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TRANSPORTE COLETIVO EM RIO PRETO

Subprocurador é favorável 
à suspensão do contrato
Se perder a ação, a Prefeitura terá que realizar uma concorrência pública para a retomada regular do serviço

REFORÇO

HCM inaugura 
mais 14 leitos 
de UTI 
pediátricos
O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) inau-
gurou, nesta quinta-feira 
(14) 14 novos leitos de UTI 
pediátrica, passando das 
atuais 16 unidades para 
30, um aumento de 87%. 
Dos 14 leitos, 10 compõem 
a nova UTI da emergên-
cia pediátrica, situada no 
térreo, e os outros quatro 
integram a ampliação da 
UTI pediátrica, no quarto 
andar. CIDADES Pág.5

EDINHO QUER
NOVO PPI
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou nesta quin-
ta-feira, 14, projeto de lei que 
cria o Programa de Pagamento 
Incentivado (PPI) que concede 
descontos aos contribuintes 
com débitos. POLÍTICA  P.3

Arquivo DHoje

Rio Preto praticamente zera média móvel de casos de Covid
A Secretaria de Saúde de Rio Preto divulgou nesta quinta-feira (14) o boletim semanal de casos de Covid-19. Pela pri-
meira vez desde que os primeiros casos foram confirmados em março de 2020, a cidade registrou uma média móvel 
de casos graves e de óbitos pela doença abaixo de 1, praticamente zerando os dois índices. A média de casos graves 
está em 0,15 por dia e a de óbitos em 0,2.  CIDADES Pág.5

Divulgação

ÀS 3 HORAS

Bálsamo encena 
Paixão de 
Cristo nesta 
madrugada

CIDADES    Pág.6

COELHINHO

Alunos ganham 
bombons 
em escola 
municipal
Os alunos da escola E.M. 
Prof. Agostinho Brandi re-
ceberam nesta quinta-feira, 
(14), caixas de bombons 
que foram entregues espe-
cialmente pelo coelho da 
Páscoa. Um total de 100 
alunos recebeu os choco-
lates, sendo eles da 1ª e 
2ª Etapa do Fundamenta. 
As caixas de bombons fo-
ram doadas pelos próprios 
professores, funcionários e 
alguns comerciantes. 
CIDADES Pág.6

ALUNO AUTISTA

Mulher tenta 
sequestrar 
criança em 
escola
Uma mulher entrou na 
Escola Municipal Antônio 
de Souza, no Residencial 
Caetano, em Rio Preto, 
na última quarta-feira, 
6, e tentou sair com uma 
criança autista, de 6 anos. 
Funcionários da unidade 
perceberam a atitude da 
desconhecida que, ao ver 
que seria abordada, fugiu. 
O caso só veio a público 
após o avô do menino divul-
gar um vídeo em suas redes 
sociais. CIDADES Pág.4

FLAGRANTE

Mecânico é 
preso com 
arma e R$ 85 mil 
em espécie
O dono de uma oficina me-
cânica, na Caic, em Rio Pre-
to, foi preso em flagrante, 
por posse ilegal de arma, na 
noite desta quarta-feira, 13, 
depois que policiais milita-
res do Baep receberam uma 
denúncia anônima de que 
estaria vendendo armas no 
local. No guarda-roupas do 
quarto do acusado foi acha-
da uma caixa com R$ 85,7 
mil. CIDADES Pág.4

O Subprocurador-Geral de 
Justiça do Estado, Wallace 
Paiva Martins Junior, deu 
parecer favorável ao pedido 
de liminar em ação do Par-
tido Socialismo e Liberdade 
(Psol) que pede a inconstitu-
cionalidade da prorrogação 
do contrato do transporte 
coletivo de Rio Preto feita 
com aval da Câmara mas 
sem licitação. O contrato foi 
prorrogado após Lei Munici-
pal votada e aprovada pelos 
vereadores que permitiu a 
renovação por um período 
de 10 anos. O parecer foi 
pedido pelo desembarga-
dor Vianna Cotrim, do TJ 
que vai decidir se concede 
ou não a liminar pedida. 
CIDADES  Pág.6

EM RIO PRETO

Sessão de 
cinema para 
autistas é 
vetada
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de 
lei que tornava obrigatória 
a realização de sessões de 
cinema adaptadas para 
pessoas com transtorno 
do espectro autista (TEA), 
em Rio Preto. Projeto é do 
vereador Renato Pupo.
POLÍTICA  Pág.3

Subprocurador é favorável para suspender prorrogação do contrato do transporte coletivo em Rio Preto feita sem licitação

ESTE MÊS

Olímpia 
espera 
150 mil 
visitantes
A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Olímpia divul-
gou pesquisa junto com 
as hotelarias estimando 
que deverá receber cerca 
de 150 mil turistas nos 
feriados de abril. Segundo 
o relatório, mais de 71 mil 
visitantes devem passar 
pela cidade neste feriado 
de Páscoa. Já no feriado 
de Tiradentes, na próxima 
quinta-feira, o município 
estima receber 76 mil tu-
ristas. CIDADES Pág.6Olímpia espera receber 150 mil visitantes durante feriados de abril
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HIDROSSALPINGE E 
TRANSFERÊNCIA 

EMBRIONÁRIA

A hidrossalpinge é uma 
doença caracterizada pelo 
acúmulo de líquido no interior 
de uma ou de ambas as tubas 
uterinas, causado por um 
processo inflamatório agudo 
ou crônico.

As tubas uterinas são 
os conectores que ligam os 
ovários ao útero, e por isso, 
devem estar saudáveis para 
promover o encontro entre 
óvulo e espermatozoide.

Uma importante condição 
relacionada à hidrossalpinge 
é a infertilidade, já que o blo-
queio das tubas uterinas pode 
impedir que este encontro 
aconteça de maneira adequa-
da e natural.

Diversos fatores podem 
causar a hidrossalpinge. Pode 
ocorrer devido a infecção 
causada por bactérias como 
Chlamydia trachomatis e 
Neisseria gonorrhoeae, que 
são sexualmente transmis-
síves, que se propagam de 
forma ascendente no trato 
genital feminino (da vagina 
em direção ao colo do útero, 
útero e trompas), e em casos 
mais graves podem levar ao 
acúmulo de pus no interior 
das tubas (piossalpinge).Pode 
ainda ser causada por endo-
metriose, cirurgias prévias 
que evoluíram com aderências 
no pós-operatório, e tubercu-
lose pélvica.

Pelo risco de obstruir (en-
tupir) as tubas uterinas, a 
hidrossalpinge pode trazer 
dificuldades para engravidar. 
Tanto pelo fato mecânico 
(obstrução) quanto pelo fator 
funcional, pois dificulta os 
movimentos das tubas uteri-
nas responsáveis por captar o 
óvulo, proporcionar o encon-
tro entre ovulo e espermato-

zoide e levar embrião formado 
na trompa para o útero.

Alem disso, a hidrossalpin-
ge pode diminuir as chances de 
gravidez devido a menor im-
plantação do embrião no útero 
e maior do risco de aborto. O 
acúmulo de líquido no inte-
rior das tubas pode aumentar 
fatores inflamatórios no endo-
métrio (camada que reveste o 
útero por dentro), ocasionan-
do um ambiente desfavorável 
à implantação do embrião, 
aumentando a chance de ges-
tação ectópica (gestação fora 
do útero) e abortamento. Por 
isso, mesmo para pacientes 
que farão FIV (fertilização in 
vitro), muitas vezes se indica a 
retirada das tubas (salpingec-
tomia) antes do procedimento 
de transferência do embrião 
para o útero.

Pode ocorrer ainda o acú-
mulo de líquido, pus ou sangue 
de tal forma que a tuba se 
torça levando a um quadro de 
abdome agudo (dor abdominal 
de forte intensidade). Embora 
seja um evento raro, a cirurgia 
de urgência pode ser necessá-
ria, nesse caso.

A hidrossalpinge pode ser 
diagnosticada através de ul-
trassom transvaginal, histe-
rossalpingografia, ressonância 
magnética, que são exames 
que evidenciam líquido no 
interior das tubas ou mesmo 
durante uma cirurgia video-
laparoscópica que a paciente 
esteja realizando por outro 
motivo.

Os estudos sobre o assunto 
mostram que pacientes com 
hidrossalpinge tem taxas me-
nores de gestação.

Por Luiz Fernando Gon-
çalves Borges – médico 
ginecologista e obstetra, 
pós-graduado em Reprodu-
ção Humana

MAIS FÉRTIL

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Nicola Traico Tosco, deixa os fi-
lhos Maycon, Igor e Nadia. Será 
sepultado no dia 14/04/2022 às 
11h, saindo seu féretro do veló-
rio Parque Jardim da Paz para o 
Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 

FALECIMENTOS E MISSAS

Antonio Moda, natural de São José 
do Rio Preto-SP, faleceu aos 75 
anos de idade. Era casado e dei-
xa o filho Waldmir. Será sepultado 
no dia 13/04/2022 às 17h, saindo 
seu féretro do velório Ressurreição 
para o Cemitério da Ressurreição. 

Marcelo Ferreira Rodrigues, na-
tural de Santa Albertina-SP, fale-
ceu aos 39 anos de idade. Não 
deixa filhos. Será sepultado no dia 
14/04/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 

Quem tem micro e peque-
nas empresas sabe das dificul-
dades financeiras enfrentadas 
frequentemente nos negócios. 
A possibilidade iminente de 
uma nova crise está sempre 
no horizonte e gera insegu-
rança.

Mesmo assim, há a neces-
sidade de se investir cons-
tantemente no negócio. A 
empresa que não investe em 
si mesma pode perder espaço 
para a concorrência, ocasio-
nando perdas de negócios e 
faturamento.

Nesse contexto, constituir 
reservas financeiras para pe-
ríodos de crises e para novos 
investimentos no próprio ne-
gócio se torna fundamental.

Para as grandes compa-

ARTIGO

A importância da reserva financeira na 
sobrevivência dos pequenos negócios

Para se saber qual o valor a ser reser-
vado mensalmente, primeiro é necessá-
rio apurar o resultado do negócio. Uma 
planilha simples, com o faturamento 
e seus custos associados e despesas 
fixas e variáveis da empresa já será o 
suficiente.

nhias, que geralmente são 
sociedades empresariais, exis-
te a lei das S.A. (Sociedades 
Anônimas). Ela exige que uma 
parte dos lucros seja incorpo-
rada ao patrimônio líquido da 
empresa, em uma conta de 
reserva de lucro, com a finali-
dade de assegurar a operação 
da empresa ao longo do tempo, 
fortalecendo sua condição 
econômica.

No caso das micro e pe-
quenas empresas, isso tem 
que ser por iniciativa própria, 
estabelecendo-se uma prática 
contínua de se reservar parte 
do caixa para essas finalidades.

Para se saber qual o valor 
a ser reservado mensalmente, 
primeiro é necessário apurar 
o resultado do negócio. Uma 
planilha simples, com o fatura-
mento e seus custos associados 
e despesas fixas e variáveis da 
empresa já será o suficiente.

Sempre lembrando que o 

dinheiro da empresa não deve 
se misturar com o dinheiro 
do empresário ou empresária. 
Nessa planilha, coloque seu 
pró-labore — sua retirada 
mensal — e em outra você 
coloca suas despesas pessoais, 
para não ocorrer a chamada 
confusão patrimonial, quando 
o caixa da empresa se torna 
o mesmo que o pessoal, do 
empresário ou da empresária.

Após apurar o lucro líquido 
mensal do negócio, verifique 
quanto será possível reservar 
logo de início, para que esse 
valor possa cobrir ao menos 
seis meses das despesas, in-
cluindo sua retirada, e também 
uma previsão de investimentos 
em curto e médio prazos.

Inicialmente pode ser que 
precise colocar um pouco mais, 
para chegar ao valor total, mas 
depois pode ir mantendo com 
um valor menor, assim que 
tiver a reserva constituída.

Esse dinheiro não deve 

ficar simplesmente parado em 
uma conta corrente, aguardan-
do ser utilizado. Em economia 
existem três tipos básicos de 
remuneração: a do salário pelo 
trabalho, a do aluguel pela 
utilização de recursos naturais 
e máquinas e a dos juros, pela 
utilização do dinheiro.

O banco estará utilizando 
seu dinheiro e você deverá ser 
remunerado por isso. Assim, 
verifique quais as aplicações 
que melhor estejam remune-
rando o capital mês a mês, 
para que o dinheiro da reserva 
também traga resultados fi-
nanceiros para a empresa.

Constituir uma reserva 
financeira trará mais seguran-
ça para o seu negócio e mais 
tranquilidade em momentos 
de crise, fazendo com que a 
possibilidade de insolvência 
seja minimizada. Parte des-
sa reserva também deve ser 
destinada a investimentos 
nas melhorias dos produtos e 
serviços, para evitar a perda de 
mercado para os concorrentes.

Rogério Araújo é gestor 
e consultor financeiro, 
especialista em investi-
mentos, fundador da Roar 
Educacional Consultoria e 
líder educacional da cor-
retora de investimentos 
Vítreo

Maria de Lourdes da Silva, natural 
de Potirendaba-SP, faleceu aos 72 
anos de idade. Deixa os filhos Nadia 
Reis e José Roberto. Será sepultado 
no dia 14/04/2022 às 14h, saindo 
seu féretro do velório São João Batis-
ta para o Cemitério São João Batista. 

Joaquim Pereira Lima, natural de 
Catarina-CE, faleceu aos 79 anos de 
idade. Era casado e deixa os filhos 
Alex e Antonio. Será sepultado no dia 
14/04 /2022 às 17h, saindo seu fére-
tro do velório Parque Jardim da Paz 
para o Cemitério São João Batista. 

Acesse o portal 
DHojeinterior

ARTIGO

Páscoa: a redenção que nos melhora 
como pessoa

“—Deixem vir a mim as 
crianças e não as impeçam; 
pois, o Reino dos céus perten-
ce aos que são semelhantes a 
elas” – Jesus Cristo (Matheus 
19:14)

Inspirada nessas palavras, 
sem pretensões históricas ou 
religiosas, apenas me deixan-

do levar pela inspiração, quem 
sabe a tradição do coelho bo-
tando ovos de chocolate tenha 
se mantido firme, ao longo dos 
anos, justamente porque, ao 
se espelhar em uma criança, 
reforça a busca coletiva por um 
ser humano de coração mais 
depurado.

Fato é que uma criança, por 
sua pureza de alma, expressa 
cristalinamente o que sente. 
Em sua ingenuidade não mede 
esforços na capacidade de so-
nhar, por exemplo, no dia de 
Páscoa ser capaz de ficar es-
perando a hora de procurar os 
ovos de chocolate escondidos 
pelo coelhinho.

Venhamos e convenhamos 
ser uma experiência de grande 
bem-estar se pôr a procurar 
dos doces escondidos pelo co-
elho ou mesmo estar diante do 
sorriso de uma criança quando 
o encontra. Sem dúvida, algo 
que se torna reflexo de doçura, 
felicidade e a mais pura inge-
nuidade. 

Fato é que a Páscoa Cristã 
é falar de sentimentos em seus 
distintos grupos, desde aqueles 
sentidos como não prazerosos 
— sofrimento, crucificação, 
morte… até os que são senti-
dos como prazerosos — res-
surreição, bem-estar, vida e 
esperança. 

Vida que no domingo de 

Páscoa é celebrada na vibração 
das crianças, a quem aos céus 
pertence. Vibração ressoada 
na união em família, na fala 
em ressurreição e que, através 
da inspiração da prosperida-
de, agrega os sentimentos de 
liberdade, redenção e fé ao to-
car os corações com gratidão, 
esperança e perdão.

Páscoa, quando a liberdade 
nos proporciona o livre arbí-
trio, a redenção nos habilita a 
melhorar como pessoa e a fé 
nos fortalece pela inabalável 
confiança. E seria assim que 

esses três sentimentos tocam 
os nossos corações com a 
gratidão por nossa existência, 
com o perdão necessário para 
a convivência na terra e com a 
esperança da predominância 
do amor altruísta entre nós, 
seres humanos.

__
*Beatriz Breves é psi-

cóloga, psicanalista, físi-
ca e psicoterapeuta. Sua 
especialidade é a Ciência 
do Sentir e os mais de 500 
sentimentos listados du-
rante 35 anos de pesquisa.

ARTIGO

Misericórdia: o alicerce da Fé

O Universo é uma oração, 
um gesto de misericórdia do 
Pai Celeste, Lei Espiritual que, 
ao ser fraternalmente vivida, 
rege e transforma a existência 
de seres, povos e nações. Em 
razão disso, “Bendito seja o 
Deus e Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, que, segundo a 
Sua grande misericórdia, nos 
gerou de novo para uma viva 
esperança, pela ressurreição 
de Jesus Cristo dentre os mor-
tos” (I Pedro, 1:3).

Costumo rogar em minhas 
preces: Ó Jesus, cuja mise-
ricórdia nos sustenta! O que 
nos sustenta é a Misericórdia 
Divina, na forma de saúde, de 

ânimo imbatível, de vontade 
de crescer (sem que o seja 
pisando sobre seus seme-
lhantes). O alicerce da Fé é 
justamente a Misericórdia do 
Celeste Provedor. Portanto, 
mesmo na penúria, se quiser-
mos, seremos afortunados. 
Pobreza, riqueza, escravidão, 
liberdade encontram-se den-
tro de nós. Ninguém aprisiona 
o Espírito de um homem livre, 
muito menos algema a Alma 
de uma mulher liberta pelo 
conhecimento da Verdade de 
Deus.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 

“Bendito seja o Deus e Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que, segundo a Sua 
grande misericórdia, nos gerou de novo 
para uma viva esperança, pela ressur-
reição de Jesus Cristo dentre os mortos” 
(I Pedro, 1:3). 
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Política Durante a posse
O presidente eleito José Mauro Ferrei-
ra Coelho  falou sobre a importância 
da prática de preços de mercado

Dados do IBGE
As despesas com consumo final de 
bens e serviços de saúde no Brasil 
corresponderam a 9,6% do PIB

Arquivo DHoje

O Subprocurador-Geral de 
Justiça do Estado, Wallace Pai-
va Martins Junior, deu parecer 
favorável ao pedido de liminar 
em ação do Partido Socialismo 
e Liberdade (Psol) que pede a 
inconstitucionalidade da pror-
rogação do contrato do trans-
porte coletivo de Rio Preto feita 
com aval da Câmara mas sem 
licitação. 

O contrato foi prorrogado 
após Lei Municipal votada e 
aprovada pelos vereadores que 
permitiu a renovação por um 
período de 10 anos.

O parecer do subprocurador 
foi pedido pelo desembargador 
Vianna Cotrim, do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, 
responsável pela ação. Após a 

Procuradoria é favorável à suspensão 
do contrato do transporte coletivo

FEITO SEM LICITAÇÃO

O parecer do subpro-
curador foi pedido pelo 
desembargador Vianna 
Cotrim, do TJ

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

manifestação, Cotrim vai deci-
dir se concede ou não a liminar. 

Diz que ela “usurpa com-
petência legislativa privativa 
da União” e inova ao ofender 
“normas gerais de licitação e 
contratação”. Para ele, ofende 
o “artigo 144 da Constituição 
Estadual’ e afronta o pacto fe-
derativo previsto no “artigo 22 
da Constituição Federal”. 

A ação deve demorar para 
ser julgada, por isso o subpro-
curador afirma que há a demora 
(periculum in mora) e por isso 
acha que deve ser autorizado 
“a suspensão da eficácia” no 
pedido de liminar. 

Ele diz em seu parecer que 
“o Supremo Tribunal Federal 
já declarou a inconstituciona-
lidade de leis municipais que 
dispensaram a prévia licitação 
para a concessão ou a permissão 
da exploração de serviços pú-
blicos”, objetivamente aqueles 
que “efetuaram a prorrogação 
de contratos de concessão de 
transporte público sem prévio 
procedimento licitatório”. 

Por este motivo, diz que opi-
na pela concessão “da liminar”. 
O parecer do subprocurador 
deve servir para embasar a de-
cisão do desembargador Viana 
Cotrim. Caso o desembargador 

nais leis municipais que pror-
rogaram concessões celebradas 
antes da edição da Lei Federal 
8987/95 (lei geral de concessões 
e permissões) e até mesmo da 
Constituição Federal de 1988. 
O Município realizou licitação 
em 2011. Não houve dispensa 
de licitação, mas prorrogação 
do contrato até então em vigor. 
A Lei 8987/95 tem expressa 
previsão da possibilidade da 
prorrogação no artigo 23, in-
ciso XII. O edital e o contrato 
da concessão atual fizeram 
expressa previsão autorizando 
a prorrogação, mediante nova 
lei municipal.

ANISTIA

Edinho envia projeto que cria novo 
PPI para contribuintes devedores

CONTRATO

10
ANOS  é o tempo do 
novo contrato, após 
ser prorrogado sem 
licitação para as mes-
mas empresas

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou nesta quin-
ta-feira, 14, projeto de lei que 
cria o Programa de Pagamento 
Incentivado (PPI) que concede 
descontos aos contribuintes 
com débitos junto a Prefeitura 
de Rio Preto. 
Consta no projeto que a con-
cessão de descontos pelo 
Programa será para débitos 
tributários e não tributários 
apurados, celebrados, rom-
pidos e/ou vencidos até o dia 
31 de dezembro de 2021 que 
estejam inscritos ou não em 
dívida ativa; ajuizados ou não; 
parcelados ou reparcelados, 
relativos ao Imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza 
(ISSQN) retido na fonte; de-
correntes de multa de trânsito; 
de água e esgoto; relativos à dí-
vida de servidores junto à Ad-
ministração Pública; relativos 
a multas contratuais e aquelas 
administrados junto à Empre-
sa Municipal de Construções 

Populares (Emcop). 
O prefeito Edinho alega que 
o PPI é uma forma de aliviar 
os contribuintes que estão em 
débito com a Prefeitura, dimi-
nuindo o valor dos juros. 
“O município sempre ofereceu 
o benefício fiscal do parcela-
mento de débitos, porém, a 
incidência de juros e multas, 
muitas vezes, é impedimento 
para que os devedores possam 
colocar em dia suas obriga-
ções, não sendo dado outro be-
nefício que não a prorrogação 
do prazo de pagamento por 
meio de parcelamentos”, diz 
Edinho. 
O prefeito pediu urgência na 
votação do projeto que deve 
entrar na sessão da próxima 
terça-feira, 19. Os débitos po-
derão ser pagos, parcelados/
reparcelados com os seguintes 
incentivos, no período de 2 de 
maio de 2022 a 31 de maio de 
2022: 

I - à vista, com desconto de 
100% dos juros e multa de 
mora; 
II – com desconto de 70% dos 
juros e multa de mora nas se-
guintes condições: 
Pagamento inicial à vista de 
50% do débito total consolida-
do até o primeiro dia útil sub-
sequente ao da consolidação. 
O restante em duas parcelas 
mensais e consecutivas. 
III – com desconto de 50% dos 
juros e multa de mora nas se-
guintes condições: 
Pagamento inicial à vista de 
40% do débito total consolida-
do até o primeiro dia útil sub-
sequente ao da consolidação. 
O restante em cinco parcelas 
mensais e consecutivas. 
IV – à vista, com desconto de 
30% (trinta por cento) do to-
tal do débito correspondente 
à(s) parcela(s) não vencida(s) 
do parcelamento ou reparce-
lamento não rompido e ativo.

Edinho envia projeto que cria novo PPI para contribuintes devedores

COM SINDICALISTAS

Alckmin chama Lula de ‘maior líder 
popular’ do Brasil em evento

Indicado para ser vice-presi-
dente na chapa do pré-candi-
dato Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT), o ex-governador Geraldo 
Alckmin (PSB) elogiou o líder 
petista nesta quinta-feira (14) 
diante de uma plateia de repre-
sentantes sindicais na Casa de 
Portugal, região central de São 
Paulo. 
O ex-governador classificou o 
encontro como uma “reunião 
histórica com as mais impor-
tantes centrais sindicais” do 
país e declarou que a luta sindi-

PPI é uma forma 
de aliviar os con-
tribuintes que 
estão em débito 
com a Prefeitura, 
diminuindo o valor 
dos juros

Subprocurador é favorável para suspender prorrogação do contrato do transporte coletivo

conceda a liminar, o contrato 
será suspenso e, para continu-
ar funcionando, o serviço terá 
que ser feito com um contrato 
emergencial. 

Se perder a ação, a Pre-
feitura terá que realizar uma 
concorrência pública. 

Outro lado 
Procuradoria Geral do Mu-

nicípio realizará a defesa do 
ato de prorrogação por consi-
derar que a ação é fundada em 
entendimento jurisprudencial 
inaplicável, uma vez que a ação 
faz citações de julgados do STF 
que declararam inconstitucio-

cal criou o maior líder popular 
do país.  “A luta de vocês, a luta 
sindical, deu ao Brasil o maior 
líder popular deste país: Lula. 
Viva, Lula! Viva os trabalha-
dores do Brasil!”, declarou Al-

ckmin. No evento, o ex-presi-
dente Lula disse que vai criar 
uma mesa de negociação entre 
representantes de sindicatos e 
empresários para discutir le-
gislação trabalhista brasileira.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Vetada lei 
que obriga 
monitor em 
van escolar

O prefe i to  Edinho 
Araújo (MDB) vetou o pro-
jeto de lei que torna obri-
gatória a presença de um 
monitor treinado durante 
as viagens nos veículos de 
transporte escolar público 
municipal.  

Na justificativa para 
vetar o projeto, Edinho 
afirma que existe vício de 
iniciativa, já que invade 
competência do Poder 
Executivo. “Evidente que 
a proposta conta com vício 
de iniciativa, o que impede 
a sua sanção pelo Prefeito 
Municipal, na medida em 
que tem origem no Po-
der Legislativo, quando 
a proposta se relaciona a 
assunto que invade a ges-
tão dos serviços públicos, 
a cargo exclusivamente do 
Executivo”, diz. 

Também afirma que 
o projeto não aponta de 
onde virão os recursos 
financeiros para sua im-
plementação. “A proposi-
ção legislativa que crie ou 
altere despesa obrigatória 
ou renúncia de receita 
deverá ser acompanha-
da da estimativa do seu 
impacto orçamentário e 
financeiro”. 

Edinho finaliza lem-
brando que o projeto não 
menciona como ficaria a 
situação dos permissioná-
rios que também realizam 
serviço de transporte no 
setor privado. 

Divulgação SMCS

CÂMARA RIO PRETO

APP é lançado e já pode ser baixado

A Câmara Municipal lançou na 
tarde desta quinta-feira (14) 
o seu aplicativo para telefone 
celular. Ele pode baixado gra-
tuitamente nas lojas de apli-
cativos. O objetivo, segundo o 
presidente Pedro Roberto Go-
mes (Patriota) é a transparên-
cia das atividades da Câmara e 
dos vereadores.  
Ele se disse feliz em ser presi-
dente num momento em que a 
tecnologia permite esse avan-
ço. A partir de agora, o muní-
cipe pode interagir com os ve-

readores, enviando sugestões, 
críticas e resolvendo seus pro-
blemas em tempo real.  
Além de um grupo de servido-
res do Legislativo, o aplicativo 
foi desenvolvido com a ajuda 

da Empresa de Processamen-
to e Dados (Empro) do muni-
cípio e faz parte do que Pedro 
Roberto chama de Câmara Di-
gital.  
Além dos vereadores, estavam 
presentes o promotor Carlo 
Roberto Menezello Romani e 
o vice-presidente do Parque 
Tecnológico (Partec), Gilberto 
Mariano. Ele também é diretor 
de relações institucionais da 
Associação dos Profissionais e 
Empresas de Tecnologia e In-
formação (Apeti) de Rio Preto.  
O promotor disse que o aplica-
tivo vai ser fundamental para a 
transparência dos trabalhos da 
Câmara e da atividade diária .

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Aplicativo  pode 
ser baixado gra-
tuitamente nas 
lojas  e servir para 
a transparência, 
sugestões e 
críticas
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CIDADES Ladrão arrependido
O ladrão que furtou chocolates na 
creche Irmã Julieta, no Jardim Urano, 
se entregou à polícia nesta quarta

Perdeu R$ 3,2 mil
Uma idosa, de 67 anos, compareceu na 
Central de Flagrantes e disse que caiu 
no ‘golpe do empréstimo para parente

Policiais civis do Grupo de 
Operações Especiais (GOE) da 
Deic de Rio Preto apreende-
ram 100 pneus de carretas, na 
noite desta terça-feira, 12, na 
rodovia Assis Chateaubriand 
(SP-425). A carga foi avaliada 
em mais de R$ 400 mil. 

Flagrante
O flagrante foi possível 

graças a uma denúncia anôni-
ma que alertou sobre a vinda 
de uma carreta do Paraguai, 

SP-425

Carga de pneus apreendida 
é avaliada em R$ 400 mil

FLAGRANTE

Baep apreende R$ 85,7 mil e mecânico 
é preso por posse ilegal de arma

carregada com produtos con-
trabandeados, com destino a 
Uberlândia (MG). 

Durante revista na carro-
ceria do caminhão, além dos 
pneus, foram confiscadas cen-
tenas de cigarros eletrônicos, 
garrafas de bebidas alcoólicas 
e R$ 1,5 mil em dinheiro. 

Contrabando 
Os produtos foram apreen-

didos e o caminhoneiro preso. 
Ele vai responder pelo crime 
de contrabando. Colaborou 
– Sarah BELLINE

O dono de uma oficina mecâ-
nica, na Caic, em Rio Preto, 
foi preso em flagrante, por 
posse ilegal de arma, na noi-
te desta quarta-feira, 13, de-
pois que policiais militares do 
Baep receberam uma denún-
cia anônima de que estaria 
vendendo armas no local. 
Segundo a PM, ao ver a via-
tura, o jovem, de 24 anos, foi 
para o fundo do imóvel, onde 

acabou sendo abordado. Aos 
militares, ele disse que como 
o conserto de motos estava 
fraco, passou a vender drogas 
e armas na oficina.

    Dinheiro
Com o suspeito foram confis-
cados R$ 882 e, em sua resi-
dência, uma pistola, da marca 
Taurus, calibre 38, contendo 
15 munições e um carregador 
com mais 15 munições.
No guarda-roupas do quarto 

do acusado foi achada uma 
caixa com R$ 85,7 mil e, na 
sala, um caderno com ano-
tações de tráfico de entorpe-
centes.

    Prisão
O dinheiro e a arma foram 
apreendidos e o autuado le-
vado até o Plantão, onde teve 
a prisão confirmada, sendo 
transferido à carceragem lo-
cal. Colaborou – Sarah 
BELLINE

Deic de Rio Preto apreendeu 100 pneus de carretas

Baep apreende R$ 85,7 mil e mecânico vai preso por posse ilegal de arma

Arquivo DHoje

Uma mulher entrou na 
Escola Municipal Antônio de 
Souza, no Residencial Caeta-
no, em Rio Preto, na última 
quarta-feira, 6, e tentou sair 
com uma criança autista, de 
6 anos. Funcionários da uni-
dade perceberam a atitude da 
desconhecida que, ao ver que 
seria abordada, fugiu. 

Vídeo
O caso só veio a público 

após o avô do menino divulgar 
um vídeo em suas redes sociais 
relatando o susto que a família 
passou. 

Devido à proporção tomada 
pela ocorrência, o delegado da 
Deic, Paulo Buchala Júnior, 
assumiu as investigações. 

Em nota, a Secretaria de 

Mulher invade escola e tenta 
sequestrar criança autista

EM RIO PRETO

Educação rio-pretense in-
formou que “a criança não 
saiu em nenhum momento 
do prédio escolar. Mesmo 
assim todos os procedimentos 
padrões de segurança foram 
adotados e a unidade implan-
tou um sistema de carteirinhas 
para aumentar ainda mais a 
segurança dos alunos. Com as 
novas medidas, apenas os res-

ponsáveis com as carteirinhas 
poderão retirar as crianças da 
unidade escolar”. 

Boletim
Ainda segundo a pasta, 

“foi registrado um boletim de 
ocorrência pela unidade e o 
caso está sendo investigado. A 
supervisão da unidade se reu-
niu com os gestores da unidade 

para orientações. A direção fez 
o acolhimento à família. Foi 
realizada ainda uma reunião 
com todos os familiares para 
anunciar as novas medidas”. 

Apuração
A Secretaria de Educação 

abriu procedimento interno 
de apuração.  Colaborou 
– Sarah BELLINE

O caso só veio a público 
após o avô do menino di-
vulgar um vídeo em suas 
redes sociais relatando 
o susto

O delegado da Deic de Rio Preto, Paulo Buchala Júnior, assumiu as investigações

Família de 
gerente vira
refém em 
roubo a banco

Durante patrulhamen-
to de rotina policiais do 
Batalhão de Ações Espe-
ciais foram comunicados 
sobre um roubo a banco 
no município de Cosmo-
rama. Os suspeitos eram 
três homens armados que 
fizeram a família do ge-
rente da agência bancária 
como refém. 

Os assaltantes que 
estavam no veículo I30 
foram localizados na Ro-
dovia Armando Sales de 
Oliveira. 

No veículo haviam 
quatro integrantes de 
uma quadrilha da cidade 
de São Paulo com uma 
mochila com dinheiro e 
armas, sendo uma pistola 
e dois revolver calibre 38, 
além de pertences pesso-
ais e celulares de vítimas 
do assalto. 

Outro  veiculo foi avis-
tados pelos policiais, mas 
conseguiu fugir. Ainda 
não há informações da 
quantia que os ladrões 
teriam roubado.

DA REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

150 mil maços de cigarros
Policiais civis do Grupo de 

Operações Especiais (GOE), da 
Deic de Rio Preto, apreenderam 
nesta quarta-feira, 13, 150 mil 
maços de cigarros suspeitos de 
serem falsificados. 

A carga foi localizada em 
dois barracões de uma distri-
buidora de cigarros, no bairro 
Quinta das Paineiras. 

Dinheiro

Além das mercadorias, fo-
ram confiscados na empresa R$ 
72 mil. O proprietário da firma 
foi ouvido e liberado. 

Os cigarros serão periciados 
e, caso seja comprovada a fal-
sificação, os responsáveis vão 
responder a crime cuja pena 
varia de 4 a 8 anos de detenção. 
 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE

APREENSÃO

Divulgação DEIC

Divulgação BAEP

GOE apreende 150 mil maços de cigarros 

Motociclista 
bate em poste 
e é internado 
na UTI do HB

A Polícia Civil de Rio 
Preto vai investigar as 
causas de um acidente 
ocorrido na tarde desta 
quarta-feira, 13, no Par-
que da Cidadania. A víti-
ma, um motociclista, de 
28 anos, foi internada na 
UTI do Hospital de Base.

Batida
Segundo o boletim 

de ocorrência, o piloto 
trafegava pela Avenida 
Américo Agrelli, quando 
no cruzamento com a 
rua Frei Arcanjo, perdeu 
o controle e se chocou 
contra um posto de ilu-
minação.

Socorro
Populares acionaram 

a PM e o Samu. O mé-
dico socorrista encon-
trou o jovem inconscien-
te e com traumatismo 
craniano, sendo levado 
em estado grave ao HB. 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Agentes 
apreendem 
celulares e 
drogas no CPP

Uma denúncia anô-
nima levou agentes do 
Centro de Progressão Pe-
nitenciária (CPP) de Rio 
Preto a apreenderem celu-
lares, acessórios e drogas 
em uma cela da Ala 1.

Os funcionários públi-
cos registraram queixa na 
Central de Flagrantes, na 
tarde desta quarta-feira, 
13.

Segundo o boletim 
de ocorrência, ao veri-
ficarem a informação 
acharam cinco celulares, 
um tijolo de maconha e 
12 invólucros de cocaína, 
fone de ouvido, bateria e 
carregador.

Os objetos foram con-
fiscados e o detento ne-
gou a propriedade dos 
entorpecentes, alegando 
que apenas fez uso dos 
telefones dentro da uni-
dade prisional. O caso 
será investigado pela Po-
lícia Civil rio-pretense. 
 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

Divulgação GOE

Golpe dá prejuízo de R$ 4 mil
Um rio-pretense, de 21 anos, 

esteve na noite desta quar-
ta-feira, 13, na delegacia de 
plantão para denunciar ter sido 
enganado por golpistas. Ele teve 
prejuízo de R$ 4.052,66. 

À polícia, contou que viu 
um anúncio em um suposto site 
de uma financeira e entrou em 
contato com quatro números de 
telefones diferentes. 

Interessado em uma linha de 

crédito de R$ 5 mil, foi conven-
cido a fazer seis transferências 
bancárias e um depósito para 
pagar taxas e impostos para 
aprovação e liberação do em-
préstimo. 

Ao perceber que havia caído 
num golpe, a vítima foi registrar 
o boletim de ocorrência de es-
telionato, que será investigado 
pelo 2º DP. Colaborou – Sa-
rah BELLINE

FALSA FINANCEIRA

DA REPORTAGEM DA REPORTAGEM

DA REPORTAGEM

DA REPORTAGEM

DA REPORTAGEM
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A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto divulgou nesta quinta-
-feira (14) o boletim semanal 
de casos de Covid-19. Pela 
primeira vez desde que os 
primeiros casos foram confir-
mados em março de 2020, a 
cidade registrou uma média 
móvel de casos graves e de 
óbitos pela doença abaixo de 
1, praticamente zerando os 
dois índices. A média de casos 
graves está em 0,15 por dia e a 
de óbitos em 0,2. 
“A queda da média móvel de 
casos graves e óbitos refle-
te esse momento em que a 
pandemia arrefeceu e tende 
a se transformar em uma en-
demia. Isso graças à vacina. 
Temos um bom índice de va-
cinação em Rio Preto, mas 
precisamos manter alta a co-
bertura vacinal para que esses 
números continuem baixos”, 
afirmou o secretário de saúde, 

Rio Preto praticamente zera 
média móvel de casos e mortes

COVID-19

Pela primeira vez 
cidade registrou uma 
média móvel de casos 
graves e de óbitos pela 
doença abaixo de 1

Rio Preto praticamente zera média móvel de casos graves e óbitos por Covid-19

Vincius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

HCM E REGIÃO

Diretores alertam para lotação e falta de leitos
Durante a inauguração dos 

14 leitos de UTI pediátrica no 
Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM), o diretor da 
Funfarme (que abrange o HB 
e o HCM), Jorge Fares, voltou 
a falar sobre o déficit de leitos 
na região de Rio Preto. No 
início da semana em reunião 
na Câmara Municipal, ele já 
havia chamado a atenção para 
o fato de muitos hospitais 
particulares de cidades da 
região terem parado de aten-
der pelo SUS, aumentando a 
demanda do Hospital de Base. 
“A distribuição de leitos na 

nossa região diminuiu nos 
últimos 20 anos, seja porque 
a remuneração é ruim, porque 
os hospitais privados deixaram 
de atender SUS, por vários 
motivos, e ao mesmo tempo a 
população aumentou”, afirmou 
Fares. 

O diretor também afirmou 
que houve um aumento nos 
atendimentos por conta da de-

Divulgação

EXECUTIVO

Lei que obriga sessões 
de cinema adaptadas 
para autistas é vetada 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei que 
tornava obrigatória a realização 
de sessões de cinema adaptadas 
para pessoas com transtorno do 
espectro autista (TEA), em Rio 
Preto. A proposta foi aprovada 
pela Câmara Municipal e é de 
autoria do vereador Renato 
Pupo (PSDB). 

Caso implementada a lei, as 
redes de cinema deveriam re-
servar, no mínimo, uma sessão 
por mês destinada a pessoas 
com o transtorno do espectro 
autista, assim como suas fa-
mílias.  Ao justificar o projeto 
Edinho afirmou que a proposta 
não especifica o tipo de “san-
ção” ou “punição” à empresa de 
que deixe de cumprir as regras 
estabelecidas. “Assim sendo, o 
Projeto de Lei deverá ser vetado 
por veicular um vazio jurídi-
co, com conteúdo meramente 

recomendatório ou sugestivo, 
cuja “obrigatoriedade” não 
é acompanhada de qualquer 
penalidade ou gravame, sendo 
assim, norma de natureza me-
ramente programática ou reve-
ladora de um ideal, sem regra 
que implique sua efetiva fun-
cionalidade”, afirma o prefeito. 
Edinho ainda afirma que o 
projeto traz “tumulto adminis-
trativo”.  

Emissão de 
diploma em 
braile é barrada 
pelo Executivo

O prefeito Edinho ve-
tou projeto de lei que pre-
vê a obrigatoriedade da 
emissão de diplomas em 
Braille para alunos com 
deficiência visual nas ins-
tituições de ensino médio 
e superior de Rio Preto. 

De acordo com a pro-
posta de autoria do vere-
ador Jean Charles (MDB) 
as instituições de ensino, 
públicas e privadas, de 
ensino Médio e Supe-
rior, de Rio Preto, ficam 
obrigadas a fornecer, a 
pedido do aluno, ou seu 
responsável legal, uma via 
do Diploma ou Certificado 
de Conclusão de Curso, 
confeccionado em Braille, 
para atender os alunos 
portadores de deficiência 
visual.

Multas
Caso vire lei o descum-

primento vai gerar multa 
de 20 UFM, ou seja, R$ 
1.259, dobrando em caso 
de reincidência, atingindo 
valor de R$ 2.518. 

No veto Edinho afir-
mou que a proposta inva-
de competência exclusiva 
do Executivo.

Vincius LIMA

Raphael FERRARI

Raphael FERRARI

PEDIATRIA

O Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) inaugu-
rou, nesta quinta-feira (14) 
14 novos leitos de UTI pedi-
átrica, passando das atuais 
16 unidades para 30, um au-
mento de 87%. Dos 14 leitos, 
10 compõem a nova UTI da 
emergência pediátrica, situada 
no térreo, e os outros quatro 
integram a ampliação da UTI 
pediátrica, no quarto andar. 
Esta unidade já havia recebido 
6 novos leitos no ano passado, 
totalizando agora 10. 

Considerando as UTIs car-
diológica, pediátrica e neona-
tal, o HCM possui agora 69 

HCM abre 14 leitos e prevê demanda maior
leitos. 

“Investimos no que há de 
mais moderno em infraestru-
tura e equipamentos e con-
tratamos mais de 70 profis-
sionais”, afirmou Jorge Fares, 
diretor executivo da Funfarme, 
mantenedora do HCM. 

“Eu já estou aqui há 20 
anos trabalhando na UTI pe-
diátrica e ultimamente temos 
visto que tem aumentado 
muito a necessidade de vagas 
de UTI pediátrica”, afirmou a 
diretora clínica do HCM, Ma-
rina Catuta. 

Demanda maior
De acordo com a diretora, 

a ampliação deve resolver a 

Vinicius LIMA

manda reprimida na pandemia. 
A Funfarme atualmente atende 
mais de 100 municípios da 
região, com uma população de 
aproximadamente 1,6 milhão. 

O diretor administrativo do 
HCM, Antônio Soares, afirmou 
que o HCM, que chegou a 100% 
de lotação no início de ano por 
conta de um surto de síndrome 
respiratória, continua lotado. 

“Nós hoje continuamos 
com um número muito gran-
de de pacientes internados e 
estamos praticamente com 
100% de ocupação em todos 
os nossos setores ” , afirmou. 
Segundo Soares, além das 
síndromes respiratórias virais, 
o HCM também tem realizado 
muitos atendimentos de casos 
de dengue e traumas. 

situação neste primeiro mo-
mento, mas a demanda deve 
aumentar nos próximos meses 
com a chegada do período mais 
frio do ano. 

“As maiores demandas são 
casos respiratórios, traumas 
e pacientes oncológicos, de 
neurocirurgias. Os quadros 
respiratórios devem piorar 
agora com o outono e o inver-
no”, afirmou Marina. 

Aparelhos
Cada uma das novas uni-

dades possui um aparelho de 
eletrocardiograma, que per-
mite que o resultado do exame 
seja transmitido da beira do 
leito para os computadores 

via conexão sem fio. Outro 
equipamento de última gera-
ção é o ultrassom portátil, que 
permite aos médicos levá-lo 
até qualquer leito para realizar 
exames, como o ecocardiogra-
ma funcional, ou em procedi-
mentos, como a passagem de 
cateter central, por exemplo. 

A abertura dos novos lei-
tos de UTIs resultou tam-
bém na geração de empre-
gos. Foram contratados 74 
profissionais, entre médicos, 
fisioterapeutas, enfermagem 
e higiene e limpeza. Somente 
para a enfermagem, foram 
58, aumento de 20% no total 
de profissionais especializa-
dos em tratamento intensivo. 

Divulgação

HCM prevê demanda maior por leitos no inverno

O diretor da Funfarme (que abrange o HB e o HCM), Jorge Fares

Aldenis Borim. 

    Atualização
Na atualização desta quinta-
-feira, foram confirmados 125 
novos casos, sendo 45 diag-
nosticados por exame PCR e 
80 por TR antígeno. No to-
tal, o município contabiliza 
135.578 casos, com uma mé-
dia móvel de 15 casos leves 

por dia. 
Também foi confirmado mais 
um óbito por Covid-19, tendo 
sido notificado no dia 08/04. 
Desde o início da pandemia, 
Rio Preto contabilizou 3.061 
mortes pela doença, com uma 
taxa de letalidade de 2,25%. 
Considerando apenas os da-
dos de 2022, a letalidade está 
em 0,6%. 

O número de curados che-
gou 132.242, o equivalente a 
97,5% dos casos. A Saúde con-
tabiliza 485.997 notificações 
sintomas gripais e 434.658 
testes realizados. O coeficien-
te de incidência dos últimos 
sete dias é de 27 casos a cada 
100 mil habitantes. 
Atualmente Rio Preto conta 
com 157 pacientes internados 

com síndrome respiratória 
aguda grave (SRAG), com 52 
na UTI e 105 na enfermaria, 
sendo 78 residentes de Rio 
Preto e 79 de outros municí-
pios da região. Dentre os casos 
já confirmados com Covid-19, 
são 56 internações, com 23 
na UTI e 33 na enfermaria. A 
taxa de ocupação de leitos de 
UTI na região é de 13,7%.

Arquivo DHoje

HCM, que chegou 
a 100% de lotação 
no início de ano 
por conta de um 
surto de síndrome 
respiratória, con-
tinua lotado.
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Divulgação SMCS

Olímpia espera receber 150 mil 
visitantes nos feriados de abril

LAZER

Os alunos da escola E.M. 
Prof. Agostinho Brandi rece-
beram nesta quinta-feira, (14), 
caixas de bombons que foram 
entregues especialmente pelo 
coelho da Páscoa. Um total de 
100 alunos recebeu os chocola-
tes, sendo eles da 1ª e 2ª Etapa 
do Fundamental, de seis salas 
diferentes, contemplando ma-
nhã, tarde e o período integral. 

As caixas de bombons fo-

AGOSTINHO BRANDI

Alunos recebem chocolates da 
Páscoa em escola municipal

ram doadas pelos próprios 
professores, funcionários e 
alguns comerciantes locais. A 
iniciativa da entrega ser espe-
cialmente feita pelo coelho da 
Páscoa surgiu do secretário da 
escola Felipe Ramos, que suge-
riu se fantasiar do personagem 
para alegrar as crianças. 

“Queríamos trazer mais 
alegria para as crianças, alu-
gamos a fantasia e decidi que 
iria ser o coelhinho da Páscoa 
dos alunos! Desde a pandemia 
vimos que eles estavam mais 
cabisbaixos, então decidi que 

A Secretaria de Turismo e 
Cultura de Olímpia divulgou 
uma pesquisa junto com as 
hotelarias estimando que o 
município deverá receber cerca 
de 150 mil turistas nos feriados 
do mês de abril. 

Segundo os relatórios, mais 
de 71 mil visitantes devem 
passar pela cidade neste feria-
do prolongado da Páscoa, em 

Mais de 71 mil visitan-
tes devem passar pela 
cidade neste feriado 
prolongado da Páscoa

DE MADRUGADA

Após dois anos, Paixão de Cristo 
volta a ser encenada em Bálsamo

O grupo de teatro Cami-
nhada com Jesus organiza 
os detalhes para mais uma 
encenação da Paixão de Cristo 
em Bálsamo. Marcada para a 
madrugada desta Sexta-Feira 
Santa (15 de abril), essa edi-
ção representará a retomada 
do evento, adiado nos dois 
últimos anos por conta da 
pandemia. 

“A expectativa é muito 
grande. Tanto entre nós, ato-
res e organizadores, como 
também por parte do público. 
Temos recebidos muitas men-
sagens, ligações. Essas mani-
festações nos dão a certeza que 
o evento será retomado com 
toda a sua grandiosidade”, afir-
mou Ricardo Parra, presidente 
da recém fundada Associação 
Paixão de Cristo – Caminhada 
com Jesus. 

O teatro começará às 3 
horas da madrugada no palco 
da Praça da Matriz, onde serão 
montados quatro cenários: 
o Templo dos Sacerdotes, o 
Palácio de Herodes, o Orto 
das Oliveiras e o Palácio de 
Pilatos. Após as primeiras ce-
nas no local, atores e público 
seguirão em procissão para o 
cruzeiro do município, em um 
percurso de 4 quilômetros, que 

representa a Via Crucis. 
Ao todo, cerca de 100 vo-

luntários irão trabalhar na 
encenação. São aproximada-
mente 90 personagens e pelo 
menos 10 pessoas envolvidas 
nos bastidores. 

Pela primeira vez, Jesus 
Cristo será interpretado pelo 
gerente de logística Ronaldo 
Parra, de 27 anos. “É uma 
honra e ao mesmo tempo uma 
responsabilidade muito gran-
de. O que fazemos no palco 
emociona e faz milhares de 
pessoas que vem nos assistir 
refletir sobre os ensinamentos 
de Jesus”, explica Ronaldo, 
que desde a adolescência par-
ticipa do teatro. 

Como já é tradição, haverá 
uma campanha de arrecadação 
de alimentos não perecíveis no 
dia do evento. As doações se-

rão repassadas aos Vicentinos, 
que atendem famílias carentes 
de Bálsamo. 

“Estamos preparando tudo 
com muito carinho para que 
possamos juntos meditar a 
Paixão de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, para que ele possa re-
almente ressuscitar em nossos 
corações no sábado de aleluia”, 
afirmou a organizadora Maria-
na Delfino. 

A encenação da Paixão 
de Cristo em Bálsamo neste 
ano conta com recursos da lei 
federal Aldir Blanc, que prevê 
auxílio ao setor cultural. 

História
Essa será a 34ª Caminhada 

com Cristo de Bálsamo. A pri-
meira delas ocorreu em 1986 e 
contou com a participação de 
apenas 27 pessoas. 

Olímpia divulgou uma pesquisa junto com as hotelarias estimando que deverá receber cerca de 150 mil turistas nos feriados de mês

Ainda segundo 
levantamento do 
município, Olímpia 
já recebeu mais de 
860 mil turistas no 
primeiro trimestre 
de 2022

Da REPORTAGEM 

Vinicius LIMA 

Divulgação

Divulgação

três diárias. Já com relação ao 
feriado de Tiradentes, na pró-
xima quinta-feira, o município 
estima receber quase 76 mil 
turistas, referentes a quatro 
diárias. 

Os números representam 
um crescimento significativo 
da procura pelo destino nos 

últimos anos. Em 2019, por 
exemplo, ano antes da pan-
demia, o feriado de Páscoa foi 
celebrado na mesma data de 
Tiradentes, sendo que a cidade 
registrou pouco mais de 20 
mil turistas, em três dias, o 
que resulta em um aumento 
de 253% no total de visitantes 
recebidos, em relação ao que é 

esperado para a data neste ano. 
Em 2020 e 2021 os atrativos 
turísticos estavam fechados 
por conta da pandemia. 

Ainda segundo levanta-
mento do município, Olímpia 
já recebeu mais de 860 mil 
turistas no primeiro trimestre 
de 2022, o que representa 
aproximadamente 30% do 

total de visitantes de 2019, 
quando a cidade recebeu quase 
3 milhões de pessoas. O grande 
destaque foi o mês de janei-
ro, época de alta temporada 
devido às férias escolares, no 
qual quase 450 mil turistas 
passaram pela cidade. Já o 
feriado de Carnaval registrou 
mais de 85 mil visitantes em 

quatro dias. 
De acordo com o arquiteto 

e vice-presidente do Thermas 
do Laranjais, Jorge Noronha, 
a expectativa é de 30 a 40 mil 
visitantes nessa Páscoa. “Esta-
mos entrando em um período 
em que o parque tem menos 
movimentação e no feriado da 
páscoa, as famílias tradicional-

mente preferem se reunir em 
casa”, comentou. 

A programação do Thermas 
para o fim de semana inclui 
aulas de hidroaxé, dinâmicas 
em que os vencedores podem 
levar ingressos para o Vale 
dos Dinossauros e Museu de 
Cera, além de distribuição de 
miniovos de chocolate para as 
crianças. 

O Hot Beach espera receber 
20 mil pessoas nesses próxi-
mos 3 dias e também preparou 
uma programação especial 
para a Páscoa incluindo ofi-
cina de orelhinhas de coelho, 
caça aos ovos e apresentação 
de stand-up para os hóspedes 
no resort.

           Estamos 
entrando em um 
período em que o 
parque tem me-
nos movimenta-
ção e na páscoa, 
as famílias tradi-
cionalmente pre-
ferem se reunir 
em casa

Jorge Noronha, 
Vice-presidente do Thermas

“

“

Paixão de Cristo voltará a ser encenada em Bálsamo

O teatro começará 
às 3 horas da ma-
drugada no palco 
da Praça da Matriz, 
onde serão monta-
dos quatro cenários; 
ao todo, 100 volun-
tários participam

eles mereciam esse carinho”, 
conclui. 

O coelho da Páscoa é uma 
tradição desta data cristã que 
remonta à  Alemanha, quando 
se disseminava a lenda de que 
uma lebre pintava ovos e os es-
condia das crianças; a procura 
dos ovos tornava-se divertida 
e agregava as famílias. Com o 
passar do tempo, a indústria 
mundial inteligentemente 
descobriu o chocolate e assim 
associou-o aos ovos, que hoje 
são tão esperados pelas crian-
ças e muitos adultos também.

CINEMA

Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore
Os fãs da saga Harry Potter 

terão novidades no cinema nes-
ta semana. Estreia em Rio Preto 
o filme “Animais Fantásticos: 
Os Segredos de Dumbledore”. 
Esse é o terceiro filme da fran-
quia derivado do bruxo mais 
famosos das telonas. 

No longa, o professor Alvo 
Dumbledore sabe que o po-
deroso mago das trevas Grin-

dewald está se movimentando 
para assumir o controle do 
mundo mágico. Incapaz de 
detê-lo sozinho, Dumbledore 
se une ao magizoologista Newt 
Scamander para liderar uma 
equipe de bruxos em uma mis-
são perigosa, onde eles encon-
tram velhos e novos animais 
fantásticos em conflito com a 
legião de seguidores de Grin-

dewald. 
Outra estreia
Outra estreia é o filme na-

cional “Detetives do Prédio 
Azul 3 – Uma Aventura no Fim 
do Mundo”. O longa, voltado 
para o público infantil, mostra 
o porteiro do prédio azul Seve-
rino colocando uma das face 
de um medalhão que lhe deixa 
malvado. 

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br
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A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 DO 
DIA 03 DE MAIO DE 2022 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICI-
PAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, 
CEP 15145 000, SERA REALIZADO O PROCESSO LICITATO-
RIO 16/2022 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 04/2022, 
DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA COZINHA 
PILOTO NO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, CONFORME 
DESCRITO EM EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO 
ENDEREÇO ELETRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br - CELIA 
APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS - PREFEITA MU-
NICIPAL. MIRASSOLANDIA 08 DE ABRIL DE 2022.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 DO 
DIA 05 DE MAIO DE 2022 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICI-
PAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, 
CEP 15145 000, SERA REALIZADO O PROCESSO LICITATO-
RIO 17/2022 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 05/2022, 
DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E 
ADEQUAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO MUNICIPIO DE 
MIRASSOLANDIA, CONFORME DESCRITO EM EDITAL DE LICI-
TAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELETRONICO, www.
mirassolandia.sp.gov.br - CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS 
SANTOS MATOS - PREFEITA MUNICIPAL. MIRASSOLANDIA 13 
DE ABRIL DE 2022.

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS 
 

PORTARIA Nº 6934 DE 13 DE ABRIL DE 2022. 

Nomeia o servidor HENRIQUE NUNES BOADAS DE PÁDUA, ao cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de Assistente Legislativo de Gabinete, Referência C-4, lotado no 
Gabinete da  Vereadora Claudia De Giuli Alves, a partir de 12 de abril de 2022. 

 

VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 32/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 41/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 16/2022 
OBJETO: Aquisição de material de comunicação visual, tais como placas indicativas de 
obras e serviços, faixas e banners 
Data da realização da Sessão Pública: 12/05/2022 
Horário: 11h00min. 

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, 14 de abril de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
. 
  

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

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

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
JOÃO VITOR CARVALHO GARCIA e ARIELE PALOMA FERREIRA 
BELLAZZI. Ele, de nacionalidade brasileira, agrônomo, solteiro, nascido em Goiânia, 
GO, no dia 11 de maio de 1995, filho de RILDO APARECIDO GARCIA DE FREITAS 
e de JAYRA DA SILVEIRA CARVALHO GARCIA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
estudante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de abril de 1996, 
filha de RUBENS BELLAZZI e de MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA 
BELLAZZI.  
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado neste 1º Registro 
Civil em lugar de costume e publicado pela imprensa local.   
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 14 de abril de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 
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SOCIAL LUI
WALDNER

CHAMPÃ & CAVIAR

CANCELADO
O Harmonia Tênis Clube estará fechado no dia de 
hoje, sexta-feira Santa.E o almoço que havia sido 
programado para depois de amanhã, domingo de 
Páscoa, foi cancelado, segundo a diretoria, em razão 
da quantidade de adesões.

NOITE DE 
AUTÓGRAFOS
A empresária do setor de turismo, Marinez (Lala) 
Osti Klajman, está convidando a coluna para o lança-
mento de seu livro biográfico “Memórias do Coração” 
marcado para o dia 11 de maio no Terraço Ammici no 
Quinta do Golfe.

PÓ ROYAL
O empresário catanduvense Marcelo Fernandes mobili-
za o high de sua cidade com um festão dia 7 de maio, a 
partir de 13h30 em comemoração ao seu aniversário. No 
cardápio, uma feijoada com pagode e sertanejo.A festa 
terá como décor o pub do Clube de Tênis. Como presente, 
solicita fraldas que serão doadas para duas entidades 
filantrópicas de sua cidade. Merci pelo convite.

IN VINO VERITAS
Veja essa estimativa feita pela rede Pão de Açúcar. A Pás-
coa deste ano, será “responsável” por movimentar o mer-
cado de vinhos.A previsão é de que 1,1 milhão de garrafas 
sejam vendidas até o domingo de Páscoa, considerando 
um intervalo de 30 dias até a data,um crescimento de dois 
dígitos em comparação ao ano anterior.

VIAGEM
O casal de arquitetos 
Braulinho e Laura Ar-
royo Ferraz e o casal de 
médicos Cadu e Lucia-
na Pardo Cretela, via-
jam amanhã para Paris 
com os filhos Helena 
e Stella Arroyo Ferraz 
e Caduzinho e Maria 
Isabella Pardo Cretela 
e aproveitam para um 
passeio com as crian-
ças na Eurodisney.Re-
tornam dia 29.

BENEFIT I
Já começaram a ser vendidos os convites para a 16ª. edi-
ção da Feijoada do Mané, comandada por Manoel das 
Neves no Parque Estoril, marcada para o dia 28 de maio 
no Espaço Green Gold. O primeiro lote custa R$ 250,00.

BASTÃO
Após três décadas, a colunista Sônia Racy, do Estadão, 
passa, a partir de maio, o comando da coluna Direto da 
Fonte, para o jornalista Gilberto Amêndola. Sônia teve 
como antecessor, meu amigo César Giobbi e agora vai cui-
dar apenas de assuntos econômicos no projeto Cenários.

BENEFIT II
Dorinha Vinha, presi-
dente voluntária da 
Amicc- Associação dos 
Amigos da Criança com 
Câncer ou Cardiopa-
tia, avisa que já estão 
à venda os convites da 
2ª. Feijoada Solidária da 
entidade, com drive trh-
ru e retirada das 11h30 
às 14 horas do dia 21 de 
maio, um sábado. O con-
vite, custa R$ 60,00 e o 
kit serve duas pessoas.

ATELIER
O artista plástico Araguai Garcia, acadêmico da ARLEC- 
Academia Rio-pretense de Letras e Cultura, resolveu 
construir seu atelier nas dependências da Agerip e está 
programando uma festa de inauguração marcada para 
a vindoura quarta-feira, dia 20, das 19 às 23 horas, com 
show de Elvis Presley cover. Merci pelo convite.

BEM-ESTAR
Agradeço aos editores do Jornal Diário da Região,que em 
sua diplomacia de acertos,houve por bem publicar na 
edição de domingo da Revista Bem-Estar,consagrados 
cronistas de talento e capacidade,artífices que utilizam 
a palavra para expor o balbuciar do cotidiano através da 
mecânica da percepção de sua arte.E agradeço a inclu-
são de minha crônica nesse bouquet de narrativas sur-
preendentes.O ato de imaginar continua sendo o recurso 
mais poderoso para quem deseja ser livre e as conexões 
intuitivas desses narradores de fama e prestígio,vieram 
repletas de encanto e graça,diferencial valioso para quem 
procura conexões intuitivas com a realidade,a vida,o so-
nho.Foram aí elencadas algumas batutas que regem a 
orquestra da cultura de nossa cidade.E incluir meu nome 
entre esse elenco, é grande honra.

ANIVERSÁRIOS
Aniversário 15, sexta-feira: 1452 - nasceu na Itália o artista 
e cientista Leonardo da Vinci,Caió Vetorasso Mendes Tran-
jan, DJ Formiga, Daniela Lerro Pereira dos Santos Tarraf, 
Maria Thereza Abbade Moreno, Elaine Vetorasso, Heloisa 
Fácio Abud, Roger Fava Renzo, Sueli Fátima de Seta Badan,  
Egberto Gonçalves Machado, Paulo Cesar Pereira. 16, sá-
bado: Maria Cecília Braga Braile Verdi, Miriam Regina Ha-
ddad.17, domingo: Gerson Souza Lima, Binha Casseb, Lena 
Casseb, Zilá Zangerolami Garcia, Alberto Terassolo Júnior, 
Yone Apratti Barbato, Marino Manella, Rodrigo José Rama-
lho.18, segunda-feira:1882 -nasceu em Taubaté, Monteiro 
Lobato,Sandra Spotti, Adriane Galisteu, Ana Maria Lorga, 
Antônio Fagundes, Ary Attab Filho, Eleonor Bassitt Ferreira, 
Fernando Vilela Salis, Homar Cais, Cesar Augusto Braga-
da, Waldyr Grisi Menezes, Paulo André Zerati Monteiro.19, 
terça-feira: Dia do Exército Brasileiro, Dia do Índio, Dia de 
Santo Expedito,1886-nasceu em Recife o poeta Manuel 
Bandeira,1882-nasceu em São Borja, Getúlio Vargas, Mar-
celo Truzzi Otero, Jordão da Silva Reis Neto, cantor Roberto 
Carlos, Osvaldo Miura, Eliane Lucatto, João Flávio Bassitt, 
Asa Branca, José Roberto da Costa, João Carlos Anacleto. 
20, quarta-feira: Dia do Diplomata, Vavá Curti, Jorge Bas-
sitt, Wandinho Vilela, Arian Oliani Silva, atriz Mirian Pires, 
Roberto Freire, Milton Luís Homsi. 21, quinta-feira: Dia de 
Tiradentes, aniversário de Brasília, Dia da Polícia Civil, Dia 
do Metalúrgico, 1985-morreu Tancredo Neves, nasceu Má-
rio Covas, Célia Cabrera Pereira, Ana Cláudia Lemos Tava-
res, Antônio Carreras, Rainha Elizabeth II, Angélica Capar-
roz Lopes, Patricia Mello, Paulo Colombo, Fernando Murali. 

SAÚDE 
O Hospital de Base aguarda a confirmação do governador 
Rodrigo Garcia, para a homenagem que deverá prestar-lhe 
ainda este mês.

Que shic! ou 
melhor, chic! O 
empresário Marcelo 
Lorencin, ceo da 
Shift, acaba de 
retornar de Boston 
sobraçando o 
diploma do Owner 
President Mana-
gement Program, 
um programa com 
duração de três 
anos, e a participa-
ção de empreen-
dedores executivos 
do mundo inteiro, 
que passam por 
três imersões na 
Harvard Business 
School, tonando-
-se “ alumni da 
Harvard”. Na foto, 
Marcelo com a filha 
Elis no Hotel Four 
Seasons em Boston 

A artista plástica e integrante da 
ARLEC- Academia Rio-pretense 
de Letras e Cultura, Maria He-
lena Curti, viajou no início da 
semana passada para São Paulo.
Foi assistir à formatura em En-
genharia da Computação pelo 
Insper,de seu neto, Frederico 
Gouveia Vilela Curti,filho de Fre-
derico e Heloisa Gouveia Vilela 
Curti. Ele terminou o curso há 
dois anos, mas só agora com o 
relaxamento dos protocolos sa-
nitários do Covid,a festa tornou-
-se possível. Frederico é um cra-
que. Neste ínterim, já conquistou 
o primeiro lugar num concurso 
promovido pela Universidade de 
Los Ângeles. Na foto, Frederico e 
a namorada Rafaella Cabrera.

Taisa Lemos teve uma inesperada visita em sua casa, esta semana.  O 
baterista e produtor musical norte-americano Questlove, ganhador de 
um Oscar pelo documentário” Summer of Soul” e sua noiva, também fa-
mosa,Grace Harry produtora e empresária de celebridades - ex–mulher 
do MC Usher. Vieram com Irani uma brasileira batalhadora que tendo 
vindo pequena de uma fazenda em Gurupi, em Goiás, foi criada na famí-
lia Lemos e aos 16 anos mudou-se para São Paulo. Mais tarde mudou-se 
para os Estados Unidos e com a cara e coragem começou a trabalhar 
com massoterapia. Hoje,em sua clínica na 5th Ave. em New York, ela faz 
massagem para o beatle Paul McCartney e outros artistas, o que a levou 
a conhecer Quest Love. Irani tem também uma outra clinica famosa de 
massoterapia na Califórnia. Irani trouxe Quest Love para um tratamento 
vascular com o médico rio-pretense José Maria Pereira de Godoy.

Save  The  Date

Dia 14 de Maio
No automóvel clube

U m a  f e s ta  i n e s q u e c í v e l

infoticket - 17 99125-9002

* Acenando com um 
cardápio recheado de camarões e um capeletti in brodo 
ao anoitecer, Castor Verdi abre amanhã, sua chácara em 
Bady Bassitt, para um almoço em torno dos integrantes 

do Koxixo.

* O ex-presidente do IELAR 
- Instituto Espírita Nosso Lar, o advogado Ricardo Fa-
sanelli, adicionou recentemente ao seu visual, sobran-

celhas definitivas.

* Promete ser tonitruante 
a chegada do governador Rodrigo Garcia a Rio Preto 

para instalar dia 2 de maio, o governo itinerante. Quem 
viver, verá

* O Terraço Ammici
 reinicia amanhã mais uma temporada da Ammici 

Bloom, sob o comando de Betinho Brito.

* Clowis e Maria Helena Silva 
estão curtindo uma semana de descanso no Club Med 

de Trancoso. Voltam domingo.

* A Lide Noroeste Paulista 
se reúne dia 10 de maio para debater como ficarão os 

novos aeroportos com a concessão.

* Já começaram as 
vendas de ingressos para o Rock In Rio, que abre as por-
tas no dia 2 de setembro. Este ano, o evento será mega. 
Só o Palco Mundo terá mais de 100 metros de largura e 

altura equivalente a um prédio de dez andares. 

* Depois de comandar uma 
mesa da família no Feijão Chique, Lita Lemos viaja dia 

18 de maio para Boca Raton, onde será hóspede de Vera 
Figueiredo Ferraz.
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