
UPAS LOTADAS

Borim diz que 
Saúde não tem 
dinheiro para 
comprar leitos

ELEIÇÕES

Valdomiro 
garante que 
França sai para 
governador

O secretário de Saúde, Al-
denis Borim, disse na Câ-
mara que nesse momento a 
Prefeitura não vai comprar 
novos leitos de UTI para 
pacientes do SUS. “O mu-
nicípio não tem dinheiro. 
Não vejo condição.” Borim 
e Silvia Elizabeth Forti, di-
retora da Divisão Regional 
de Saúde (DRS-15), foram 
convidados a explicar a falta 
de leitos. 
POLÍTICA Pág.3

De volta à cena política, 
o ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB) garante que 
a candidatura de Márcio 
França (PSB) ao governo 
do Estado é irreversível. 
O ex-prefeito disse que a 
candidatura do colega tem 
grandes possibilidades de 
vitória. “Esqueça essa his-
tória do PT. O PT que siga 
sua vida. Márcio França é o 
candidato do PSB a gover-
nador”.POLÍTICA  Pág.3

DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

STF condenou Daniel Silveira 
a 8 anos e 9 meses de prisão 
por ataques à democracia. Pena 
prevê regime fechado, perda do 
mandato e dos direitos políticos. 
Deputado bolsonarista ameaçou 
ministros do STF. 

DANIEL SILVEIRA
É CONDENADO

A Prefeitura de Rio Preto vai receber R$ 49 milhões para dar início às obras anunciadas 
no ano passado referentes ao empréstimo de R$ 300 milhões aprovado pela Câmara 
Municipal. O contrato para a liberação dos recursos foi assinado no dia 8 de março junto 
a Caixa Econômica Federal. Prevê a liberação, até o fim do ano, de R$ 100 milhões. Os 
R$ 49 milhões serão liberados no final de maio. POLÍTICA  Pág.3

ÁREA AZUL TEM RESPEITO DE 36%
O sistema Estacione Digital que realiza a cobrança do estacionamento rotativo da 
Área Azul de Rio Preto acumula mais de 2 milhões de horas negociadas e utilizadas. 
Segundo o presidente da Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb), Rodrigo Ju-
liano, a taxa de respeito ao sistema em Rio Preto chega a 36%, índice considerado 
satisfatório. CIDADES  Pág.5

Divulgação

DE R$ 300 MILHÕES

Primeira 
parcela de 
empréstimos 
libera R$ 49 mi 
à prefeitura

NO INTERIOR

Avião é 
apreendido 
com 450 quilos 
de cocaína

Uma operação permitiu in-
terceptar um avião com mais 
de 450 quilos de cocaína, na 
manhã desta segunda-feira 
(18), na cidade de Teodoro 
Sampaio.  CIDADES  Pág.4

ACESSO LIVRE

Olímpia extingue passaporte vacinal

A Prefeitura de Olímpia informou que a partir desde ontem não será mais necessária 
a apresentação do comprovante vacinal ou testagem negativa para acesso a eventos e 
estabelecimentos no município. A medida levou em conta a significativa redução dos 
índices da Covid, bem como a ampla cobertura vacinal em todo o país. POLITICA Pág.3

PAULISTA BRASILEIRO

Votuporanguense 
perde, mas segue 
com chances 
de obter o acesso

Novorizontino 
entra em campo 
hoje pela Serie B 
contra o Londrina

O Votuporanguense perdeu 
de 1 a 0 para o Comercial 
na tarde desta quarta-feira 
(20) pela penúltima rodada 
da segunda fase da Série 
A3. O CAV só escapou da 
eliminação pois o São José 
conseguiu empatar em 1 a 1 
com o Suzano com um gol 
aos 44 minutos do segundo 
tempo. Com os resultados, 
o Comercial lidera o grupo 
com 11 pontos, seguido pelo 
Suzano com 7. O Votupo-
ranguense tem seis pontos 
e São José soma apenas 3. 
ESPORTES Pág.6

DADOS DO TCE

Pandemia 
consome 
R$ 20 bi em 
todo Estado
Passados dois anos da de-
claração de pandemia da 
Covid-19 pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
o Governo do Estado de 
São Paulo e os municípios 
paulistas (exceto a Capital) 
empenharam R$ 20 bi-
lhões, aproximadamente, 
em medidas de combate ao 
vírus. Os dados são do ‘Pai-
nel de Enfrentamento da 
COVID-19’ do TCE.
POLÍTICA Pág.5

A segunda obra licitada é para recuperação da margem do lago 2 da Represa Municipal. 
Para este serviço o valor é de R$ 111,8 mil e abertura dos envelopes no dia 3 de maio.

Ozair JúniorDivulgação

Divulgação SMCS

SÃO JOSÉ  DO  R IO  PRETO-SP  -QUINTA-FE IRA  -21  DE  ABRIL  DE  2022 -  ANO XIX  -  N º  5 .538-  R$ 1,50

ESPORTES Pág.6

ESTACIONAMENTO



OPINIÃO
A2 | DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | quinta-feira,  21 de abril de 2022

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone: (17) 33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

Região Metropolitana de Rio Preto

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails
Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br

Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

A saúde vascular da 
mulher moderna

Toda mulher precisa se 
cuidar! Com tanta informação 
disponível e com a participa-
ção ativa da mulher no merca-
do de trabalho, o cuidado com 
a saúde não pode limitar-se 
apenas ao tratamento de do-
enças ou a consultas de rotina 
uma vez a cada semestre.

	 Além	de	profissionais	
de destaque, as mulheres 
desempenham um papel fun-
damental em nossa sociedade, 
participando ativamente do 
núcleo familiar, com inúme-
ras funções em decorrência 
dos papéis de avó, mãe e es-
posa.

 A mulher moderna 
deve valorizar sua saúde. Para 
isso, é de suma importância 
que ela esteja atenta a todos os 
detalhes do seu corpo, desde 
simples sintomas até altera-
ções leves de pele. Além disso, 
qualidade de vida é sinônimo 
de saúde. A estética e a beleza 
atualmente são prioridades 
para a mulher moderna.

 A mulher moderna 
está sempre bem vestida e não 
quer ter vergonha de exibir 
seu corpo. Medo ou constran-
gimento de usar saias, shorts 
ou biquínis não são opções 
cabíveis para a mulher que 
trabalha duro pelo sustento 
dos	 seus	filhos	 e	 que	 ocupa	
posições de liderança nas 
empresas aonde praticam seu 
exercício	profissional.

 A mulher moderna 
não quer olhar para seu cor-
po e observar inúmeras veias 
dilatadas ou vasinhos em suas 
pernas. Sua personalidade 
clama por beleza. Felizmente, 
existem tratamentos capazes 
de satisfazer o desejo estético 
feminino. Procedimentos 
realizados em consultório, 
sem anestesia, indolores e 
sem repouso podem devolver 
a autoestima feminina, eli-
minando varizes e vasinhos 
indesejáveis. 

 Além da tradicional 
escleroterapia, o tratamento 
com laser transdérmico repre-
senta uma opção terapêutica 
eficaz	e	moderna,	compatível	
com as características da mu-
lher moderna. Procedimento 
rápido, seguro, minimamente 
invasivo, sem afastamento do 
trabalho e da família e sem 
necessidade de anestesia.

 A mulher moderna 
não pode sentir dor! Não pode 
deixar de trabalhar e desem-

penhar suas funções diárias. A 
mulher moderna deve manter 
seu check- up em dia, espe-
cialmente o vascular. Dores 
nas pernas e inchaço consti-
tuem os primeiros sintomas 
da trombose venosa profunda. 
Em tempos de pandemia, 
existe uma associação muito 
forte entre a infecção viral e 
fenômenos tromboembólicos. 

 Toda mulher que tes-
tou positivo para a Covid-19 ou 
que manteve contato próximo 
com familiares infectados deve 
realizar uma avaliação deta-
lhada do sistema circulatório. 
A prevenção de doenças arte-
riais e venosas é imperativa 
neste momento tão delicado 
que vivemos, com número 
recorde de pacientes diag-
nosticados com infecção pelo 
Coronavírus.

 A mulher moderna 
não quer correr o risco de 
enfartar ou ter um derrame 
no auge da sua força de tra-
balho. Mais um motivo para 
que seja realizado o check-up 
vascular. De forma tranquila 
e suave, o doppler vascular é 
capaz de analisar todo o sis-
tema circulatório feminino, 
detectando possíveis altera-
ções e prevenindo doenças 
cardiovasculares. Além disso, 
o doppler vascular pode ser re-
alizado no próprio consultório 
do cirurgião vascular, evitando 
a exposição a ambientes com 
aglomerações.

 A mulher moderna 
deseja saúde, qualidade de 
vida e bem-estar. Tudo isso 
pode ser oferecido durante o 
acompanhamento médico de 
qualidade, com dedicação a 
cada sintomas ou alteração 
apresentada pela mulher mo-
derna. 

 Procure o cirurgião 
vascular e cuide da sua saúde 
vascular. Para mais informa-
ções a respeito de importantes 
assuntos relacionados a medici-
na vascular, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br. 

  
 *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

Falar sobre educação é 
muito mais complexo do que 
podemos imaginar. Falar 
sobre mulheres e educação 
é transcender a barreira da 
escrita e dos sentimentos 
que cercam esta que vos fala. 
Todos sabemos que trabalhar 
com educação no Brasil é um 
desafio	diário,	mas	os	desafios	
se fazem presentes em todos 
os setores da sociedade e 
alguns exigem um pouco a 
mais de nós. O momento da 
escolha da profissão é um 
momento decisivo na vida 
de muitas pessoas, envolve o 
setor	financeiro,	o	bem	estar,	
as oportunidades, a demanda 
do mercado de trabalho, en-
tre tantas outras coisas. Mas 
se	 existem	 tantas	profissões	
que pagam bem e têm mais 
reconhecimento, por que ser 
professora? Não dá pra expli-
car. Todos os anos meus alu-
nos me enchem de perguntas 
sobre	a	escolha	da	profissão,	
e eu nunca sei explicar como 
fiz	a	minha	escolha.	Mas	na	
verdade eu sei de tudo que me 

ARTIGO

A Educação Salva 

Mas se existem tantas profissões que 
pagam bem e têm mais reconhecimen-
to, por que ser professora? 

levou a escolher o que escolhi 
e um dos fatores está ligado ao 
fato de ser mulher!

Eu sempre olhei para mu-
lheres que falavam sobre polí-
tica, em especial as jornalistas, 
e as admirava pela inteligência 
delas e pensava como que elas 
conseguiam saber tantas coi-
sas. Com o tempo eu consegui 
entender o que, e quem, eu 
queria ser: uma mulher inte-
ligente. Para isso, acreditava 
que a  HISTÓRIA me  levaria 
a tal caminho. Saber sobre os 
povos, a formação das socie-
dades, as religiões que cada 
povo segue... conhecer tudo me 
levaria ao caminho que sempre 
sonhei, mas isso não bastava, 
era preciso transmitir o conhe-
cimento a mais pessoas, era 
preciso que toda uma gama de 
mulheres, meninas, meninos, 
pobres, ricos, intermediários, 
conhecessem a História desses 
povos, dessas sociedades, de 
tudo que nos cerca e nos forma 
como cidadãs e cidadãos.

Pronto, formei-me histo-
riadora, agora é preciso passar 
esse conhecimento adiante. 
Feito! E agora? Agora surgiu 
o Grupo Mulheres do Brasil 
e com ele o Comitê Vozes. 
Vamos dar vozes às mulheres 
para que elas conheçam seus 
poderes, suas capacidades e 

limites. Vamos mostrar como 
podemos transformar o mun-
do, mesmo que seja o mundo 
ao nosso redor, ao redor delas, 
com a educação, respeito, em-
patia, sororidade . Transmitir 
conhecimento é ampliar a ca-
pacidade de escolha do outro, 
é mostrar caminhos, é mostrar 
de onde viemos e para onde 
podemos ir. 

A educação no Brasil en-
frenta diversas barreiras pela 
falta de valorização da mesma. 
Não estou nem falando de 
salários defasados, que esta é 
apenas a ponta do iceberg. Os 
salários defasados dos pro-
fessores fazem com que estes 
estejam sempre com as cargas 
horárias lotadas, chegando a 
um nível extremo de exaus-
tão, logo, muitas vezes, não 
conseguem fazer um trabalho 
de excelência para com seus 
alunos. A estrutura física das 
escolas também deixa o am-
biente hostil, algumas escolas 
cercadas de grades, com salas 
escuras, pouco ventiladas, 
fazem com que as crianças e 
os adolescentes reproduzam 
comportamentos de poucos 
cuidados com o que já não 
está bom. 

A falta de investimento dos 
órgãos públicos na educação 
molda a sociedade em que 

vivemos, pois, a educação é a 
base de tudo o que construí-
mos. Trabalhar diariamente 
com o empoderamento de 
alunos e alunas é uma missão 
de toda a comunidade e so-
ciedade em geral. Empoderar 
para crescer, para lutar, para 
não desistir, para se reerguer 
a cada tombo, para que possa-
mos encontrar suporte e apoio 
quando precisarmos. Educar 
as meninas e mulheres para 
que elas reconheçam seu papel 
na sociedade, educar os meni-
nos para que eles respeitem e 
reconheçam o papel da mulher 
na construção de uma socieda-
de justa, igualitária e harmo-
niosa. A educação transforma 
a vida das pessoas, a educação 
dá a possibilidade de escolha, a 
educação transformou a minha 
vida e acredito que assim ela 
pode fazer com a vida de mui-
tas pessoas. Temos um longo 
caminho a percorrer, a huma-
nidade precisa se reconstruir, 
podemos ir longe, talvez não 
tão rápido, mas já começamos 
a caminhar.

Fontes: 
SANTOS, Ana Paula. So-

roridade: por que precisamos 
falar sobre isso?. Politize! 
Disponível em: https://www.
politize.com.br/sororidade/. 
Acesso em: 10 de abril de 2022

Vanessa de Oliveira Bon-
fá, Historiadora, especialis-
ta em Sociologia, Mestra em 
Educação e pedagoga.

Líder Comitê Vozes  Gru-
po Mulheres do Brasil – nú-
cleo São José do Rio Preto

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

O que está havendo com o 
planeta Terra?

Lembrem-se de que agora 
tudo é mais rápido. Ouve-se 
falar e se assiste em tempo 
real sobre a expansão de 
desertos	onde	havia	florestas	
frondosas, a ponto de a ONU 

ARTIGO

O que está havendo com o planeta?
dedicar os anos de 2010 a 2020 
ao	tema	da	desertificação;	seca	
em locais onde jamais ocorrera 
tal coisa. E o pessoal continua 
dizendo impropriedades a 
respeito do Apocalipse, como 
se ele fosse o culpado de tudo.

Por acaso, são as folhas de 
papel nas quais estão impres-
sas as profecias bíblicas que 
provocam essas catástrofes, 
ou nossa estupidez militante 
e ganância sem termo?

Pare um pouco para pen-
sar, cesse de falar mal das Pro-
fecias Finais, porque as visões 
de João, Evangelista e Profe-
ta, não acionam esses fatos, 
apenas os anunciam. Ora, só 
amigo adverte amigo. Aquele 
que	se	finge	de	amistoso	não	
tem coragem para contar a 
verdade, quer estar bem com 
a pessoa que diz amar — e não 
há nada pior que o amor falso, 
essa é a suprema maldade. Não 

estou me referindo somente 
ao sentimento entre casais, 
todavia, entre as criaturas, 
sobretudo o que singularize 
o perfeito relacionamento 
humano,	social,	filosófico,	po-
lítico,	científico,	religioso.

Vivemos, há séculos, ten-
tando fazer sucumbir a Mãe 
Terra, tirando-lhe pouco a 
pouco a vida. Apenas não nos 
podemos esquecer de que tal 
atitude nos atingirá em cheio. 
Humanamente também somos 
Natureza.

Então, por que a surpresa 
com o Discurso do Cristo no 
Seu Evangelho, segundo Ma-
teus, 24:15 a 28, sobre “a Gran-
de Tribulação como nunca 
houve nem jamais se repetirá 
na face da Terra”? Nós mesmos 
estamos ajudando a montá-la!

O pastor Jonas Rezende 
(1935-2017), em seu livro O 
Apocalipse de Simão Cireneu, 

refere-se a essa distorção his-
tórica: “O Juízo Final poderia 
acontecer, não por arbítrio 
divino, não como um evento 
inevitável, como sempre se 
compreendeu, a partir das 
Escrituras, mas por conta da 
ação predatória do próprio 
homem”.

A profecia presente nos 
livros sagrados das diversas 
religiões

É fundamental destacar 
ainda a presença marcante da 
simbologia profética permean-
do as mais antigas tradições. 
Não apenas na Bíblia (Antigo 
e	Novo	Testamentos)	identifi-
camos os alertas divinos. Eles 
igualmente se encontram nas 
páginas dos livros sagrados de 
diversas crenças da Terra.

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

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com
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Política Dinheiro liberado
Trabalhadores nascidos em janeiro já 
podem desde ontem (20), retirar até 
R$ 1 mil de suas contas do FGTS.

Nesta quarta-feira
O deputado Arthur do Val (União Bra-
sil) renunciou nesta quarta-feira (20) 
ao cargo de deputado estadual

Divulgação

De volta à cena política, o 
ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB) garante que a candida-
tura de Márcio França (PSB) 
ao governo do Estado é irre-
versível. Com a ida do ex-go-
vernador Geraldo Alckmin ao 
partido e o anúncio da coliga-
ção com o ex-presidente Lula 
(PT), com apoio de França, 
surgiu nos bastidores políticos 
comentários de que França 
poderia abrir mão da candi-
datura ao Estado para apoiar 
Fernando Haddad, do PT. 

Ao Dhoje Interior o ex-
-prefeito Valdomiro Lopes re-
chaçou a possibilidade e disse 
que a candidatura do colega 
de partido tem grandes possi-
bilidades de vitória. “Esqueça 
essa história do PT. O PT que 
siga sua vida e vamos seguir a 
nossa. Márcio França é o can-
didato do PSB a governador. 
Eu pessoalmente tenho uma 
ligação fortíssima com o Fran-
ça como tenho com o Rodrigo 
Garcia, atual governador.” 

Deputado
Sobre sua candidatura a 

Valdomiro diz que França 
será candidato a governador

EX-PREFEITO

deputado estadual, Valdomiro 
afirma que não existe nenhu-
ma decisão tomada, mas ad-
mite que o partido vai querer 
indicá-lo. “Sou de um partido e 
estou à disposição. Eles muito 
provavelmente vão querer que 
eu saia candidato”, disse. 

Nacional
Segundo o ex-prefeito o 

Brasil vive um momento em 
que se discute apenas nomes 
e posições políticas, mas que 
para ele o fundamental seria 
discutir os problemas das pes-
soas e suas soluções. 

“A política está indo para 
um caminho que não é o ideal. 
Chega de falar quem é candi-

dato, vamos discutir os proble-
mas. Como resolver o proble-
ma da inflação. Combustível 
explodindo. Essas coisas que 
os partidos e os políticos tem 
que discutir. Solução para o 
povo brasileiro”, afirma. 

Vacina
O ex-prefeito diz que o 

governo do presidente Bolso-
naro teve muitos acertos, mas 
na sua visão dois erros foram 
fundamentais para piorar sua 
imagem diante da população: 
vacina e a condução da eco-
nomia. 

“Ser contra a vacina, eu sou 
médico, tenho que dizer. Se ele 
abraça a vacina teríamos vaci-

Segundo o ex-prefeito,
a candidatura do 
colega de partido 
tem grandes possibili-
dades de vitória

CRISE NA SAÚDE

Borim repete que não tem 
dinheiro para comprar leitos

Segundo o ex-prefeito o Brasil vive um momento em que se discute apenas nomes

Secretário esteve ontem na Câmara de Rio Preto

O secretário de Saúde, Al-
denis Borim, disse na Câmara 
que nesse momento a Prefei-
tura não vai comprar novos 
leitos de UTI para pacientes 
do SUS. “O município não tem 
dinheiro. Não vejo condição.” 

Borim e Silvia Elizabeth 
Forti, diretora da Divisão 
Regional de Saúde (DRS-15), 
foram convidados a explicar 
como resolver a falta de lei-
tos para a transferência de 
pacientes que superlotam as 
Unidades de Pronto Atendi-
mento (UPAs). 

Ao final, ficou claro para 
os vereadores que não existe 
solução imediata. O secretário 
disse que o problema só será 
resolvido quando for constru-
ído um hospital de urgência e 
emergência para a Região Me-
tropolitana (37 municípios). 
Liberará leitos no HB para as 

outras cidades. Não existe nem 
plano e nem projeto para essa 
unidade. 

A única solução provisória 
apesentada por Silvia é trans-
ferir os pacientes para hospi-
tais de Catanduva, Votuporan-
ga, Fernandópolis ou Jales. Ela 
também citou outros centros 
de referência como Araçatuba, 
Araraquara e Franca. 

Anunciou também que o 
Hospital João Paulo II vai co-
meçar um mutirão de 24h para 
atender pacientes de urgência 
e emergência. Ele é gerido pela 
DRS 15. Não deu uma data, 
mas disse que o serviço deve 
começar em breve. 

Rio Preto compra atual-
mente 40 leitos no Hospital 
de Base, 188 na Santa Casa e 
50 no Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM). O Hos-
pital de Base tem 200 leitos 
comprados pelo governo do es-
tado para os 102 municípios da 
região e, incluindo Rio Preto. 

Arquivo DHoje

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

A Prefeitura de Rio Preto 
vai receber R$ 49 milhões 
para dar início às obras anun-
ciadas no ano passado refe-
rentes ao empréstimo de R$ 
300 milhões aprovado pela 
Câmara Municipal. 

O contrato para a liberação 
dos recursos foi assinado no 
dia 8 de março junto a Caixa 
Econômica Federal. Prevê a 
liberação, até o fim do ano, de 
R$ 100 milhões. Os R$ 49 mi-
lhões serão liberados no final 
de maio, segundo a Prefeitura. 

As obras
O governo Edinho adian-

tou as primeiras obras que 
receberão os recursos. Já está 
em fase de processo de licita-
ção obra de reconstrução de 

Prefeitura terá R$ 49 mi na primeira 
parcela de empréstimo para obras

DINHEIRO EM CAIXA

Está em fase de proces-
so de licitação obra de 
reconstrução de talude 
no lago 3 da Represa

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

talude no lago 3 da Represa 
Municipal. O valor do serviço 
é R$ 217,2 mil e a abertura 
das propostas acontece no dia 
4 de maio. 

A segunda obra licitada é 
para recuperação da margem 
do lago 2 da Represa Munici-
pal. Para este serviço o valor é 
de R$ 111,8 mil e abertura dos 
envelopes no dia 3 de maio. 

Maior gasto
O maior valor gasto neste 

primeiro momento será para a 
obra de duplicação da avenida 
Alfredo Teodoro de Oliveira. 
Serão gastos R$ 3,9 milhões e a 
abertura das propostas ocorre 
no dia 24 de maio. 

Outras parcelas
O restante das obras, refe-

rentes aos R$100 milhões con-
tratados para este ano, deverá 
ser publicado nos próximos 
meses. A Caixa Econômica 
Federal foi a escolhida pelo 

polêmica pelo valor ter sido 
considerado elevado por parte 
de alguns parlamentares, além 
dos prazos e taxa de juros para 
o pagamento do empréstimo. 
No entanto, a base de apoio ao 
prefeito na Câmara garantiu o 
empréstimo. 

Além dos R$ 100 milhões 
para este ano, outros R$ 200 
milhões restantes deverão ser 
divididos até o final do atual 
mandato de Edinho que ter-
mina em 2024.

MAIOR GASTO

R$ 3,9 mi
SERÃO APLICADOS 
na obra de melhorias e 
duplicação da avenida 
Alfredo Teodoro 
de Oliveira

Prefeitura terá R$ 49 mi na primeira parcela de empréstimo para obras

governo Edinho como a insti-
tuição bancária que irá realizar 
o empréstimo de R$ 300 mi-
lhões para executar uma série 
de obras no município. 

Câmara
A autorização para que o 

prefeito pudesse adquirir o 
montante milionário ocorreu 
após aprovação de projeto de 
lei por parte dos vereadores 
em sessão de setembro do ano 
passado. O assunto causou 

Olímpia 
extingue 
passaporte 
vacinal

A Prefeitura de Olím-
pia informou que a partir 
desta quarta-feira, dia 20, 
não será mais necessária 
a apresentação do com-
provante vacinal ou de 
testagem negativa para 
acesso a eventos e estabe-
lecimentos no município. 

Índices
A medida levou em 

conta a significativa redu-
ção dos índices da Covid, 
bem como a ampla co-
bertura vacinal em todo 
o país. 

Decreto
A revogação foi regu-

lamentada pelo Decreto 
Municipal Nº 8.413/2022, 
publicado no Diário Ofi-
cial Eletrônico de terça-
-feira, 19. 

A exigência do com-
provante de vacina e da 
testagem negativa para 
entrar em eventos ou es-
tabelecimentos na cidade 
estava em vigor desde o 
dia 10 de dezembro do ano 
passado. 

Entre os locais que 
exigiam os documentos 
estavam shows, feiras, 
congressos, festas, jogos 
e similares, bem como 
meios de hospedagem, 
parques aquáticos e temá-
ticos, atividades turísticas 
e culturais e atrações de 
entretenimento em todo 
município.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

nado antes e teríamos perdido 
menos pessoas. Na área econô-
mica, o ministro Paulo Guedes. 
Ele é um banqueiro”, diz. 

Estado
Falando sobre a disputa ao 

governo de São Paulo, Valdo-
miro afirma que será uma das 
mais acirradas, já que todos os 
candidatos tem potencial para 
vencer. “O Tarcísio foi um bom 
ministro e é um nome forte, 
vem na chapa do Bolsonaro. 
O Márcio está em segundo nas 
pesquisas. O Rodrigo Garcia 
tem potencial político muito 
grande, assim como o Haddad. 
Vai ser uma eleição muito com-
petitiva”, diz.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Divulgação Câmara de RP



Mais de 450 quilos de cocaína são apreendidos em avião em Teodoro Sampaio
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CIDADES Crianças menos afetadas
Fiocruz aponta uma tendência de que-
da nos casos de Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SRAG) em crianças 

PIB tem pquena alta
Fundação Getúlio Vargas apontou que 
a atividade econômica no país cresceu 
em 0,6% em fevereiro.

FERIADO PROLONGADO

PRF reforça efetivo durante 
Operação Tiradentes 2022

Uma operação conjunta 
e de inteligência das polícias 
civis dos estados de São Paulo 
e Paraná permitiu interceptar 
um avião carregado com mais 
de 450 quilos de cocaína, na 
manhã desta segunda-feira 
(18), na cidade de Teodoro 
Sampaio, na região de Presi-
dente Venceslau. Na ação, um 
homem, de 29 anos, foi preso. 

A ação foi realizada após 
os agentes paranaenses acio-
naram integrantes da 1ª Dele-
gacia de Investigações Gerais 

(DIG), da Divisão Especializa-
da de Investigações Criminais 
(Deic) de Presidente Pruden-
te, sobre a possibilidade de 
um avião pousar no interior 
de São Paulo para descarregar 
grande quantidade de entor-
pecentes. 

Com a informação, os 
agentes dos dois estados, com 
apoio do Grupo de Operações 
Especiais (GOE) da Deic, in-
tensificaram as apurações e 

Mais de 450 quilos de cocaína são 
apreendidos em avião no interior

TRÁFICO

O homem que ajudava 
descarregar foi preso 
em flagrante, enquanto 
o piloto fugiu

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Onça morre
atropelada por 
motociclista 
em rodovia

suas atividades de inteligên-
cia, conseguindo descobrir o 
local, dia e horário que a ae-
ronave pousaria, e preparando 
uma operação para monitora-
mento da pista, localizada em 
meio a uma plantação de cana, 
até a chegada do avião. 

Vigilância
A vigilância foi realizada 

durante todo o final de sema-
na até a manhã desta segun-
da-feira,18, quando ocorreu 
a abordagem da aeronave 
na pista. A ação ocorreu no 

momento que as drogas eram 
descarregadas por um sus-
peito que aguardava o avião 
e chegou no local em uma 
caminhonete. 

Uma onça morreu 
atropelada na SP-355, 
entre os municípios de 
Mendonça e Adolfo, na 
noite da última segunda-
-feira, 18. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o animal in-
vadiu a rodovia e acabou 
sendo atingido por uma 
motocicleta. 

O piloto, de 21 anos, 
procurou atendimento 
médico em Adolfo, onde 
recebeu os primeiros so-
corros e foi encaminhado 
para o Hospital de José 
Bonifácio. 

Como os ferimentos 
foram leves, ele foi libe-
rado e se recupera em 
casa. A onça foi recolhida 
pelo Corpo de Bombei-
ros de José Bonifácio. 
 
Colaborou – Sarah 
BELLINE

A vigilância foi realizada no final de 
semana até a manhã de segunda-fei-
ra,18, quando ocorreu a abordagem da 
aeronave na pista, no momento que as 
drogas eram descarregadas

O homem foi preso em 
flagrante, enquanto o piloto 
conseguiu fugir. As substân-
cias, que estavam distribuídas 
em 443 tijolos, que somaram 

APREENDIDOS

443
TIJOLOS DA DROGA 
forma apreendidos 
durante a abordagem, 
pesando 450 quilos de 
entorpecente

Divulgação

O 3º DP de Rio Preto vai 
investigar uma denúncia en-
volvendo uma suposta leiloeira 
virtual. A vítima, uma mulher, 
de 33 anos, acusa a empresa 
de lhe aplicar um golpe de R$ 
13.755,00 ao tentar comprar 
um Chevrolet Sonic. 

Site
Conforme a rio-pretense, 

que mora no Jardim Marajó, 
após se interessar pelo veículo 

RIO PRETO

Falsa leiloeira causa 
prejuízo de R$ 13,7 mil

exibido no site, deu o lance e 
o arrematou por R$ 12,5 mil, 
valor que ficou maior por causa 
de taxas. 

Boleto
Depois que pagou o boleto, 

ficou esperando o automóvel 
ser entregue em três dias, o 
que não ocorreu e procurou a 
polícia para registrar queixa. 
Colaborou – Sarah BELLI-
NE 

Falsa leiloeira causa prejuízo de R$ 13,7 mil

8 mil porções de drogas e arma
A Polícia Civil apreendeu 

mais de 8 mil porções de entor-
pecentes durante operação de 
combate ao tráfico de drogas 
em Laranjal Paulista, nesta 
terça-feira (19). Uma espingar-
da e uma moto também foram 
apreendidas. 

A ação, coordenada por poli-
ciais civis do Setor de Investiga-

Arquivo DHoje

Divulgação

Mirassolense 
perde R$ 60 mil 
na compra  
de bezerros

Um mirassolense, de 
38 anos, compareceu na 
Central de Flagrantes de 
Rio Preto para denunciar 
que levou um golpe de 
estelionato de R$ 60 mil. 

Segundo ele, em de-
zembro de 2021 comprou 
de um desconhecido 40 
bezerros de búfalo pelo 
valor de R$ 1,5 mil cada. 

No mesmo mês a víti-
ma depositou na conta do 
suposto vendedor R$ 20 
mil e, em janeiro de 2022, 
mais R$ 40 mil. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, em 
março o golpista deposi-
tou um cheque de R$ 73 
mil na conta do compra-
dor, mas o valor não foi 
creditado, pois a conta foi 
encerrada. 

A vítima tentou en-
trar em contato com o 
golpista diversas vezes, 
mas não obteve êxito. 
No dia 10 de abril, o mi-
rassolense recebeu uma 
mensagem do esteliona-
tário dizendo que “não 
adianta ficar conversando 
porque eu não tenho o 
dinheiro para pagar”.

ções Gerais (SIG) do município, 
foi desencadeada no bairro Vila 
Zalla. As porções estavam pron-
tas para serem distribuídas em 
pontos de venda. 

No total, foram apreendidos 
5.515 porções de cocaína, 587 de 
crack, 760 de maconha, 1.092 de 
haxixe, e 132 frascos de lança-
-perfume.

Divulgação

Arquivo DHoje

A Operação Tiradentes 
2022 vai das 0h do dia 21 de 
abril até às 23h59 do dia 24 
de abril. As rodovias federais 
paulistas receberão reforço 
das ações de policiamento e 
fiscalização. 

O foco das ações estratégi-
cas é garantir a segurança viá-
ria, em especial na prevenção 
e redução da gravidade dos 
acidentes de trânsito. 

Considerando que o dia 
de Tiradentes é celebrado em 
uma quinta-feira, o feriado 
prolongado demandará au-
mento relevante do fluxo de 
veículos nas rodovias federais. 
O excesso de veículos, associa-
do à imprudência no trânsito, 

contribui para a ocorrência dos 
acidentes, exigindo atenção da 
PRF, principalmente no com-
bate às condutas de risco dos 

condutores, como ultrapas-
sagem indevida, embriaguez 
ao volante e não utilização do 
cinto de segurança. 

Divulgação

PRF reforçará efetivo em São Paulo durante Operação Tiradentes 

450,1 quilos, foram apreendi-
das para perícia, assim como 
a aeronave, oriunda do estado 
do Mato Grosso do Sul, e o 
carro do suspeito. 

Lavagem dinheiro
A ocorrência foi registra-

da como tráfico de drogas e 
associação para o tráfico e 
as investigações prosseguem 
pela DIG/Deic de Presidente 
Prudente. A unidade especia-
lizada também irá investigar 
os crimes de organização cri-
minosa e lavagem de capitais.
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Gastos na pandemia no Estado atingem R$ 20 bilhões

O sistema Estacione Digital que 
realiza a cobrança do estacio-
namento rotativo da Área Azul 
de Rio Preto acumula mais de 
2 milhões de horas negociadas 
e utilizadas. O aplicativo por 
onde motoristas adquirem cré-
ditos para ter permissão do uso 
das vagas por determina perío-
do nas regiões do centro e Re-
dentora foi lançado em 2018. 
Segundo apurou o Dhoje Inte-
rior o número de pessoas que 
não utilizam o crédito e ficam 
sujeitas a autuação chega a me-
nos de 1%, revelou o presiden-
te da Empresa Municipal de 
Urbanismo (Emurb), Rodrigo 
Juliano. Segundo ele, a taxa de 
respeito ao sistema em Rio Pre-
to chega a 36%, índice conside-
rado satisfatório. 
“Existe um respeito bastante 
grande. Tem as opções de pa-
gamentos e aviso de tolerância 
de 5 minutos para regularizar. 
A partir daí a pessoa ainda tem 
um pós-utilização. A partir des-
te momento de 2 a 3 horas fica 
sujeita a infração e este pessoal 
representa 0,01% de todo o sis-
tema”, explica. 
“A taxa de respeito está em 
36%. A nível nacional é um ex-
celente nível, ou seja, quem for 

2 milhões de horas usadas 
e taxa de respeito de 36%

ÁREA AZUL EM RIO PRETO

A Emurb disparou edi-
tal de convocação para 
pregão presencial para 
a concessão dos servi-
ços de automatização

procurar vagas no sistema vai 
ter sempre alguma facilidade”, 
diz Juliano. 
A Emrub disparou edital de 
convocação para pregão pre-
sencial para a concessão dos 
serviços de automatização que 
integram a segunda fase do sis-
tema Estacione Digital (E-Di-
gital). O objetivo das mudan-
ças é que, em longo prazo, os 
agentes de campo fiquem ape-
nas com a função fiscalizatória, 
e a venda dos créditos e cartões 

do estacionamento rotativo seja 
feita em parquímetros e pontos 
de venda comerciais e cabines 
presenciais. 
“A primeira etapa dessa segun-
da fase atenderá a uma região 
com até 500 vagas. A expecta-
tiva é ir ampliando, a cada 90 
dias, até atendermos todas as 
2.607 vagas”, explica Rodrigo 
Juliano. 
O projeto que amplia a auto-
matização prevê a instalação 
de parquímetros e totens para 

compra de créditos por meio de 
cartões e Pix. “Será um parquí-
metro para cada grupo de no 
mínimo de 20 vagas [aproxi-
madamente um por quarteirão] 
de estacionamento e um totem 
com cabine de vendas a cada 
70 metros. Assim o usuário não 
precisará mais ir atrás do fis-
cal”, disse. 
Sobre a possibilidade de demis-
são dos fiscais que atuam na 
Área Azul, Juliano afirma que 
todos serão mantidos.

NO ESTADO

Em dois anos, gastos na 
pandemia atingem R$ 20 bi

Passados dois anos da 
declaração de pandemia da 
Covid-19 pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS), 
o Governo do Estado de 
São Paulo e os municípios 
paulistas (exceto a Capital) 
empenharam R$ 20 bilhões, 
aproximadamente, em medi-
das de combate ao vírus. 

Entre março de 2020 e 
março de 2022, as 644 Pre-
feituras fiscalizadas pelo Tri-
bunal de Contas do Estado de 
São Paulo investiram R$ 10,4 
bilhões enquanto o Governo 
Estadual foi responsável por 
destinar R$ 9,5 bilhões no 
enfrentamento da pandemia. 

Os dados fazem parte da 
última atualização do ‘Painel 
de Enfrentamento da CO-
VID-19’ do TCE, com base 
em informações colhidas 
junto aos órgãos fiscaliza-
dos até 31 de março, e leva 
em consideração os valores 

empenhados e oriundos de 
repasses dos Governos Es-
tadual e Federal.

Ainda segundo o balanço, 
somente em março deste 
ano, os recursos públicos 
investidos foram da ordem 
de R$ 898,2 milhões, sendo 
R$ 278,25 milhões por parte 
do Estado de SP e R$ 619,95 
milhões por 565 Administra-
ções paulistas. Isso porque 
79 municípios declararam 
que não realizaram despesas 
para o enfrentamento do 
novo coronavírus no período. 

Repasses 
Em 2022, 92,24% dos 

municípios afirmaram que 
receberam repasses federais 
e/ou estaduais destinados 
ao enfrentamento da CO-
VID-19. O montante advindo 
do Governo Federal foi R$ 
142,5 milhões, enquanto do 
Estadual R$ 4,3 milhões. 

Para dar continuidade às 
obras de reforma e ampliação 
da Unidade Básica de Saúde 
“Dr. Waldomiro Paiva Luz” em 
Olímpia, que atende os mora-
dores da região das Cohab I e 
II, os atendimentos médicos 
e clínicos serão realocados a 
partir da próxima segunda-
-feira (25) 

Com isso, os pacientes de-
vem ficar atentos aos locais em 
que os procedimentos e espe-
cialidades estarão disponíveis 
temporariamente. As obras 
de ampliação foram iniciadas 
em outubro do ano passado 
e, agora, para a reforma do 
espaço já existente, o imóvel 

OLÍMPIA

Atendimentos das UBS Cohab I e II são realocados
terá que ser totalmente deso-
cupado para a troca de telhado 
e forro, readequação da parte 
elétrica, pintura e demais re-
paros internos. 

Ampliar
O objetivo é oferecer me-

lhores condições de trabalho 
aos profissionais e pratica-
mente dobrar a capacidade de 
atendimento aos moradores. A 
reestruturação contempla a re-
forma do espaço atual, além da 
ampliação da unidade em uma 
área de mais de 200 metros 
quadrados, com a construção 
de quatro novos consultó-
rios, sala de procedimentos, 

banheiros e nova recepção, 
com sala de espera adequada 
para atender a demanda de 
pacientes. Ao todo, estão sendo 
investidos mais de R$ 700 mil 
reais em recursos próprios, 
provenientes de operação de 
crédito junto à Caixa Econô-
mica Federal (FINISA). 

2 mil atendimentos
A unidade de saúde realiza 

2 mil atendimentos por mês 
nas especialidades clínico 
geral, ginecologista, pediatra, 
dentista, assistente social, fo-
noaudiólogo, terapeuta ocupa-
cional, nutricionista e equipe 
de enfermagem. O território de 

atendimento é composto pelos 
bairros: Cohab I e II, Jardim 
Leonor, Quinta das Aroeiras, 
Morada Verde, Jardim Menina 
Moça I e II, Viva Olímpia, Jar-
dim Blanco, Vitório Parolim e 
São Benedito. 

Feriado
A secretaria de Saúde de 

Olímpia informa que, dando 
continuidade ao atendimento 
da população durante o feriado 
prolongado de Tiradentes, a 
Unidade Básica de Saúde, do 
bairro São José, manterá o 
funcionamento nesta quinta 
e sexta-feira, dias 21 e 22 de 
abril, das 7h às 16 horas.

Automatização prevê a instalação de parquímetros e totens para compra de créditos

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

Divulgação

Atendimentos das UBS nas Cohab I e II em Olímpia serão realocados

COVID-19

Saúde confirma 215 casos e três óbitos

A Secretaria de Saúde de 
Rio Preto divulgou o boletim 
semanal de casos de Covid-19 
nesta quarta-feira. Foram 
confirmados 215 novos casos, 
sendo 53 por exame PCR e 
162 por TR antígeno. No total 
são 135.793 casos, com uma 
média móvel de 30 casos le-
ves e 0,1 casos graves por dia. 

Também foram confir-
mados mais três óbitos pela 
doença, notificados nos dias 
23/03, 16/04 e 19/04. Des-
de o início da pandemia são 
3.064 mortes, com uma taxa 
de letalidade de 2,25%. Con-
siderando apenas os dados 
de 2022, a letalidade está em 

0,6%. 
O número de curados che-

gou a 132.350, o equivalente 
a 97,4% dos casos. A cidade 

Divulgação

FINANÇAS

Bancos fecham no 
feriado de Tiradentes 
nesta quinta-feira

No feriado da Inconfidência 
Mineira, nesta quinta-feira 
(21), não haverá atendimento 
nas agências bancárias de todo 
o país. Segundo a Federação 
Brasileira de Bancos (Febra-
ban), as áreas de autoaten-
dimento ficarão disponíveis 
para os clientes, assim como 
os canais digitais e remotos 
de atendimento como internet 
e mobile banking. 

Contas adiadas
Contas de consumo como 

água, energia e telefone, por 
exemplo, que vencerem no 
dia 21 de abril, poderão ser 
pagas no dia 22, sem acrésci-

mo de juros. Nesta sexta-feira 
(22), as agências reabrirão 
com atendimento normal aos 
clientes.

soma 487.124 notificações 
de pacientes com sintomas 
gripais e 436.952 testes re-
alizados. O coeficiente de 

incidência dos últimos sete 
dias é de 50 casos a cada 100 
mil habitantes. 

Atualmente Rio Preto con-
ta com 165 pacientes inter-
nados com síndrome respi-
ratória aguda grave (SRAG), 
com 52 na UTI e 113 na en-
fermaria, sendo 76 residentes 
de Rio Preto e 89 de outros 
municípios da região. Dentre 
os casos já confirmados com 
Covid-19 são 49 internações, 
com 18 na UTI e 31 na enfer-
maria. 

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI na região está 
em 40%. A Saúde também in-
formou que a divulgação dos 
casos de Covid-19 em Rio Pre-
to passarão a ser quinzenais 
a partir da próxima semana.

Da REDAÇÃO

Saúde confirma 215 casos de Covid-19 e três óbitos

Divulgação

Divulgação
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Em setembro
FIFA pode levar Brasil x Argentina, 
interrompido pela Anvisa, para ser 
realizado nos Estados Unidos

Calote suspenso
O Santos conseguiu na Justiça a 
suspensão das execuções de várias 
dívidas por 60 dias. 

Rafael Bento

Novorizontino encara o Londrina 
hoje pela Série B do Brasileirão

FUTEBOL

O Votuporanguense perdeu 
de 1 a 0 para o Comercial na 
tarde desta quarta-feira (20) 
pela penúltima rodada da se-
gunda fase da Série A3. O CAV 
só escapou da eliminação pois 
o São José conseguiu empatar 
em 1 a 1 com o Suzano com um 
gol aos 44 minutos do segundo 
tempo. 

Com os resultados, o Co-
mercial lidera o grupo com 11 
pontos, seguido pelo Suzano 
com 7. O Votuporanguense 

SERIE A3

Votuporanguense perde, 
mas segue com chances

tem seis pontos e São José 
soma apenas 3. A decisão da 
segunda vaga da chave ficará 
para a última rodada. 

A primeira chance de pe-
rigo no jogo foi do Comercial, 
com Túlio Renan tentando 
fazer um cruzamento pela 
esquerda e quase encobrindo 
o goleiro Talles, que deu um 
tapa para desviar a bola. O 
Votuporanguense respondeu 
com Ricardinho cobrando falta 
para fora. 

No segundo tempo, o Co-
mercial abriu o placar logo aos 
seis minutos. Depois de recu-
perar a bola no meio-campo, o 
time de Ribeirão Preto avan-
çou pela direita e cruzou rastei-
ro para Tota se atirar na bola e 
empurrar para a rede. Aos 20 
minutos, o Votuporanguense 
quase empatou com Murilo 
arriscando de fora da área e a 
bola tocando na trave. Maycon 
Douglas chegou a marcar o se-
gundo do Comercial, mas o gol 
foi anulado por impedimento. 
Apesar do CAV tentar, o jogo 
ficou mesmo no 1 a 0.

Após uma semana de trei-
namentos em Sorocaba, a 
delegação com jogadores e 
comissão técnica do Novo-
rizontino desembarcou em 
Londrina, no Paraná. Na quin-
ta-feira (21), o Tigre joga pela 
terceira rodada do Campe-
onato Brasileiro da Série B, 
contra o Londrina, às 19 horas. 
 

O atacante Quirino fa-
lou sobre as expecta-
tivas para o segundo 
duelo do time

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Copa do Brasil
Quatro jogos abriram 

a terceira fase da Copa do 
Brasil nesta terça-feira (19). 
O CSA perdeu em casa de 
3 a 0 para o América-MG, 
enquanto o Bahia ficou no 0 
a 0 contra o Azuriz. O Cru-
zeiro foi derrotado por 2 a 1 
pelo Remo e o Fluminense 
bateu o Vila Nova no sufoco 
por 3 a 2. Os jogos de volta 
serão no dia 10 de maio. 

Negociação 
Segundo o jornal britâni-

co “The Sun”, o Manchester 
United quer contratar o 
atacante brasileiro Antony 
do Ajax. A proposta que 
deverá ser apresentada ao 
clube holandês pelo valor 
de 60 milhões de euros (R$ 
304 milhões). Antony foi 
revelado pelo São Paulo e 
foi vendido para o Ajax em 
2020. Ao todo, o jogador 
soma 23 gols e 19 assistên-
cias pelo clube de Amsterdã.

Negociação 2
O Manchester City está 

próximo de anunciar a con-
tratação de Erling Haaland 
do Borussia Dortmund. De 
acordo com o jornal britâ-
nico “Daily Mail” divulgou 
que o clube chegou a um 
acordo com os representan-
tes do atacante. Os ingleses 
deverão pagar cerca de 63 
milhões de libras (R$ 381 
milhões). O atacante de 21 
anos também irá se tornar 
o jogador mais bem pago 
da Liga.

CAMPEONATO INGLÊS

Liverpool goleia Manchester 
United e assume liderança

O atacante egípcio Moha-
med Salah marcou duas vezes, 
e o Liverpool venceu conforta-
velmente o Manchester United 
por 4 a 0 no estádio de Anfield 
nesta terça-feira (19) para 
assumir a liderança do Cam-
peonato Inglês, pelo menos 
por 24 horas. 

O Liverpool chegou a 76 
pontos em 32 jogos. O seu rival 
pelo título, o Manchester City, 
tem 74 pontos e uma partida 
a menos. O time de Pep Guar-
diola receberá o Brighton no 
Etihad na próxima quarta-fei-
ra (20). 

O colombiano Luis Díaz 
deu a vantagem ao Liverpool, 
aos cinco minutos, completan-
do na boca do gol, após Sadio 
Mané lançar Mohamed Salah 
pela direita para um cruza-
mento preciso. 

Os problemas do Man-
chester United ficaram piores 

aos 10 minutos, quando Paul 
Pogba saiu machucado e, com 
a equipe de Ralf Rangnick 
sofrendo para se assentar na 
partida, não foi surpreendente 
quando os donos da casa do-
braram a sua vantagem. 

Mané novamente deu o iní-
cio da jogada com um soberbo 
passe de primeira para Salah, 
que, deixando para trás seu 
marcador Diogo Dalot, cortou 
da direita e finalizou com um 
típico chute de canhota. 

O criador virou finalizador 
aos 23 minutos da etapa final, 
quando Mané fez 3 a 0, após 
arrancada de Andrew Robert-
son pela esquerda, e Salah 
completou o passeio a cinco 
minutos do fim.

O Novorizontino entra em campo no estádio do Café depois de estrear com empate diante do Vila Nova

O Novorizontino 
entra em campo no 
estádio do Café de-
pois de estrear com 
empate diante 
do Vila Nova, 
em Goiânia.

A última rodada 
da segunda 
fase da Série A3 
será disputada 
neste sábado (23). 
O CAV visita o São 
José às 15h.

Liverpool goleia Manchester United e assume liderança do Inglês

Vinicius LIMA

Agência BRASIL 
redacao@dhoje.com.br

Ozair Júnior

 Phil Noble

O atacante Quirino falou sobre 
as expectativas para o segundo 
duelo do time de Novo Hori-
zonte na competição. “Jogo 
bastante difícil, a equipe deles 
está junto há muito tempo, 
bem entrosada. Conheço al-

guns jogadores por jogar junto, 
também joguei lá e sei a força 
que tem o Londrina na sua 
casa. Mas sei também da força 
do Novorizontino, foi montado 
um grupo qualificado e temos 
totais condições de chegar lá, 
fazer um bom jogo e buscar 
os três pontos.  A Série B é 
um campeonato muito difícil, 
se quisermos alcançar coisas 

grandes lá na frente, temos 
que ganhar jogos fora de casa e 
vamos bastante concentrados 
para essa partida em Londri-
na”, disse. 

O Novorizontino entra 
em campo no estádio do Café 
depois de estrear com empa-
te diante do Vila Nova, em 
Goiânia. 

“Na estreia diante do Vila 

Nova fizemos um excelente 
jogo, mas não tivemos muitas 
possibilidades de gols, estamos 
bem confiantes com o trabalho 
realizado durante a semana e 
com certeza vamos estar bem-
-preparados para brigar pelos 
três primeiros pontos e ajudar 
o Novorizontino na compe-
tição”, finalizou o jogador do 
Tigre.

JOGO SERÁ

19H
EM LONDRINA no 
estadio do Café, em 
Londrina, com trans-
missão exclusiva 
do Premiere

Pelé volta a ser 
internado para 
tratamento 
do tumor

O hospita l  Albert 
Einstein anunciou nesta 
terça-feira (19) que o ex-
-jogador Edson Arantes 
do Nascimento, o Pelé, 
foi internado para dar 
sequência ao tratamento 
do tumor de cólon. Segun-
do a nota divulgada pela 
instituição de saúde, o 
Rei do Futebol apresenta 
“condições clínicas boas 
e estáveis, e a alta hospi-
talar deve acontecer nos 
próximos dias”. 

Em fevereiro deste ano 
Pelé esteve internado no 
mesmo hospital Albert 
Einstein para realizar uma 
bateria de exames de roti-
na. Naquela oportunida-
de, ele tratou um quadro 
de infecção urinária. 

Em setembro de 2021, 
o Rei do Futebol foi sub-
metido a uma cirurgia 
para retirada do tumor 
no cólon. Na ocasião, ele 
ficou quase um mês in-
ternado.

O Liverpool chegou 
a 76 pontos em 32 
jogos. O seu rival 
pelo título, o Man-
chester City, tem 
74 pontos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS 
2ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Petro Tanque Metalúrgica Ltda 

inscrita no CNPJ: 02.324.640/0001-82, vem pela presente CONVOCAR os demais sócios 
Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO 
DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São 
José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 14:00  horas, do dia 29 de Abril de 2022, 
cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 21 de Abril de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Petro Tanque Metalúrgica Ltda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS 
2ª Convocação 

 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Riolax Franchising Ltda inscrita 

no CNPJ: 16.954.655/0001-39, vem pela presente CONVOCAR os demais sócios Rodrigo 
Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges Filho para comparecerem à REUNIÃO DE 
SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São 
José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 15:00  horas, do dia 29 de Abril de 2022, 
cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 21 de Abril de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Riolax Franchising Ltda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS 

2ª Convocação 
 
 
    O Sócio Gabriel Garcia de Souza Neto da empresa Riolax - Indústria e Comércio de 

Banheiras, Spa´s e Acessórios Ltda inscrita no CNPJ: 10.227.829/0001-85, vem pela 
presente CONVOCAR os demais sócios Rodrigo Faitarone Borges e Welson Corrêa Borges 
Filho para comparecerem à REUNIÃO DE SÓCIOS, que se fará realizar na Rua Jair Martins 
Mil Homens, n. 500, Sala 1.202, Vila São José, nesta cidade de São José do Rio Preto, às 
16:00  horas, do dia 29 de Abril de 2022, cujo objeto é a deliberação sobre seguinte ordem 
do dia: 

 
-  Destituição do Sócio Rodrigo Faitarone Borges do Cargo de Administrador. 
 

 
São José do Rio Preto/SP - 21 de Abril de 2022 
GABRIEL GARCIA DE SOUZA NETO   
Sócio-Administrador Majoritário da Riolax - Indústria e Comércio de Banheiras, Spa´s e 

Acessórios Ltda 
 
 
 
 
 

 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

RONALDO DOURADO DOS SANTOS e LAÍCE ROGÉRIA PECINI. Ele, brasileiro, natural de 
Guaiçara, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e dois (22) de janeiro de um mil novecentos e noventa e um 
(1991), com trinta  e um (31) anos de idade, responsavel quimico, solteiro, filho de CELSO ANTONIO DOS 
SANTOS e de dona ANA LUCIA DOURADO. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São 
Paulo, nascida aos  trinta (30) de outubro de um mil novecentos e noventa (1990), com trinta  e um (31) anos de 
idade, farmaceutica, solteira, filha de ODEVAIR PECINI e de dona MERCEDES CONCEIÇÃO VENTURIN 
PECINI.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, treze (13) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

 

ERRATA NO EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE 03/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 33/2022 
Na publicação veiculada na data de 14 de abril de 2022, no DHOJE INTERIOR, na página 
“Edital & Publicidade Legal” 2, onde se lê “JADS E JADSON PROCUÇÕES ARTÍSTICAS 
LTDA ME, inscrita no CNPJ 11.136.197/0001-07”, lê se, “JADS E JADSON 
PROCUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ 15.641.222/0001-60”. 
Monte Aprazível, 20 de abril de 2022. 
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS                                                                       
 
PORTARIA Nº 6938, DE 20 DE ABRIL DE 2022. 
DESIGNA o servidor DAVID AYMAR RONCONI BRUNO – Agente Legislativo, para exercer, 
concomitantemente às suas funções, às relativas ao cargo de Diretor-Geral, nos períodos de 25 a 
29 de abril de 2022, devido ausência por férias do servidor Jorge Gimenez Berruezo, titular do 
cargo. 

 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Processo Administrativo 024/2022- Dispensa de Licita-
ção 007/2022
RATIFICO a dispensa de licitação referente a locação de 
um imóvel localizado à Rua José Marques de Mendonça 
nº 2141, Água Limpa II, na cidade de Bady Bassitt/SP, pelo 
prazo de 12 meses, a partir de 15 de abril de 2022, de pro-
priedade do Sr. ANTONIO CARBONI, para sediar o Ambu-
latório de Especialidades da UBS Alcimino Assis Lourenço, 
pelo valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) men-
sais, nos termos do inciso X, do artigo 24, da Lei Federal 
n.º 8.666/93. Bady Bassitt – SP, 14 de abril de 2022. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

 
06/04/2022 

TRI-022-DOC-EDI-001-R00 

 
 

CNPJ 33.559.326/0001-02     
Av. Juscelino K. de Oliveira, 1041, Sala 16 
Edifício JK Avenue, Bairro Pinheiros 

 falecomtri@gmail.com  

São José do Rio Preto - SP  sites.google.com/view/institutotri  
CEP 15091-365  +55 17 99777-0401  1 

 

EDITAL 
Assembleia Geral Ordinária do 

INSTITUTO TRI 
 
 
No dia 25 de abril de 2022, às 16 horas e 30 minutos, no endereço Avenida Juscelino 
K. de Oliveira, 1041, Sala 16, Pinheiros, São José do Rio Preto – SP e também na 
plataforma online do Google Meet via Link de videochamada 
https://meet.google.com/tmb-asmo-iuu, será realizada a Assembleia Geral 
Ordinária da Associação denominada de INSTITUTO TRI, de maneira híbrida, com a 
seguinte pauta: 
  

• Aprovação de Relatórios, Balanços e Contas de 2019 e 2020; 
• Apresentação do Planejamento 2022; 
• Demais assuntos. 

 
São José do Rio Preto - SP, 06 de abril de 2022. 

 
 
 
 

__________________________________ 
Mayara de C. Carrasco Proto 

Presidente do Conselho de Administração 
Instituto Tri 

 



  ANJOS E PA-
LHAÇOS 

   O povo está confuso 
com o Carnaval na mesma 
semana dos dias de Tiraden-
tes, de Santo Expedito, do 
índio e de São Jorge. Como 
se não bastasse, andam es-
palhando por aí que neste 
ano o Natal vai cair no Dia 
das Crianças, que por sua 
vez coincide com a data de 
Nossa Senhora da Apare-
cida. Uma coisa é certa: o 
primeiro turno das eleições 
será em 2 de outubro, que 
também é Dia do Anjo da 
Guarda. Deus é Pai!

  O INEXPLICÁVEL  
Final de semana esticado 

com feriado e festa tempo-
rânea. Vamos dar VIVA ao 
Brasil que consagra neste 
dia 21 de abril a morte do 
militar Tiradentes (Joaquim 
José da Silva Xavier), con-
denado por sua participação 
na Inconfidência Mineira. 
O vermelho no calendário 
me deixa confuso, porque o 
feriado deveria ser amanhã, 
afinal foi em 22 de abril que 
Pedro Álvares Cabral desco-
briu o Brasil- liderando uma 
expedição portuguesa.

  DA PRA 
CORRIGIR?  
Por terem sido eleitos 

pelo Partido PATRIOTAS, 
os vereadores Pedro Roberto 
e Bruno Henrique Marinho 
bem que podiam levar a 
plenário um debate sobre ta-
manho deslize do passado e 
provocar o deslocamento da 
data da Inconfidência para o 
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DETALHESNÃO 
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#DIÁRIODOBOB 

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

CADA VEZ MAIS APAIXONADOS
No domingo de Páscoa, Lívia Costantini Marques e Paulo 
Emílio Marques festejaram 23 anos de casados, cada vez 
mais apaixonados, ao lado dos três filhos e de familiares. 
Muitas felicidades ao casal. Por falar no empresário Pau-
lo Emílio, ele, está em contagem regressiva para o lança-
mento oficial, em junho, do mega evento Rio Preto Rodeio 
Country Bulls. O festão country será em julho, no Recinto 
da Exposições. 

FERIADO EM FLORIPA
Foi curtindo as maravilhas da cidade turística e praiana 
Florianópolis (Floripa), que o requisitado cirurgião plásti-
co Dr. Renato J. Freitas e a cirurgiã dentista Dra. Luciana 
Secches Freitas (da Clínica Ateliê da Imagem), mais os fi-
lhos, Heitor, Maria Teresa e Otávio, futuro médico, pas-
saram o feriado prolongado da Semana Santa, Páscoa, e 
continuam em relax total em sua bonita casa de veraneio, 
neste final de semana de feriado prolongado.   

AGORAH
A Pizza Agorah, marca que investe em sabor e qualidade 
por um preço justo, está com um novo modelo negócios. 
Uma nova loja, formatada para operar em Shopping, foi 
inaugurada ontem, no Plaza Avenida. A Pizza Agorah é 
uma das marcas da Covizzi Franchinsing com operações 
pelo sistema dark kitchen em 17 cidades e uma loja de 
varejo em Franca. No evento de inauguração realizado 
pelos franqueados, o sabor da piza foi aprovado.

MISS E MISTER RIO PRETO 2022
Nossa cidade volta a ser palco do concurso Miss e Mister 
2022, com renda do evento revertida para a Comunida-
de Fraterna Cantinho de Deus. O concurso Miss e Mister 
Rio Preto 2022 – CNB, com assessoria do Padre Sílvio 
Roberto, que acumula anos de experiência. O evento será 
no dia 29 de maio, a partir das 19 horas, no Buffet Fauze 
Karam. Candidatas entre 18 à 27 anos (poderá completar 
28 esse ano), e candidatos com idade entre 18 à 33 anos. 
Como se inscrever: até o dia 5 de maio, com Eder Carva-
lho, pelo (17) 99266-3910. Não perca essa chance.

BODAS DE OPALA
O requisistado médico Dr. 
Cleverson D` Avila e sua 
querida esposa Karina Bi-
gatão Franco D` Avila es-
tão comemorando Bodas 
de Opala (24 anos de casa-
dos), aproveitando o final 
de semana de feriado pro-
longado, ao lado dos filhos 
João Pedro, que cursa me-
dicina em Marília, e Maria 
Teresa Franco D`Avila, 
que faz faculdade de moda 
(FAAP), em São Paulo. Pa-
rabéns e felicidades ao ca-
sal.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
A POPREZA NÃO É, NECESSARIAMENTE, 

VERGONHOSA. HÁ MUITO POBRE SEM 
VERGONHA. 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

O advogado Dr. Luís Otávio (Tavinho) Sartarelli está de casa-
mento marcado com Marina Thomaz Arid, no próximo sába-
do, dia 23 de abril. A cerimônia religiosa será na Igreja da Re-
dentora, depois, os noivos recepcionarão os convidados com 
big festa. Tudo como manda o figurino.  

Nina Kauffmam – In-
fluencer, relações pú-
blicas, embaixadora do 
turismo, especialista 
em mercado de beleza, 
portfólio de grandes 
empresas como Salva-
tore Ferragamo, Dior, 
Emílio Pucci. Cartier, 
Dolce & Gabbana e Tif-
fany fará palestra sobre 
Fidelização do cliente e 
Mercado de Beleza, no 
dia 18 de outubro, du-
rante a “Feira Thamin 
Skin & Hair” – dentro 
do Riopreto Shopping 
Center

Stella Covizzi e Guto Covizzi, Nivaldo Mesquista e Flávia Pin-
to César em coquetel de inauguração da loja “Pizza Agorah” no 
Plaza Avenida Shopping. É incrível, é muito rápido e você vai 
adorar! Foto Luizinho Bueno

Descobrimento numa emen-
da parlamentar. Brincadeira 
tem hora e lugar certo!

  COMPLEMENTO
Ah, antes que me esque-

ça, o Carnaval que deveria 
ser em fevereiro, vai ser re-
alizado neste fim de semana. 
Por precaução para evitar o 
avançar dos casos de Covid 
19, o feriado de Tiradentes 
meio prolongado vai deixar 
de lado o desfile patriótico 
para o desfile carnavalesco 
no Rio de Janeiro e em são 
Paulo.

  FORÇA BRUTA 
Que tal a gente tentar 

arrancar um benefício so-
cial do governo Bolsonaro? 
A sugestão é de um dos 
ouvintes do Show do Ro-
berto, programa de rádio 
que apresento na Interativa 
FM, que defende um “Vale 
Comida”, urgente. Com o 
grande encarecimento da 
maior parte dos alimentos 
da cesta básica, os salários 
dos mais pobres e da classe 
média e o próprio Auxílio 
Emergencial estão sendo 
corroídos. Ela vem de fora 
para dentro, movida pelos 
altos preços internacionais 
dos alimentos. A remarcação 
dos alimentos nas gôndolas 
dos supermercados está de 
volta e a maioria (dos analis-
tas) acha que a tendência é 
de continuidade. A oposição 
quer que o governo institua 
algum subsídio para reduzir 
o impacto da inflação no 
preço da comida. Alguém 
acredita nisso?

O REQUISITADO arquiteto Fabiano Hayasaki come-
mora neste mês de abril, 18 anos de história e sucesso da 
sua empresa Hayasaki Arquitetura. Parabéns amigo!
 
O EMPRESÁRIO José Carlos Semenzato, ao lado 
da esposa Samara, veio de Miami, para passar a Páscoa 
“in family”, em sua bonita Fazenda Boa Vista, em Porto 
Feliz (SP).
 
CLUBE MONTE LÍBANO realiza na próxima se-
gunda-feira, dia 25, Leilão de Títulos do Monte Líbano, com 
lance mínimo de R$2.500,00 à vista (taxa de transferência 
inclusa). Mais detalhes: (17) 3519-3444 ou (17) 3512-2750, 
ou pelo site do clube.  
 
O MÉDICO DR. João Gomes Netinho, ao lado da eter-
na esposa e namorada Alice Souza Netinho e familiares, 
ganhou idade nova, dias atrás. Aquele abraço!
 
A FEIRA THAMIN SKIN & Hair abrange os seg-
mentos de beleza, longevidade, alimentação natural e o 
conceito de vida fitness. Serão 3 dias de muita imersão de 
17 a 19 de outubro, rodadas de negócios, seminários e pa-
lestras, tudo dentro do Riopreto Shopping Center.
 
TAKE A CAKE DOCÊS Gourmet, que a empresária 
Selma Nunes Mir, acaba de inaugurar. Encomenda pelo 
Whatsapp (17) 99649-7080. Ovos de colher, dragê com bri-
gadeiro gourmet, pão de mel, bomba de cookies, brigadeiro 
de pistache, brownie com brigadeiro, ovos inteiro, cookies 
com nutella crocante, ovos FIT- crocante com castanhas 
(zero açúcar), entre outras delícias para festejar o Dia das 
Mães.  Vale à pena conferir!
 
O PECUARISTA Renato Zanovelo e Sirlene, estão co-
memorando Bodas de Prata, 25 anos de casamento, cada 
vez mais apaixonados. Parabéns e muitas felicidades
 
AS CUNHADAS Lena e Binha Casseb foram as ani-
versariantes no domingo de Páscoa, recebendo os papari-
cos dos familiares e amigas.
 
O EMPRESÁRIO Dedé Méssici, assumiu seus 71 
anos, muito bem vividos, semana passada, paparicado pe-
los 5 queridos netinhos e familiares. 
 

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822
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