bonita mesa decorada com vários tipos de cho-
colate, com formato em coelhinhos, ovinhos personaliza-
dos, bombons, além de merengue de morango, musse de 
chocolate, entre outras delícias, e lembrancinhas. Foi uma 
tarde divina e maravilhosa, que será inesquecível para Re-
nata Zanin, Ângela Cássia Sato dos Reis, Zezé Correa e a 
anfitriã Dra. Ângela Cristina Jalles. Como é bom ter ami-
gas queridas!    

Ângela Cássia Sato dos Reis, Renata Zanin, Dra. Ângela Cristina 
Jalles e Zezé Correa

Um brinde à vida, Ângela Cássia Sato dos Reis, Zezé Correa, 
Dra. Ângela Cristina Jalles e Renata Zanin

LONDRES E LISBOA
Apresentar soluções e arrecadar fundos para erradi-
cação da pobreza nas favelas brasileiras – esses fo-
ram os objetivos que levaram Amanda Oliveira, fun-
dadora e CEO da Valquírias World e Edu Lyra CEO 
da ONG Gerando Falcões um tour por Londres e Lis-
boa na última semana. A agenda contemplou janta-
res com a comunidade brasileira e empresários, que 
assistiram à apresentação dos projetos que vem sen-
do desenvolvidos por aqui, como o Favela 3D, e arre-
cadou, ao todo, RS 2,5 milhões que serão destinados 
à projetos que já acontecem nas favelas brasileiras. 
Amanda Oliveira discursou em ambas as ocasiões, 
destacando a importância da união de todos no com-
bate à desigualdade social.
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