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PREFEITURA DE RIO PRETO

LDO prevê que orçamento vai 
crescer R$ 500 mi em 2023
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é a previsão de programas e ações que devem ser realizados pela Prefeitura no ano que vem

AJUDE

HB lança 
site simples 
para receber 
doações
Para ajudar a fechar as 
contas HB e o Hospital 
da Criança e Maternida-
de (HCM), lançam, nesta 
quinta-feira (28) um site 
para facilitar as doações de 
pessoas físicas. O objetivo 
do novo site é permitir do-
ações de um jeito simples 
e prático. Ele já pode ser 
acessado a partir de hoje. 
CIDADES Pág.5

FILME

Instituto 
Valquírias 
lança curta 
sobre trajetória

RIO-PRETENSES 
NA CORRIDA

Atletas da Associação Rio-pretense Pró-Atle-
tismo disputam dia 15 de maio a tradicional 
corrida de rua de Santos.  ESPORTES Pág.6

CIDADES  Pág.5

Senac abre novos cursos na área de moda 
Senac Rio Preto está acrescentando em seu portfólio de cursos na área de moda duas novas opções. A primeira é 
Estratégias de Venda para Moda (Senac Online - ao vivo). A segunda novidade é o curso e Marketing e Comunicação 
de Moda (presencial), indicado para estudantes e profi ssionais das áreas de moda.
CIDADES Pág.7

O orçamento da Prefeitura de Rio Preto para 2023 deve ser 
R$ 500 milhões superior ao de 2022, estimado em R$ 2,1 
bilhões. Segundo previsão da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) apresentada em audiência na Câmara nesta 
quarta-feira (27), a Prefeitura vai arrecadar no próximo 
ano R$ 2,656 bilhões..
POLÍTICA Pág.3

A apresentação da LDO foi feita ontem pelo secretário de Planejamento e vice-prefeito Orlando Bolçone

Site será lançado hoje pelo HB e já estará disponível para receber doações

FAVELA VILA ITÁLIA

Juíza quer 
perícia antes 
de dar área 
à prefeitura

MULHERES

Câmara aprova 
ônibus gratuito
às vítimas 
de violência

A juíza Tatiana Ferreira 
Viana Santos, da 2ª Vara 
da Fazenda de Rio Preto, 
nomeou a perita Ana Lúcia 
Ferreira da Silva para fazer 
um laudo em dez dias an-
tes de decidir se autoriza a 
imissão (escritura) de posse 
da área particular onde está 
localizada a Favela Vila Itá-
lia dos proprietários para a 
Prefeitura,, que entrou com 
uma ação.
   POLITICA  Pág.3

Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram nesta terça-fei-
ra, 26, durante sessão na 
Câmara Municipal o projeto 
de lei que prevê a isenção 
temporária do pagamento 
da tarifa do transporte co-
letivo às mulheres vítimas 
de violência em Rio Preto. 
A proposta foi aprovada 
quanta a legalidade e preci-
sa de nova votação quanto 
ao mérito.
            POLÍTICA Pág.3

REFORMA SHOPPING AZUL
A reforma e adequação do Terminal Rodoviário e do Sho-
pping Azul, no piso superior, vai custar R$ 16,8 milhões a 
Prefeitura de Rio Preto. Licitação fi nalizada pelo governo 
Edinho Araújo (MDB) foi homologada nesta terça-feira, 
26. A empresa Constroeste fará a obra. POLÍTICA Pág.3

PRAZO DE DEZ MESES

RIO PRETO

Quadrilha de 
golpes do 
nudes é 
condenada
CIDADES Pág.4

POLÍCIA

Garcia troca 
comandante
da PM em 
Rio Preto
CIDADES Pág.4
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Você é hipertenso? Sua circulação 
pode estar seriamente prejudicada!

Economia compartilhada em condomínios

“Aproximação”

Estima-se que aproxima-
damente 25% da população 
brasileira sofra com níveis 
pressóricos elevados. A hi-
pertensão arterial sistêmica, 
popularmente conhecida 
como “pressão alta”, cons-
titui um importante fator 
de risco para doenças cir-
culatórias, aumentando o 
risco de derrame, infarto do 
miocárdio e má circulação.

Ninguém percebe que a 
sua pressão arterial está se 
elevando, exceto quando a 
pressão sistêmica atinge ní-
veis preocupantes, como nos 
casos de crise hipertensiva, 
que se caracteriza pela pres-
são arterial acima de 180 x 
100 mmHg. Por seu caráter 
silencioso, a hipertensão 
arterial sistêmica representa 
um inimigo oculto que pode 
subitamente danificar a pa-
rede arterial, resultando em 
consequências irreversíveis 
e, até mesmo, incompatíveis 
com a vida.

A dissecção de aorta 
constitui uma complica-
ção potencialmente fatal 
associada a hipertensão. A 
parede das nossas artérias 
é formada por três camadas 
(íntima, média e adventí-
cia), que suportam altas 
pressões provenientes do 
bombeamento sanguíneo 
cardíaco. Em situações de 
hipertensão arterial severa, 
ocorre a ruptura da camada 
mais interna, a camada 
íntima, com consequente 
extravasamento de sangue 
entre as camadas da parede 
aórtica.

A progressão da dissec-
ção de aorta resulta em 
infarto do miocárdio, insu-
ficiência renal, oclusão arte-
rial e isquemia circulatória 
grave. O controle pressórico 
representa a melhor forma 
de prevenir o quadro de 
dissecção de aorta, uma vez 
que a dor torácica associada 
à lesão arterial não permite, 
na maior parte das vezes, o 
diagnóstico clínico precoce.

A rotura de aneurismas 
cerebrais constitui outra 
complicação associada aos 
níveis pressóricos descon-
trolados. Os aneurismas 

formam-se em decorrência 
de processos degenerativos, 
que resultam no enfraque-
cimento da parede arterial. 
Como forma de adaptar-se 
à pressão sanguínea elevada, 
ocorre o progressivo aumen-
to do diâmetro arterial. Nos 
casos de pico hipertensivo, o 
mecanismo adaptativo não é 
capaz de suportar a elevação 
pressórica, ocorrendo a rotu-
ra da artéria aneurismática.

A rotura dos aneurismas 
cerebrais exige intervenção 
cirúrgica rápida, com drena-
gem do hematoma cerebral 
a fim de reverter a sequela 
neurológica e evitar o dano 
cerebral isquêmico. De modo 
semelhante ao quadro de 
dissecção aórtica, a rotura 
do aneurisma cerebral, ge-
ralmente, não é antecedida 
por sintomas clínicos que 
permitam o diagnóstico e o 
tratamento precoces.

O controle dos níveis 
pressóricos representa uma 
medida obrigatória caso seja 
de conhecimento individual 
a presença de aneurismas 
cerebrais, mesmo que em 
diâmetros ainda conside-
rados pequenos. Além do 
acompanhamento médico 
periódico, é necessário re-
duzir o consumo de sal na 
alimentação, manter a prá-
tica de atividades físicas e 
realizar o check- up vascular 
pelo menos uma vez por ano.

Para mais informações a 
respeito da hipertensão arte-
rial sistêmica, das complica-
ções circulatórias associadas 
aos níveis pressóricos ele-
vados e de demais assuntos 
de interesse relacionados a 
medicina vascular, acesse o 
site www.drsthefanovascu-
lar.com.br.

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

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Maria Aparecida Pagnossin Vieira, 
natural de Araraquara-SP, faleceu 
aos 98 anos de idade. Era viúva de 
Sr. Nahor Luciano Vieira e deixa os 
filhos Silvia Helena, Jose Carlos, An-
gela Maria, Luis Fernando, Maria 
Lucia, Elizabethe (falecida) e Neu-
sa (falecida). Será sepultada no dia 
27/04/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério Parque Jar-

FALECIMENTOS E MISSAS

dim da Paz.

Maria de Lourdes Albano, natural de 
Monte Aprazível-SP, faleceu aos 66 
anos de idade. Era divorciada e deixa 
os filhos Elisangela de Lourdes, Ra-
quel de Lourdes e Vanusa de Lourdes. 
Será sepultada no dia 28/04/2022 às 
18h, saindo seu féretro do velório Ca-
pelas Prever Rio Preto para o Cemité-
rio Municipal de Ipiguá.

Quando pensamos nos 
impactos econômicos (mo-
vimentação de dinheiro) e 
sociais (empregos) do setor 
de Viagens e Turismo, nor-
malmente as análises são 
baseadas no “turista”. Ou 
seja, quanto aquele público, 
externo, injeta na economia, 
independente do motivo da 
viagem. 

Não está errado. Prati-
camente todas as medições, 
seja de um evento ou um 
feriado, têm o “turista” como 
base. E isso acontece por ser 
este um elemento de mais 
fácil mensuração: é possível 
usar como base a hotelaria 
– se aumentou a ocupação, 
houve uma “movimentação 

ARTIGO

Economia do Visitante: Um olhar 
ampliado sobre o turismo 

a medição do impacto se escora
nos percentuais dos hotéis ou
pousadas que, certamente, não
são o parâmetro mais real

turística” auferível. O mesmo 
para os transportes: se foram 
vendidas mais passagens ou se 
mais veículos foram alugados 
naquele destino, isso certa-
mente é resultado do consumo 
dos turistas.  

É hora de revermos esses 
conceitos. Usando o exemplo 
mais básico: o deslocamento 
dos moradores da grande São 
Paulo ou do interior para o 
litoral nos feriadões. Normal-
mente os números são super-
lativos – 300 mil veículos, um 
milhão de pessoas. Mais de 
95% desta multidão não ficarão 
em hotéis ou pousadas, não 
comprarão passagens e não 
alugarão carros. Uma boa par-
te possui imóvel no litoral, no 
que se convencionou chamar 
de “turismo de segunda resi-
dência”. No final do dia, para 
o comércio das cidades litorâ-
neas isso faz alguma diferença? 
Quase nenhuma. E a pandemia 
escancarou esta realidade.  

Isso vale para cidades do 

interior paulista: a medição do 
impacto se escora nos percen-
tuais dos hotéis ou pousadas 
que, certamente, não são o 
parâmetro mais real: em várias 
a principal oferta de acomoda-
ções é em chácaras, contadas 
aos milhares, ou locação de 
imóveis por meio de platafor-
mas online – e ambas passam 
à margem das aferições oficiais. 

E mesmo esta ampliação do 
foco, que reconhece, mas não 
mede o “consumo autônomo”, 
é limitada ao movimento de 
grupos de viajantes. Não leva 
em conta os investimentos e 
o feito para que as viagens se 
concretizem. Esse olhar, que 
considera também a infraes-
trutura, pública ou privada, 
turística ou que reforça as ca-
racterísticas ou vocações locais, 
é o que podemos chamar de 
“Economia do Visitante”.  

Alguns exemplos no estado: 
o Governo irá autorizar quase 
R$ 500 milhões para obras 
em 210 cidade turísticas. So-

madas as liberações de 2019 
a 21 e os convênios do final do 
ano passado, bateremos em 
R$ 1,4 bilhão; o Governo tam-
bém concedeu 22 aeroportos 
regionais; na capital paulista, 
o privado Cidade Matarazzo 
tem investimentos de R$ 2,7 
bilhões; em Andradina, 630 km 
da capital, um parque aquático 
que teve suporte da agência 
InvestSP o investimento é de 
R$ 500 milhões. 

Nas métricas tradicionais, 
e pegando apenas o exemplo 
do parque aquático, seriam 
contabilizados os turistas e os 
empregos. Ponto. Tudo o mais, 
toda a movimentação feita na 
criação e manutenção de um 
polo turístico passariam desa-
percebidos. 

Olhar o que acontece em 
um destino como resultado do 
que se convencionou chamar 
de “turismo” dificulta a toma-
da de decisões para o desen-
volvimento da “economia do 
visitante”. Devemos considerar 
os esforços para a criação de 
um lugar melhor para todos, 
independente se locais ou vi-
sitantes. 

 
Vinicius Lummertz é 

secretário de Turismo e 
Viagens do Estado de São 
Paulo 

Quem mora em um condomí-
nio compartilha vários interesses 
comuns sem muitas vezes perce-
ber. São pessoas que escolheram 
morar no mesmo lugar, usufruir 
de áreas de lazer, aumentar a 
segurança da família, além de 
dividir e otimizar recursos.

A economia compartilhada, 
termo tão difundido nos últimos 
anos, já faz parte da vida dessas 
pessoas. Esse modelo econômico 
e social é baseado na partilha de 
recursos humanos, físicos e cole-
tivos. É caracterizado pelo “nós” 
e uma fuga ao individualismo.

Muitos empreendimentos 
imobiliários já nascem com esse 
conceito, chamado home & share. 
São condomínios que, além das 
áreas de lazer e espaços para fes-
tas, oferecem carros e bicicletas 
para uso compartilhado, hortas 
comunitárias, jardins sensoriais, 
academias, espaços pet, áreas 
com equipamentos para ma-
nutenção de bikes, coworkings, 
lavanderias comunitárias e ser-
viços de manutenção residencial 

Alegria!
Após  um  ano
Sob  viver  insano,
Voltarei  a  vê-la,
Sua  imagem,  a  mim  per-

segue
Pelas  noites!
Não  posso  esquecê-la,
Sua  lembrança  é  imortal
E  angelical!
Cada  vez
Mais

Várias  vezes,
Preferí
E  sentí,
Viver  com  você
Mas,  impossível!
Sua  existência  
É  um  quê,

ARTIGO

POESIA

Bruno Malvezi

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

e jardinagem.
No home & share os mo-

radores são essenciais para o 
funcionamento da economia 
compartilhada. Por meio de apli-
cativos ou grupos de mensagens 
eletrônicas eles podem oferecer e 
trocar serviços, instituir a prática 
de carona, organizar feiras para 
venda de produtos e contratar 
profissionais de interesses co-
muns, como educadores físicos, 
nutricionistas e para manutenção 
das casas ou apartamentos.

Essas práticas de economia 
colaborativa já causam efeito em 
alguns empreendimentos que 
conseguem oferecer gratuitamen-
te para seus moradores serviços 
mais simples, como a dedetização 
das unidades, manutenção de 
redes de proteção e verificação de 
vazamentos em vasos sanitários.

Serviços individualizados, 
como chaveiros, encanadores, 
eletricistas e pintores, todos 
compartilhados entre os morado-
res, ficam mais baratos pelo uso 
compartilhado.

Apoiada nessa relação de 
confiança, a economia com-
partilhada fortalece o senso de 

pertencimento, amplia o relacio-
namento entre os moradores e a 
importância da comunidade para 
o desenvolvimento e cuidado com 
o condomínio.

Há, ainda, redução de custos, 
melhor utilização do tempo, in-
centivo ao consumo sustentável, 
além da ampliação da interativi-
dade, segurança, praticidade e 
qualidade vida.

O mercado imobiliário tem 
acompanhado o crescimento e 
fortalecido a economia compar-
tilhada com empreendimentos 
alinhados aos anseios de uma 
população cada vez mais preo-
cupada com a sustentabilidade, 
economia de recursos, aprovei-
tamento e integração de espaços 
e, sobretudo, qualidade de vida, 
manutenção, preservação e uso 
racional das áreas verdes.

* Bruno Malvezi é dire-
tor-executivo do Grupo Im-
pper. Formado pela Impper 
Empreendimentos, Impper 
Vendas e ImpperTech, o 
Grupo Impper oferece casas 
prontas em condomínios 
fechados, bairros planejados 
e loteamentos industriais. 
O Grupo atua nos Estados 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul e na cidade de Assun-
cion, no Paraguai.

A  suavizar
E  motivar
Caminhadas
No  meu  existir

Embora
Acostumado
Ao  meu  enfado,
Contemplo  sua  imagem  

uniforme
A  imergir
Em  revoltoso  mar---
---  Fica  disforme
Sob  a  tempestade
Com  veracidade,
Arrastou  o  batel
E  vou  a  pique

Assim,  perdido
E  distante,  amor,
Anelo  com  ardor
Acariciá-la
E  reviver
Coisas  agradáveis
Ao  amá-la!
O  coração  anseia,
Como  animal,  corcoveia,

Sob  a  impossibilidade
No  olhar  e  encontro

Tudo
Pode  ocorrer
E  eleger
À  dois  corações,  felicidade,
A  qual  é  um  só!
Mas,  propensa
À  lealdade,

Estou  a  clamar
E  aguardar,
O  dia  da  aproximação,
Com  meu  amor.

“Encontro  com  Angé-
lica”

14/9/1977 – 6/10/1989 
-  30/9/1994

Sderlon  Scarin
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Política Sem gasoduto
Russia interrompeu o fornecimento de gás 
para Polônia e Bulgária depois que esses 
países se recusaram a pagar em rublos

Câmara aprovou
Valerá despacho gratuito de bagagem 
de até 23 quilos em voos nacionais e 
de até 30 quilos em internacionais.

A reforma e adequação do 
Terminal Rodoviário e do Sho-
pping Azul, no pisto superior, 
vai custa R$ 16,8 milhões a 
Prefeitura de Rio Preto. Lici-
tação fi nalizada pelo governo 
Edinho Araújo (MDB) foi ho-
mologada nesta terça-feira, 26. 
A empresa Constroeste é quem 
vai fi car responsável pela obra 
que tem prazo de conclusão de 
10 meses. 

O edital de licitação para 
a reforma e adequação do 
Terminal Rodoviário e do es-
paço do Shopping Azul, na rua 
Pedro Amaral, foi publicado 

Constroeste vai reformar 
Terminal e Shopping Azul

VENCEU LICITAÇÃO

no dia 11 de novembro do ano 
passado. 

O Shopping Azul, que abri-
gava 163 permissionários, fi -
cou completamente destruído 
após um incêndio de grandes 
proporções atingir o piso su-
perior da Rodoviária, no dia 
23 de janeiro de 2021. 

O edital previa valor total 
de R$ 17,1 milhões. Do total 
que será pago agora a Cons-
troeste R$ 2,9 milhões serão 
provenientes de emenda par-
lamentar do então deputado 
federal Rodrigo Garcia, hoje 
governador do Estado, R$ 8,7 
milhões do Plano de Mobili-
dade Urbana e R$ 5,6 milhões 
será custeado pelos cofres 

municipais. 

Água pluvial
Além da reforma do prédio, 

o edital prevê obra de drena-
gem de água da chuva sob a 
pavimentação da rua Pedro 
Amaral para eliminar o risco 
de alagamento da Praça Paul 
Haris (pátio de manobra dos 
ônibus e pontos de taxi da 
Estação Ferroviária). O prazo 
estimado para a execução das 
obras é de 300 dias, a partir 
da assinatura da Ordem de 
Serviço. 

De acordo com a secretaria 
de Obras o conceito arquitetô-
nico do prédio será mantido, 
mas com alterações pontuais 

Além da reforma, o edi-
tal prevê obra de drena-
gem da água da chuva 
sob a pavimentação da 
rua Pedro Amaral

Constroeste vai reformar Terminal Rodoviário e Shopping Azul destruído por incêndio

Divulgação SMCS

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O orçamento da Prefeitura 
de Rio Preto para 2023 deve 
ser R$ 500 milhões superior 
ao de 2022, estimado em R$ 
2,1 bilhões. Segundo previsão 
da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) apresenta em 
audiência na Câmara nesta 
quarta-feira (27), a Prefeitura 
vai arrecadar no próximo ano 
R$ 2,656 bilhões. 

 A apresentação foi feita 
pelo secretário de Planeja-
mento e vice-prefeito Orlando 
Bolçone. A receita líquida 

direta e indiretas para a Pre-
feitura está prevista em R$ 
2,1 bilhões. Para a Empresa 
de Construção Popular (Em-
cop) R$ 1,8 milhões, outros 
R$ 282 milhões serão des-

LDO prevê orçamento de 
R$ 2,6 bi para o próximo ano

RIO PRETO

A LDO é uma espécie 
de prévia do Orçamen-
to definitivo a ser 
encaminhado

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

tinados à Riopretoprev e R$ 
279 milhões para o Serviço 
Municipal de Água e Esgoto 
(Semae).

Não foram citadas a Em-
presa Municipal de Urbani-
zação (Emurb) e a Empresa 
de Processamento de Dados 
(Empro). 

Para o vice-prefeito, “a 
LDO norteia a elaboração do 
orçamento de forma a ade-
quá-lo às diretrizes, objetivos 
e metas para aumentar a 
efi cácia da administração pú-

blica e a execução das políticas 
públicas”, explicou. 

Ele disse que também que 
a elaboração da LDO “segue 
critérios técnicos rígidos, com 
acompanhamento permanen-
te por parte dos técnicos da 
secretaria de Planejamento da 
evolução dos números e das 
metas estabelecidas”. 

A LDO é uma espécie de 
prévia do Orçamento defi ni-
tivo a ser encaminhado num 
segundo momento à Câmara 
Municipal. Na realidade, ela 

çone listou os resultados do 
Plano de Metas em 2021, 
alinhadas aos 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável da ONU, das quais Rio 
Preto é signatária desde 2017.
E disse que “é fundamental 
destacar o compromisso do 
governo municipal com o de-
senvolvimento sustentável e 
as diretrizes traçadas pela Or-
ganização das Nações Unidas. 
Todas as secretarias buscam, 
em suas ações, contemplar 
cada um dos dezessete ob-
jetivos determinados pela 
ONU, que pretende erradicar 
a fome, a miséria, oferecendo 
saúde de qualidade, educação, 
saneamento básico, combate 
às alterações climáticas, entre 
outros.”

ORÇAMENTO

R$ 500 mi
A MAIS QUE ESTE ANO 
é a previsão de 
crescimento da 
arrecadação da 
prefitura para 2023

A LDO é a previsão de programas e ações que devem ser realizados pela Prefeitura

defi ne as prioridades e proje-
tos que o município pretende 
implantar no exercício se-
guinte, com base nas receitas 
previstas para o ano posterior. 
Raramente os valores não 
batem com a proposta do 
Orçamento. 

Além da projeção dos ob-
jetivos a serem alcançados 
em 2023, foram listados 29 
projetos e programas implan-
tados pela LDO de 2022, com 
Orçamento de R$ 2,1 bilhões. 

Durante a audiência, Bol-

Câmara aprova 
ônibus gratuito 
para mulher 
vítima de violência

Os vereadores de Rio 
Preto aprovaram nesta 
terça-feira, 26, durante 
sessão na Câmara Muni-
cipal o projeto de lei que 
prevê a isenção temporária 
do pagamento da tarifa do 
transporte coletivo às mu-
lheres vítimas de violência 
em Rio Preto. A proposta 
foi aprovada quanta a le-
galidade e precisa de nova 
votação. 

Apresentado pela ve-
readora Jéssica Oliveira 
(Psol), que ocupou a ca-
deira no Legislativo du-
rante o mês de março, em 
substituição ao vereador 
João Paulo Rillo (Psol), 
o projeto estabelece que 
terá o direito a isenção a 
mulher vítima de violên-
cia a quem seja concedida 
medida protetiva, confor-
me disposto Lei Maria da 
Penha. 

 A proposta especi-
fica ainda que a isenção 
momentânea poderá ser 
concedida à mulher “que 
esteja em processo de 
acompanhamento em es-
paços especializados de 
atendimento à mulher, 
previstos pela mesma lei 
federal, isto para que estas 
vítimas tenham acesso 
facilitado aos órgãos de 
proteção, às delegacias, ao 
judiciário, à fuga do am-
biente que ocasionalmente 
possa dividir com o agres-
sor e afi ns”, determina.

Da REDAÇÃO

para garantir acessibilidade, 
proporcionando um melhor 
aproveitamento da área, inclu-
sive com a expansão da cober-
tura no pavimento superior. As 
alterações contemplam ainda 
uma nova torre de elevadores.

Prefeito
“O projeto é muito mais 

amplo do que imaginamos 
no início. Ele não contem-
pla apenas a recuperação da 
parte atingida pelo incêndio, 
mas também todo o serviço 
de drenagem da rua Pedro 
Amaral, adequações na parte 
de acessibilidade, instalações 
elétricas e hidráulicas”, desta-
cou o prefeito Edinho Araújo.

FAVELA VILA ITÁLIA

A juíza Tatiana Ferreira 
Viana Santos, da 2ª Vara da 
Fazenda de Rio Preto, nomeou 
a perita Ana Lúcia Ferreira da 
Silva para fazer um laudo em 
dez dias antes de decidir se 
autoriza a imissão (escritura) 
de posse da área particular 
onde está localizada a Favela 
Vila Itália dos proprietários 
para a Prefeitura. 

Ação
A Prefeitura entrou com 

uma ação pedindo a imissão, 
uma vez que há a concordância 
dos proprietários que ela seja 
concedida. A juíza, no entanto, 
entende que a discordância em 
relação ao valor que a Prefeitu-
ra vai pagar pela área é motivo 
para decidir somente após a 
avaliação judicial. 

A perita nomeada tem dez 
dias para se manifestar. Ta-
tiana desconsiderou o artigo 
34-A do decreto-lei 3365. 

Depósito
A juíza alega que, embora 

os proprietários Téo Ferrei-
ra Zanelato, Cláudia Regina 
Grandisoli Agostinho e Bill 
Ferreira Zanelato tenham con-
cordado com desapropriação 
e autorizam a transferência 
imediata da área para o muni-
cípio, o valor que a Prefeitura 
já depositou em juízo (R$ R$ 
676.961,04) pode ser motivo 
para que o negócio não pros-
pere. 

Avaliação
A avalição foi feita pela Co-

missão Permanente de Avalia-
ção de Imóveis do município, 
que definiu que a área vale 
no mercado, R$ 676.961,04. 

Juíza pede perícia antes 
de decidir sobre imissão

Juíza pede perícia para decidir sobred imissão de posse

Da REPORTAGEM

QUANTO CUSTARÁ

R$ 16,8 mi
VALOR DA  licitação 
vencida pela cons-
troeste que terá dez 
meses para concluir a 
reforma

Orlando Bolçone, 
vice-prefeito

“

“           A LDO nor-
teia a elaboração 
do orçamento de 
forma a adequá-
-lo às diretrizes, 
objetivos e metas 
para aumentar a 
eficácia da admi-
nistração pública 
e a execução

Divulgação SMCS

Divulgação SMCS

Divulgação
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CIDADES EUA e Russia
Os Estados Unidos e a Rússia troca-
ram prisioneiros, nesta quarta-feira, 
apesar das relações mais tensas

Saúde em risco
O percentual de pessoas diagnostica-
das com depressão no Brasil aumen-
tou mais de 40% durante a pandemia

Desconhecidos usaram 
o nome de solteira de uma 
dona de casa rio-pretense, de 
40 anos, para solicitarem um 
cartão de crédito e fazerem 
compras. 

Prejuízo
O prejuízo da mulher, que 

procurou a Central de Flagran-
tes, na manhã desta terça-fei-

ESTELIONATO

Dona de casa tem 
nome usado em golpe 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem dá tijolada na cabeça da 
filha e é esfaqueado pela ex

ra, 26, para registrar queixa de 
estelionato foi de R$ 1,2 mil. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima só 
descobriu o golpe depois que 
recebeu uma fatura em sua 
casa de uma agência bancária 
em que ela nunca teve conta. 

O caso será investigado 
pelo 7º DP de Rio Preto. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Após violar uma ordem judi-
cial, que o proibia de conviver 
com a família, um homem, de 
37 anos, invadiu a casa da ex-
-mulher, de 31 anos, no Solo 
Sagrado II, na Região Norte de 
Rio Preto, na madrugada des-
ta quarta-feira, 27, e agrediu a 
vítima e a própria filha, de 14 
anos. Ele acabou sendo esfa-
queado pela ex-companheira. 
Segundo o boletim de ocorrên-
cia, uma viatura da Polícia Mi-
litar foi acionada para um cha-
mado de violência doméstica 
e quando chegou no endereço 
a dona de casa informou que 
conviveu com o acusado por 
15 anos, estando separada há 
quatro anos. 
Na noite de ontem, o suspeito 
invadiu a residência, pulando 
o muro, e discutiu com a ado-
lescente. Em seguida, foi para 
cima da ex, puxando seu cabe-
lo e dando vários socos em sua 
cabeça, lesionando sua boca.
O agressor ameaçou a vítima 
de morte e jogou um tijolo na 
cabeça a filha. Para defendê-
-las, a mulher pegou uma faca 
e desferiu vários golpes no in-

diciado.
Uma guarnição do Corpo de 

Bombeiros socorreu o homem 
para o Hospital de Base, onde 
se encontra sob escolta poli-
cial na semi-UTI.
A menor foi atendida na UPA 
do bairro. Na Central de Fla-
grantes, a mulher disse que 
possui medida protetiva con-
tra o autor das agressões e que 
ele já foi preso por lesão corpo-
ral. Ela foi ouvida e liberada. 
Assim que tiver alta, o agressor 
deve ir para a cadeia. Colabo-
rou – Sarah BELLINE 

Golpistas usam nome de dona de casa para fazer compras com cartão

Homem dá tijolada na cabeça da filha e é esfaqueado pela ex-mulher

Uma quadrilha desbarata-
da pela DIG/DEIC de Rio Preto 
foi condenada pela Justiça, na 
última semana, a penas que 
variam de 4 anos e 6 meses 
de reclusão até 16 anos e 11 
meses, de acordo com o grau 
de culpabilidade. 

Segundo a delegacia espe-
cializada, é crescente o número 
de vítimas no país do chamado 
‘golpe dos nudes’. 

“Geralmente quadrilhas es-
pecializadas nesse tipo de ação 
criam perfis falsos nas redes 
sociais para atrair vítimas. Os 
perfis fakes têm fotos de mu-
lheres jovens e sensuais para 
atrair homens. Após contato, a 
suposta mulher pede fotos das 
partes íntimas e que apareça 
também o rosto da vítima. 
Posteriormente, os bandidos 
começam a extorquir, dizendo 

Quadrilha do golpe do nudes 
é condenada pela Justiça

NA REGIÃO

que vão espalhar a foto, mos-
trar para a família e esposa; 
exigindo dinheiro”, informa a 
DIG/DEIC, em nota. 

Ante essa realidade, a de-
legacia iniciou em 2021 uma 
investigação com o intuito 
de identificar e prender os 
responsáveis por extorquir 
dinheiro de uma vítima da 
região. Na ação, os criminosos 
solicitaram valores da vítima 
na condição de supostamente 

não espalhar fotos nuas dela. 
Através de ferramentas de 

inteligência policial e investi-
gações, a DIG da DEIC locali-
zou e prendeu quatro pessoas 
em agosto do ano passado. As 
prisões foram nas cidades de 
Bento Gonçalves/RS e Foz do 
Iguaçu/PR. 

Prosseguindo as investiga-
ções, os policiais civis desco-
briram a participação de mais 
dois integrantes, que foram 

presos um mês depois nas 
cidades de Bento Gonçalves e 
Caxias do Sul/RS, totalizando 
seis presos. 

No inquérito policial foram 
comprovadas as ações delitivas 
dos seis membros identifica-
dos, alguns com passagens 
pela polícia, ou que estavam 
presos e um caso inclusive con-
tava com membro que estavam 
usando tornozeleira eletrônica 
quando cometia seus crimes.

Após as investigações, 
a DIG da DEIC localizou e 
prendeu quatro pessoas 
em agosto do ano 
passado

Celulares e distintivos falsos apredndidos com integrantes da quadrilha

Governador 
troca comando 
da PM em 
Rio Preto

Depois de anunciar 
mudanças no comando 
das polícias Militar e Civil 
do Estado de São Paulo, 
o governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) acaba de 
mudar o comandante da 
Polícia Militar na região 
de Rio Preto. 

Publicação do Diário 
Oficial do Estado, desta 
quarta-feira, 27, anun-
cia a saída do coronel 
Fábio Rogério Candido 
à frente do Comando de 
Policiamento do Interior 
5 (CPI-5). Ele foi transfe-
rido para o Comando de 
Policiamento da Capital 
(CPC). 

Em seu lugar, assume 
de modo temporário o 
atual comandante do po-
liciamento militar na re-
gião de Rio Preto, coronel 
Márcio Cortez, que está à 
frente do Baep. Quem vai 
assumir oficialmente o 
posto será o coronel Pau-
lo Sérgio Martins, atual 
comandante do 17º Ba-
talhão da Polícia Militar.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Polícia registra acidente e morte
Uma motociclista, de 43 

anos, e sua passageira, de 17, 
ficaram feridas após se envolve-
rem em um acidente de trânsito 
na Vila Ercília, em Rio Preto, 
na manhã desta terça-feira, 26. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a piloto desrespeitou o 
Pare no cruzamento das ruas 
Monsenhor Gonçalves e Santos 
Dumont e bateu num VW Up. 

A adolescente foi socor-

rida para a Santa Casa e a 
mulher encaminhada para 
a UPA Tangará. O motoris-
ta saiu ileso do  acidente. 

Idoso morre
Um idoso, de 80 anos, en-

contrado na rua, no último dia 
16, morreu no Hospital de Base 
de Rio Preto, nesta terça-feira, 
26. 

Segundo o boletim de ocor-

OCORRÊNCIAS

PM prende 
traficante 
no bairro
Santo Antônio

Durante patrulha-
mento de rotina no Jar-
dim Santo Antônio, na 
Região Norte de Rio Pre-
to, na tarde desta terça-
-feira, policiais militares 
surpreenderam um tra-
ficante descendo de uma 
motocicleta com entorpe-
centes nas mãos. 

Fuga
De acordo com o bo-

letim de ocorrência, o 
acusado tentou fugir, mas 
foi abordado. 

Ele estava segurando 
sete porções de maco-
nha. Em sua cueca foram 
encontradas mais 20 por-
ções da droga. 

Prisão
No Plantão, a prisão 

em flagrante foi confir-
mada e o suspeito enca-
minhado à carceragem 
local. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Raphael FERRARI

Inscrições para 
delegado e 
médico legista 
acabam hoje

A Polícia Civil do Es-
tado de São Paulo re-
ceberá até hoje, 28 de 
abril, as inscrições para 
seus concursos com 439 
vagas para todas as regi-
ões paulistas, sendo 250 
para delegado e 189 para 
médico legista, carreiras 
de ensino superior com-
pleto. Os salários são de 
R$ 10.382 para delegado 
e de R$ 8.699 para legista. 

Os interessados deve-
rão se cadastrar pelo site 
da Fundação Vunesp, res-
ponsável pela seleção. O 
endereço é www.vunesp.
com.br. A taxa de inscri-
ção é de R$ 105,50. 

A aplicação das provas 
está prevista para 12 de 
junho, um domingo, nas 
cidades de São Paulo, Ara-
çatuba, Bauru, Campinas, 
Piracicaba, Presidente 
Prudente, Ribeirão Preto, 
Santos, São José do Rio 
Preto, São José dos Cam-
pos e Sorocaba. 

Os editais estão no site 
da Vunesp.

Da REDAÇÃO

O agressor ameaçou 
a vítima de morte e 
jogou um tijolo na 
cabeça a filha. Para 
defendê-las, a mu-
lher desferiu várias 
facadas no ex

Mulher perde R$ 7 mil
Um golpista, que se passou 

por bancário, transferiu R$ 7 
mil da conta de uma aposen-
tada rio-pretense, de 63 anos, 
após enganá-la e conseguir 
informações pessoais. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, na tarde desta terça-fei-
ra, 26, ela recebeu uma ligação 
de um suposto funcionário do 
seu banco, que já possuía vários 
dados da idosa. 

Após convencê-la e obter 
mais informações, o marginal 
fez um PIX retirando o valor 
da conta da vítima. 

A mulher só foi perceber 
que havia caído em um golpe 
quando viu o extrato. O caso 
será investigado pelo 7º DP de 
Rio Preto. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE 

GOLPE

rência, Paulo Garcia de Andra-
de deu entrada com trauma-
tismo craniano, apresentando 
náuseas e vômito. 

Ele estava em cuidados 
paliativos, teve uma parada 
cardíaca e não resistiu. A Polí-
cia Civil investiga o caso como 
morte suspeita. 

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Divulgação/Polícia Civil

Arquivo Dhoje

Divulgação

Arquivo Dhoje
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HB lança site simples, 
fácil e seguro para 
receber doações

Rio Preto e região sabem 
que o Hospital de Base não tem 
receitas suficiente para bancar 
o atendimento do segundo 
maior complexo hospitalar do 
país que atende pacientes do 
SUS de 102 municípios, outros 
centros regionais de porte 
médio e pacientes de outros 
estados. 

Para ajudar a fechar as 
contas HB e o Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM), 
lançam, nesta quinta-feira 
(28) um site para facilitar as 
doações de pessoas físicas. O 
objetivo do novo site é permitir 
doações de um jeito simples 
e prático. Responsável pelos 
cuidados de 2 milhões habi-

O site já pode ser aces-
sado a partir desta 
quinta-feira (28) para 
receber doações

tantes do noroeste paulista, 
o site www.hospitaldebase.
com.br/doe permite doação 
mensal por débito automático 
em sua conta corrente ou em 
seu cartão de crédito. O doador 
tem ainda a opção do boleto 
bancário. 

A ferramenta foi desenvol-
vida para atender doadores 
toda a região que, periodica-
mente, contribuem. Assim 
como todo o dinheiro que a 
Fundação recebe da socieda-
de, as doações através do site 
são destinadas a melhorias e 
investimentos no HB, HCM e 
todas as unidades para pode 
oferecer atendimento e servi-
ços de qualidade aos pacientes, 
dos quais, quase 90% são do 
SUS (Sistema Único de Saúde). 

O diretor executivo da Fun-
dação Faculdade de Medicina 
(Funfarme), mantenedora das 
duas instituições, diz que “as 
comunidades de toda nossa 

região têm sido muito parcei-
ras nos últimos anos, nos aju-
dando de diversas maneiras. 
Ao lançar este site, queremos 
estreitar ainda mais este rela-
cionamento e tornar fácil a ma-
neira de elas contribuírem com 
o Hospital de Base e o Hospital 
da Criança e Maternidade.” 

Nos últimos anos foram 
as doações de pessoas físicas 
e jurídicas que permitiram a 
aquisição de equipamentos 
de última geração, de leitos e 
cadeiras modernas e confor-
táveis, reforma dos quartos 
do SUS e ampliação de várias 
áreas e serviços do complexo 
hospitalar. A diretora adminis-
trativa do HB, doutora Amélia 
Tieco, diz que “todo dia, aqui 
nos hospitais, nós lembramos 
do quanto a comunidade de 
nossa é fundamental. Juntos, 
somos mais fortes, por isso 
precisamos de você.” 

Um dos temores de quem 

Instituto Valquírias lança filme 
sobre trajetória e mudanças

Com pouco mais de dois 
minutos de duração, o filme 
é uma apresentação do que é, 
de fato, o Instituto Valquírias 
World, que está inaugurando a 
nova fase, passando a ser uma 
holding. O roteiro foi escrito 
por Amanda Oliveira, CEO 
e fundadora do Instituto, e 
gravado parte na Favela Mar-
te, e parte nas dependências 
do complexo das Valquírias, 
tendo como cenário princi-
pal o barracão do Valquírias 
Musical. Além disso, também 
foram usadas cenas dos clipes 
‘Deusas a tocar’ e ‘Meninas de 
Poder’ na edição. 

O filme, que foi gravado en-
tre dezembro/21 e janeiro/22, 
tem dois atos: o primeiro, 
despertar o espectador para os 
problemas sociais que o Insti-
tuto Valquírias World mitiga; 
o segundo mostra a transfor-
mação que ocorre quando é 
injetada esperança e ação na 
vida dessas pessoas. 

“É quando a mágica acon-
tece, é quando educamos prin-
cesas guerreiras para torná-
-las grandes rainhas”, conta 
Amanda Oliveira. “Outro fato 
é que em todas as histórias 
retratadas no filme, os atores 
são pessoas reais que são aten-
didas pelo Instituto”, diz. 

Sobre  
O Instituto Valquirias 

World é uma Holding de Ini-
ciativas que geram impacto 

O Instituto Valqui-
rias World é uma 
Holding de Inicia-
tivas que geram 
impacto social. Seu 
foco é o feminino 
em movimento

social. Seu foco é o feminino 
em movimento, operando 
como uma distribuidora de 
oportunidades para meninas, 
mulheres, e seus filhos que 
estão em situação de pobre-
za. Fundado por Amanda Oli-
veita, empreendedora social, o 
Instituto atua em sete frentes: 
Valquírias Musical, Valqui-
rias Queen, Shopping das 
Valquirias, AgroValquirias, 
Valquirias Digital, Valquirias 
Education e Favela 3D- SJRP, 

contando atualmente com 
mais de 42 colaboradores, 
cerca de 147 voluntários, 32 
empresas parceiras, gerando 
impacto direto para mais de 
18 mil pessoas por mês. É a 
primeira organização social 
de empoderamento feminino 
a integrar a rede Gerando 
Falcões e, por meio de suas 
iniciativas, permite acesso à 
educação de qualidade, segu-
rança alimentar, alfabetização 
digital entre outras.

CURTA

SERVIÇO

Mutirão no sábado  
no Poupatempo 
agiliza renovação 
de carteira de 
motorista
O Poupatempo tem promovido 
mutirões para renovação de 
CNH. A próxima ação acon-
tecerá no sábado (30) para 
ajudar os motoristas que estão 
com os documentos vencidos 
entre novembro e dezembro de 
2020 e precisam renová-los até 
o final do mês de abril. 
A grade de agendamento será 
liberada nesta quarta-feira 
(27) para o atendimento pre-
sencial. Os condutores devem 
aproveitar a oportunidade 
para regularizar a situação da 
CNH em uma das unidades do 
Poupatempo no estado de São 
Paulo. Serão oferecidas 9,3 mil 
vagas distribuídas em todos os 
postos do programa, que de-
vem ser agendadas previamen-
te pelos canais eletrônicos de 
forma gratuita – portal www.
poupatempo.sp.gov.br, apli-
cativo Poupatempo Digital e 
totens de autoatendimento. 
A prioridade é atender aqueles 
que estejam com a habilitação 
para vencer ainda neste mês e 
precisam realizar alterações no 
documento, como transferên-
cia interestadual, por exemplo. 
A renovação simplificada pode 
ser feita preferencialmente 

de forma remota, tanto pelo 
Poupatempo quanto pelos 
canais do Detran.SP. Para 
isso, o motorista não precisa 
comparecer presencialmente 
em uma unidade, bastando 
seguir o passo a passo do 
atendimento online, realizar 
o exame médico na clínica 
indicada durante o processo e 
o novo documento chegará ao 
endereço de cadastro, pelos 
Correios. 
Vale lembrar que motoristas 
que tenham CNH nas cate-
gorias C, D ou E precisam 
realizar o exame toxicológico 
em laboratório credenciado 
pela Secretaria Nacional de 
Trânsito (Senatran) com 
antecedência, pois o laudo 
poderá ser solicitado durante 
o exame médico. O exame é 
válido por dois anos e meio 
para menores de 70 anos e 
tem a mesma validade da 
CNH para maiores de 70 
anos. Outra opção é o moto-
rista solicitar o rebaixamento 
de categoria, o que também 
pode ser feito pelos canais 
digitais, inclusive durante o 
processo de renovação sim-
plificada.

EMPREGOS

Balcão tem 600 
oportunidades

O Balcão de Empregos 
terminou esta quarta-feira 
(27/04) ofertando mais de 600 
vagas de trabalho. 

Entre elas há vagas para 
ajudante de pedreiro (6), as-
sistente administrativo (6), 
auxiliar técnico em enferma-
gem (8), auxiliar de produção 
(5), babá (7), consultor externo 
(10), empregada doméstica 
(5), executivo de vendas (10), 
motorista mulher para apli-
cativo exclusivo de mulheres 
(50), operador de crédito Jr 
(8), profissional de apoio (30), 
pedagoga (8), representante 
comercial (10), treinamento 
corretor seguros regime home 
office (15), vendedor de con-
sórcios (8), estágio call center 
(10) e muito mais. 

Estágios
Também há algumas vagas 

para estudantes que podem 
atuar em estágio (10). 

Interessados podem con-

sultar o site www.riopreto.
sp.gov.br/balcaoempregos, 
disponível gratuitamente para 
ser acessado via computado-
res, tabletes e smartphones 
conectados à internet.

HB lança site simples, fácil e seguro para receber doações

Instituto Valquírias lança filme sobre trajetória e mudanças

Mutirão no Poupatempo agiliza renovação de CNH 

Arnaldo Antunes

faz doações via site é a segu-
rança de seus dados pessoais 
e bancários. Para deixar o 
doador mais tranquilo, ele 
utiliza a tecnologia mais mo-
derna do mercado. É atestada 
e certificada pelo certificado 
PCi DSS Compliant, reconhe-
cido internacionalmente, e 
pelo selo “Site Seguro”. 

Como doar 
Os doadores podem fazer 

várias opções: as doações 
podem ser de R$ 20, R$ 
50, R$ 100 ou uma quantia 
diferente, a depender do 
doador. O site do HB e HCM 
é muito fácil de navegar e de 
entender as opções de doação 
e o passo-a-passo para contri-
buir. Para finalizar, informa 
o banco, a agência e a conta 
onde será debitado automa-
ticamente todo mês o valor 
escolhido. O acesso ao site 
pode ser feito pelo celular.

Guilherme BATISTA

Divulgação

Divulgação
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São Paulo
O São Paulo viaja até a Bolívia nesta 
quinta-feira (28) para enfrentar o 
Jorge Wilstermann

Santos
Quem também joga pela Sul-Americana 
nesta quinta-feira (28) é o Santos, que 
encara o Unión La Calera no Chile

Rio-pretenses se espelham em Altobeli 
e treinam forte para os 10 km de Santos

CORRIDA DE RUA

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Vários atletas da Associa-
ção Rio-pretense Pró-Atletis-
mo (Arpa/Smel) disputam no 
dia 15 de maio a tradicional 
corrida de rua de Santos, os 
10 km da Tribuna FM. A prova 
reúne milhares de corredores 
do mundo todo e é considerada 
como a mais rápida da América 
Latina, por ser realizada em 
percurso plano. 

Os principais nomes da 
corrida mundial estarão em 
ação em Santos, incluindo o 
catanduvense Altobeli Santos, 
tido pelo atletas da Arpa como 
um grande incentivador dos 
corredores da região. 

“O cara é fera demais. Re-
presenta o Brasil nos maiores 
campeonatos mundiais e fez 
o seu nome no mundo das 
corridas. Penso em um dia ser 
também um atleta profi ssional 
e viver do atletismo”, comen-

tou Victor Andrade de Oliveira, 
o Vitinho, de 24 anos, vice na 
Meia Maratona de São Paulo 
neste ano. 

Destaque
Vitinho será um dos desta-

ques de Rio Preto na prova da 
Baixada Santista, na categoria 
Elite A. Atualmente, ele traba-

lha de segunda a sábado num 
supermercado e treina nas 
horas livres. 

Amigo da turma
Altobeli, de 30 anos, vai 

junto com a turma de Rio Preto 
para Santos. Ele é amigo do 
grupo de atletas e do professor 
da turma, Peter Camargo. Sua 

história de vida inspira muitos 
dos garotos de Rio Preto. De 
entregador de panfletos em 
Catanduva, Altobeli ganhou o 
mundo, disputou Olimpíadas, 
foi campeão dos 3.000m com 
obstáculos e vice dos 5.000m 
nos Jogos Pan-Americanos de 
Lima e 14 vezes campeão do 
Troféu Brasil, sete anos conse-

cutivos ganhador da medalha 
de ouro nos 5.000m e seis anos 
nos 3.000m com obstáculos. 

Da Arpa também partici-
pam da prova em Santos os 
corredores, Paulo José Macha-
do Junior, o Juninho, de 30 
anos, atleta campeão de várias 
provas na região, Gilmar Lopes 
da Silva, de 33 anos, outro 

corredor de destaque da cidade 
e Julio César Pires. E no femi-
nino a Arpa será representada 
por Letícia Alves de Oliveira, 
de 37 anos. Todos atletas com 
índices da categoria Elite, in-
cluindo Vitinho. Eles tentarão 
fazer seus melhores tempos na 
prova. Também da Arpa, o pre-
sidente da entidade, Laércio 
Mantovani, de 51 anos, militar 
aposentador, e o instrutor da 
turma, Peter, de 39 anos, com-
petem, mas com objetivos mais 
discretos. 

“Nós gostamos de correr, 
de competir e vamos tentar 
fazer abaixo dos 40 minutos 
. Deixa esse pessoal ai que tá 
voando competir lá na frente 
junto com os quenianos”, brin-
cou Peter. 

Peter elogia sua turma e 
afirma que Vitinho, vice na 
Meia Maratona de São Paulo, é 
um dos atletas mais fortes que 
já viu treinar. “Se ele trabalha 
em supermercado o dia intei-
ro e só treina nas horas vagas 
e conseguiu uma colocação 
dessa, o que ele ganharia se só 
treinasse? Ele tem tudo para 
ser um dos melhores atletas 
do Brasil. Estamos procuran-
do patrocínios e vamos tentar 
colocar alguns projetos em 
prática para viabilizarmos 
esses treinos específi cos e dar 
essa possibilidade do esporte 
ser uma ferramenta de trans-
formação na nossa cidade”, 
afi rmou Peter.

Vários atletas da Associação Rio-pretense Pró-Atletismo (Arpa/Smel) disputam no dia 15 de maio a tradicional corrida de rua de Santos

Vitinho será um dos 
destaques de Rio 
Preto na prova da 
Baixad.;  ele traba-
lha de segunda a 
sábado e treina nas 
horas livres

O Grêmio Novorizontino 
estreou em seus domínios 
pelo Campeonato Brasileiro 
da Série B, em partida reali-
zada nesta terça-feira (26), no 
Estádio Jorge Ismael de Biasi, 
em Novo Horizonte, diante da 
Chapecoense. O jogo foi bas-
tante movimentado, o Tigre 
perdeu o meia Danielzinho 
expulso ainda no primeiro 
tempo, após intervenção do 
VAR, e acabou sofrendo o 
revés por 3 a 0. 

A primeira chance do jogo 

EM CASA

Com um expulso, Novorizontino perde
foi do Novorizontino, que com 
menos de 1 minuto de partida 
já chegou com perigo à meta de 
Vagner. Quirino recebeu den-
tro da grande área e fi nalizou 
com força, mas o arqueiro da 
Chapecoense fez boa defesa. 
Aos 13 minutos, os visitantes 
abriram o placar com Perotti. 

Expulsão
Na reta fi nal da primeira 

etapa, o meia Danielzinho foi 
expulso após revisão do árbitro 
de vídeo, alterando a decisão 
original da arbitragem de cam-
po, que havia aplicado apenas 
o cartão amarelo. Com um a 
menos, o Tigre seguia com 

maior posse de bola e tentava 
buscar o empate, rondando a 
área adversária e procurando 
criar oportunidades. 

Placar
O adversário ampliou o 

placar aos 49 minutos do 1º 
tempo, com Matheus Bianqui, 
finalizando de cabeça. Ma-
theus Bianqui, novamente, 
marcou para a Chapecoense na 
reta fi nal da partida e fechou 
o placar. 

“Hoje nós cometemos er-
ros que não foram forçados 
pelo adversário, nos mesmos 
facilitamos o trabalho deles. 
Ninguém erra por querer, mas 

o jogo nós perdemos por con-
ta própria, por nossa falhas. 
Temos de levantar a cabeça e 
saber que isso não vai aconte-
cer novamente. Nossa equipe 
contra o Vila Nova foi bem, 
novamente contra o Londrina 
foi equilibrada e hoje foi um 
ponto fora da curva. Tenho 
certeza que esse tipo de atu-
ação não vai se repetir mais 
durante toda a Série B”, disse 
o técnico Allan Aal. 

Na próxima rodada, o Grê-
mio Novorizontino vai atrás 
da recuperação contra o Cri-
ciúma, em Santa Catarina, 
no domingo (01), no Estádio 
Heriberto Hulse.

LIBERTADORES

Corinthians vence Boca, embala e assume liderança

Em um dos jogos que abriu 
as disputas da terceira rodada 
da fase de grupos da Liberta-
dores na noite desta terça-feira 
(26), o Corinthians conseguiu 
embalar a segunda vitória 
seguida para se isolar na lide-
rança do Grupo E, que vinha 
sendo um dos mais equilibra-
dos. Na Neo Química Arena, o 
time paulista recebeu e venceu 
o poderoso Boca Juniors-ARG, 
pelo placar de 2 a 0. O volante 
Maycon foi o grande nome do 
jogo com dois gols. Com o re-
sultado, o Corinthians se isolou 
na primeira colocação da chave 
com seis pontos. 

Jogando em casa, o Corin-

thians começou a partida no 
ataque, fazendo pressão na 
área adversária. Tanto que 
não demorou para abrir o pla-

Gustavo Ribeiro Novorizontino

Com um a menos, Novorizontino é superado pela Chapecoense

car. Logo aos cinco minutos, 
Fagner cruzou na medida para 
Maycon, que apareceu como 
homem surpresa na área, e su-

Da REDAÇÃO 

Corinthians vence Boca Juniors e assume liderança

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Um torcedor do Boca Ju-
niors foi detido em fl agrante 
na noite de terça-feira (26), 
em São Paulo, por imitar 
um macaco em manifestação 
direcionada à torcida do Co-
rinthians, durante a partida 
entre o clube argentino e o 
brasileiro, na Neo Química 
Arena, pela terceira rodada 
da fase de grupos da Liberta-
dores. O homem, que não teve 
a identidade revelada em nota 
da Secretaria de Segurança 
Pública (SSP) paulista, foi 
liberado nesta quarta-feira 
(27), após pagamento de fi an-
ça. Segundo o comunicado da 
SSP, o torcedor do Boca foi 
denunciado por três brasilei-
ros aos policiais militares no 
estádio. O centro de comando 
operacional também registrou 
os gestos pelas câmeras de 
segurança interna.

Torcedor detido 
por racismo

biu mais que os zagueiros para 
testar para o fundo das redes, 
sem chances para o goleiro 
adversário. 

Na volta do intervalo, o due-
lo seguiu movimentado, agora 
com chances para os dois lados. 
A melhor oportunidade do Boca 
Juniors veio aos 24 quando 
Zaballos apareceu na área e 
chutou de primeira, mas a bola 
pegou muita força e saiu por 
cima do gol do goleiro Cássio. 

Do outro lado, o Corinthians 
foi mais objetivo e mais uma 
vez com Maycon ampliou a 
vantagem. Aos 32, o volante 
roubou a bola no meio-campo, 
abriu para Willian na esquerda 
e esperou na entrada da área 
para fuzilar para o fundo das 
redes. 

A seleção brasileira mas-
culina de futebol vai enfrentar 
o Japão em 6 de junho, no 
Estádio Nacional de Tóquio, 
às 7h20 (horário de Brasília). 
O jogo amistoso, confi rmado 
na manhã desta quarta-fei-
ra (27) pela CBF, faz parte 
da preparação do time para 
Copa do Mundo no Catar, que 
começa em 21 de novembro. 
Será o segundo amistoso do 
escrete canarinho contra o 
país asiático: em 2017, sob co-
mando do técnico Tite, o Brasil 
venceu por 3 a 1 com gols de 
Neymar, Marcelo e Gabriel 
Jesus, em partida realizada 
em Lille (França). A CBF ainda 
não confi rmou, mas a seleção 
comandada pelo técnico Tite 
também deve jogar no dia  2 de 
junho contra a Coreia do Sul e 
no dia 11 contra a Argentina, 
em Melbourne (Austrália).

Seleção fará 
jogo com Japão

Divulgação

Amanda Perobelli
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    Patri- Partici-
    mônio pação
    líquido de
    atribuível quotista Total do
  Reser- Lucros aos  não patri-
 Capital vas de acumu- contro- contro- mônio
 social lucros lados ladores ladores líquido
Saldos em 1º de 
 janeiro de 2020 14.759 - 256.341 271.100 72.110 343.210
Aumento de capital - - - - - -
Distribuição de dividendos - - (32.000) (32.000) (10.500) (42.500)
Resultado do exercício - - 31.639 31.639 20.197 51.836
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2020 14.759 - 255.980 270.739 81.807 352.546
Aumento de capital 17.693 - (17.693) - 1.290 1.290
Distribuição de dividendos - - (106.500) (106.500) (32.191) (138.691)
Resultado do exercício - - 71.418 71.418 32.137 103.555
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2021 32.452 - 203.205 235.657 83.043 318.700

Terravida Empreendimentos e Participações Ltda. - CNPJ 02.096.012/0001-97
Relatório da Administração

Senhores Sócios Quotistas: Em cumprimento às disposições legais e societárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes, fi cando esta Diretoria ao vosso inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos.                      São José do Rio Preto - SP, 18 de abril de 2022.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
 Consolidado Controladora
ATIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 66.687 46.550 20.121 55
Contas a receber e outros recebíveis 75.952 74.949 - -
Estoques 26.952 22.498 - -
Adiantamentos a fornecedores 11.738 515 - -
Ativos biológicos 33.165 27.543 - -
Impostos a recuperar 2.752 1.717 29 9
Pagamentos antecipados 29 29 - -
Total do ativo circulante 217.275 173.801 20.150 64
Não circulante
Contas a receber e outros recebíveis 17.080 37.426 20.006 -
Depósitos judiciais 920 840 - -
Impostos a recuperar 1.873 2.152 - -
Total do realizável a longo prazo 19.873 40.418 20.006 -
Investimentos 2.059 2.059 235.508 270.679
Ativos biológicos 119.952 117.086 - -
Imobilizado 25.150 27.259 - -
Intangível 15.996 15.789 - -
Total do ativo não circulante 183.030 202.611 255.514 270.679
Total do ativo 400.305 376.412 275.664 270.743

 Consolidado Controladora
PASSIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 2.631 1.029 - -
Salários, férias e encargos sociais 2.609 2.402 - -
Impostos e contribuições a recolher 6.336 8.554 7 4
Total do passivo circulante 11.576 11.985 7 4
Não circulante
Fornecedores e outras contas a pagar 10.179 10.181 - -
Provisões para contingências 1.700 1.700 - -
Dividendos a pagar 58.150 - 40.000 -
Total do passivo não circulante 70.029 11.881 40.000 -
Patrimônio líquido
Capital social 32.452 14.759 32.452 14.759
Lucros acumulados 203.205 255.980 203.205 255.980
Patrimônio líquido atribuível 
 aos controladores 235.657 270.739 235.657 270.739
Participação de não controladores 83.043 81.807 - -
Total do patrimônio líquido 318.700 352.546 235.657 270.739
Total do passivo 81.605 23.866 40.007 4

Total do passivo e patrimônio líquido 400.305 376.412 275.664 270.743
Demonstrações de Resultados 

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstrações de Resultados Abrangentes
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

 Consolidado Controladora
 2021 2020 2021 2020
Receita operacional líquida 195.197 149.691 - -
Custo dos produtos vendidos (46.754) (46.570) - -
Lucro bruto 148.443 103.121 - -
Despesas operacionais
Despesas comerciais (728) (640) - -
Despesas gerais e administrativas (45.087) (43.584) (37) (28)
Outras despesas operacionais líquidas (1.288) (181) - -
Resultado antes das receitas (despesas) 
 fi nanceiras líquidas e impostos 101.340 58.716 (37) (28)
Receitas fi nanceiras 12.810 1.866 43 26
Despesas fi nanceiras (77) (3.228) - -
Resultado fi nanceiro líquido 12.733 (1.362) 43 26
Participação nos resultados das empresas 
 investidas por equivalência patrimonial - - 71.421 31.642
Resultado antes dos impostos 114.073 57.354 71.427 31.640
Imposto de renda e 
 contribuição social correntes (10.518) (5.518) (9) (1)
Resultado das operações continuadas 103.555 51.836 71.418 31.639
Resultado do exercício antes da 
 participação dos quotistas 
  não controladores 103.555 51.836 71.418 31.639
Resultado atribuído aos:
Controladores 71.418 31.639 71.418 31.639
Quotistas e não controladores 32.137 20.197 - -
Resultado líquido do exercício 103.555 51.836 71.418 31.639

 Consolidado Controladora
 2021 2020 2021 2020
Resultado do exercício 103.555 51.836 71.418 31.639
Resultado abrangente total 103.555 51.836 71.418 31.639
Resultado abrangente total atribuível aos:
Controladores 71.418 31.639 71.418 31.639
Quotista e não controladores 32.137 20.197 - -
Resultado abrangente total 103.555 51.836 71.418 31.639

 Consolidado Controladora
 2021 2020 2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício 103.555 51.836 71.418 31.639
Ajustes para:
Provisão para crédito de liquidação duvidosa (12) (12) - -
Depreciação e amortização 6.004 6.121 - -
Redução do ativo biológico pela colheita 
 da cana de açúcar e venda 64.917 60.032 - -
Resultado baixa de imobilizado e intangível 96 526 - -
Equivalência patrimonial - - (71.421) (31.642)
Imposto de renda e contribuição social 10.518 5.518 9 1
 185.078 124.021 6 (2)
Variações nos ativos e passivos
Redução (Aumento) em contas 
 a receber e outros recebíveis 19.355 5.383 (20.006) -
(Aumento) em estoques (4.454) (4.908) - -
(Aumento) redução em 
 adiantamentos a fornecedores (11.223) 5.942 - -
Redução (aumento) em impostos a recuperar (756) (209) (20) 5
(Aumento) redução em pagamentos antecipados - 16 - -
(Aumento) redução em depósitos judiciais (80) (233) - -
(Redução) em fornecedores 
 e outras contas a pagar 1.600 (46) - -
Aumento em salários, férias e encargos sociais 207 (32) - -
Aumento em impostos 
 e contribuições a recolher (1.127) (52) (6) (9)
(Redução) em dividendos a pagar 58.150 - 40.000 -
Fluxo de caixa gerado pelas 
 atividades operacionais 246.750 129.882 19.974 (6)
Imposto de renda e contribuição social pagos (11.609) (6.866) - -
Fluxo de caixa proveniente das 
 (aplicado nas) atividades operacionais 235.141 123.016 19.974 (6)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Formação e compra do ativo biológico (73.405) (61.503) - -
Aquisição de imobilizado (3.981) (5.579) - -
Aquisição de intangível (217) (528) - -
Dividendos recebidos - - 106.592 31.359
Outros investimentos - (99) - -
Fluxo de caixa do movimento 
 (usado nas) proveniente das 
  atividades de investimentos (77.603) (67.709) 106.592 31.359
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Dividendos pagos (138.691) (42.500) (106.500) (32.000)
Adiantamento para futuro aumento de capital
Empréstimos pagos - (35) - -
Aumento de capital 1.290 - - -
Fluxo de caixa proveniente das (usado nas) 
 atividades de fi nanciamento (137.401) (42.535) (106.500) (32.000)
Aumento (Redução) do Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 20.137 12.772 20.066 (647)
Demonstração (da redução) do caixa 
 e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa 
 no início do período 46.550 33.778 55 702
Caixa e equivalentes de caixa 
 no fi m do período 66.687 46.550 20.121 55
Variação de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa 20.137 12.772 20.066 (647)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações 
Contábeis Consolidadas em 31 de Dezembro de 2021

As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, e as normas internacionais de relatório 
fi nanceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). 
As Notas Explicativas completas e o Relatório dos Auditores Independentes, en-
contram-se à disposição dos senhores sócios quotistas na sede social da empresa.

A DIRETORIA
Gleibson Soares da Silva - Contador - CRC 1SP222188/O-0

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Olivei-
ra, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São 
José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os 
documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. VINÍCIUS PEROBELI OLIVEIRA BORTOLOTO e ALY-
NE SOUZA GOES, sendo ELE filho de DEVANIR SERGIO BOR-
TOLOTO e de AGDA GERMANO OLIVEIRA BORTOLOTO sendo 
ELA filha de VALTENE GOES e de ISLÉIA REGINA DE SOUZA 
GOES;
2. LUCIANO HENRIQUE GOMES e JOSIANE REIS RO-
BLES, sendo ELE filho de JOSÉ ROBERTO GOMES e de EMA HEN-
RIQUETA DOS REIS GOMES sendo ELA filha de JOÃO ALBER-
TO ROBLES e de NEUSA DE SOUZA REIS ROBLES, brasileiros e 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedi-
mento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
27/04/2022.

O mercado de moda está em 
constante expansão e segue 
movimentando bilhões. Os 
últimos dados divulgados 
pela Associação Brasileira da 
Indústria Têxtil e de Confec-
ção (Abit) mostram um fatu-
ramento de R$ 161 bilhões em 
2020. Além disso, o setor em-
prega formalmente 1,36 mi-
lhão de pessoas e há demanda 
para mais mão de obra. 
“Com o crescimento do co-
mércio online, que aparece 
como uma chance de alavan-
car as vendas de lojas que 
antes eram apenas físicas, o 
mercado de moda se expan-
diu ainda mais. E alguns fa-
tores ajudaram a ampliar esse 
mercado, como a melhoria 
dos serviços de entrega e a 
redução dos valores de fre-
te, tornando a introdução de 
pequenas marcas mais fácil e 
efetiva. A procura por profis-
sionais qualificados que com-
preendam todas as etapas 
do desenvolvimento e a co-
mercialização do produto de 
moda acompanha todo esse 
crescimento”, afirma Gabrie-
la Zuri, docente da área de 
moda do Senac de Rio Preto. 
Diante dessa demanda, o Se-

Senac Rio Preto tem novos 
cursos na área de moda

QUALIFICAÇÃO

o setor emprega for-
malmente 1,36 milhão 
de pessoas e há 
demanda para mais 
mão de obra

nac Rio Preto está acrescen-
tando em seu portfólio de 
cursos na área de moda duas 
novas opções. A primeira é 
Estratégias de Venda para 
Moda (Senac Online - ao 
vivo), que tem como objetivo 
promover conhecimentos da 
área comercial com foco na 
venda dos negócios da moda. 
É indicado para profissionais 
de estilo, marketing, pro-
dutores de moda, empreen-
dedores e interessados em 

atuar na área comercial do 
mercado de moda. 
A segunda novidade é o curso 
e Marketing e Comunicação 
de Moda (presencial). Indi-
cado para estudantes e pro-
fissionais das áreas de moda, 
marketing, publicidade e 
propaganda, administração 
e interessados em comunica-
ção mercadológica aplicada a 
negócios da moda, o curso vai 
preparar o aluno para com-
preender o marketing e suas 

especificidades dentro do seg-
mento. 
“O diferencial formativo des-
te curso está na sua aborda-
gem atual para o segmento 
de moda, que evoluiu de for-
ma mais rápida do que outras 
áreas do consumo, além de 
ser um curso amparado pela 
proposta educacional em con-
sonância com o Modelo Peda-
gógico Senac e a Proposta Pe-
dagógica do Senac São Paulo”, 
acrescenta a docente.

AMANHÃ

Orquestra Sinfônica de Barretos 
se apresenta em Olímpia

Movimentando a região 
central da Estância Turística 
de Olímpia com atrações ar-
tísticas e culturais, o Coreto 
da Praça Rui Barbosa será 
palco de uma apresentação 
especial e gratuita da Or-
questra Sinfônica de Barre-
tos, nesta sexta-feira, dia 29 
de abril. 

A partir das 20h30, o 
espetáculo, sob regência do 
maestro Reginaldo Nasci-
mento realizará o Concerto 
“Ópera”, oferecerá aos ad-
miradores da música clássica 
e ao público em geral, um 
vasto repertório musical de 
diferentes estilos artísticos, 
garantindo uma experiência 
cultural inesquecível. 

A coletânea do concerto 
inclui árias, duetos e coros, 
além de trechos de outras 
obras de destaque na música 
erudita, e também conta-

rá com solos da soprano 
Tamara Pereira e do tenor 
Alan Faria. A apresentação 
integra ainda a temporada 
de concertos 2022 que faz 
parte do Jubileu de Prata, 
celebrando 25 anos de histó-
ria da Orquestra de Barretos, 
que realiza apresentações 
locais e regionais desde 1997. 

O evento, que tem or-
ganização da Prefeitura, 
por meio da secretaria de 
Turismo e Cultura, é aberto 
a toda população e turis-
tas. A apresentação marca 
ainda a abertura do projeto 
“Cultura no Coreto”, que, no 
dia 06 de maio (sexta-feira), 
também a partir das 20h30, 
trará novamente a Olímpia o 
grupo brasileiro Ray Conniff 
The Tribute Show, coman-
dado pelo sósia, produtor 
e empresário artístico, Sid-
ney Leonel, ao lado de sua 
orquestra e de um coral nos 
moldes do show original do 
maestro americano.
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Shopping sorteia Day Spa para clientes
PRAÇA

O Praça Shopping, prin-
cipal reduto de compras da 
região central de Rio Preto, 
lançou a promoção “Dia das 
Mães”. Ao todo serão cinco 
serviços de Day Spa sorteados 
no dia 9 de maio (9h na Central 
do Cliente) 

A mecânica da promoção é 
simples: Nas compras acima 

de R$ 150 , ou seus múltiplos, 
após o cadastro, o cliente terá 
direito a concorrer a cinco Spa 
Day Maravilhas do Rá (Mas-
sagem Integrativa, Banho de 
Lua Egípcio, Barras de Acess, 
e Massagem Facial com Hi-
dratação). As notas poderão 
ser somadas afim de totalizar 
o valor mencionado. 

O shoping
Localizado em um tradicio-

nal prédio da cidade, o Praça 
Shopping foi inaugurado em 
24 de abril de 1998. A edifi-
cação onde funcionava o Cine 
Rio Preto teve sua estrutura 
preservada e adaptada para 
receber esse centro de com-
pras que mudou comércio da 

cidade. 
Com mais de 80 lojas ofe-

rece um mix bastante variado 
para seus clientes, em um am-
biente climatizado que possui 
escadas rolantes e elevadores 
para facilitar o acesso. Faz 
parte ainda, uma completa 
Praça de Alimentação, com 
rede Wireless.
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 OS DEPUTADOS 
FEDERAIS, titulados pela 
região, em Brasília, acabam 
de ganhar mais uma cadeira 
(temporária?) com a posse 
de Eleuses Paiva, que re-
presenta a região, onde já 
dominam as urnas existentes 
Geninho Zuliani, Luiz Carlos 
Motta e Fausto Pinato. Nada 
de inveja, trata-se de mais 
um palanque para ratificar 
a força política do Noroeste 
Paulista. Nos próximos 150 
dias e algumas horas, os par-
ceiros de jornada começam 
a se preparar para o salve-se 
quem puder. Pra quem de 
candidato ganha o status de 
deputado com mandato, se 
souber usar bem os veículos 
de comunicação e ter folego 
para correr suas milhas em 
passos lépidos, Eleuses, ao 
assumir a cadeira no lugar do 
deputado Miguel Hadad, que 
pediu licença por seis meses, 
vai poder encher mais de ar 
se souber usar o seu balão 
de ensaio sem passar pelo 
purgatório, antes de ir para 
o paraíso, é claro! 

 DESCULPE A GROS-
SERIA, mas o autoritarismo 
do ilustríssimo presidente 
do Rio Preto Esporte Clube, 
José Eduardo Rodrigues vai 
ficar para reescrever uma 
nova história para o Glorioso 
ao apagar, riscar e ou rasurar 
os nomes de Anísio Haddad, 
Ulisses Jamil Cury, Farid 
Maluf, Waldemar Haddad, 
Gumercindo de Seta, famílias 
Cannizza e Buchalla, entre 
outros.

  O TRATAMENTO 
que vou usar não é para 
ofender o atual mandatário 
do Glorioso, mas, para quem 
sabe, numa sessão mediúnica 
provocar um encontro entre 
os mortos e os vivos e promo-
ver uma nova eleição. Não é 
possível que um clube com 
103 anos de história promo-
va um velório de quem deve 
permanecer vivo nos anais 
do Glorioso. Desculpe, meu 
“Bom José”, mas não deu pra 
segurar.

  LEGADO DEIXADO  
pelo competente empresá-
rio Valdir Nonato, Bandola 
para os íntimos, que esteve 
à frente da TV RIO PRETO 
durante os últimos sete anos, 
passa agora para as mãos 
do Advogado Dr. Henrique 
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Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclu-
sividade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)

“NIVER”  BENEFICENTE
No próximo sábado, dia 30 de maio, Luis Henrique 
Montemor Fortes, atual Oficial Interino do Cartório 
do 1º Registro de Imóveis de São José do Rio Preto, 
comemora mais um aniversário em clima de Feijoada 
Beneficente, com mais de 180 amigos a partir das 13 
horas, no Villart Eventos em Potirendaba. A festa será 
em prol do Lar São Vicente de Paulo, de Poti. O aniver-
sariante, Oficial, Luis Henrique pede aos convidados 
um 1kg (ou mais) de alimentos não perecíveis, para 
ajudar o Lar São Vicente.

FEIJOADA DO PALÁCIO
O empresário Carlos Gianellini, Presidente do Rotary 
Club de São José do Rio Preto Palácio das Águas, man-
dou avisar que no próximo domingo dia 1 de maio, re-
aliza a 18ª edição da tradicional Feijoada do Palácio, 
100% beneficente, para a AACD e Serviço Social São 
Judas Tadeu e outras ações do Rotary Internacional, 
com retirada drive-thru na Paróquia São Judas Tadeu. 
Cada Kit custa R$70,00 reais e serve (muito bem) 2 
pessoas.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
CALA-TE OU DIGA COISAS QUE VALHAM 

MAIS DO QUE O SILÊNCIO. 
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

Silvia de Melo Pérsio, Sinara de Melo Scandiuzzi, Rachel Thomaz 
Arid, Mirthes Borges e Regina Lucato, em chique e badalado ca-
samento, no último sábado. Foto do colunista Luizinho Bueno  

Aniversariante do próximo sábado, dia 30, Luis Henrique Mon-
temor Fortes, atual Oficial Interino do Cartório do 1º Registro de 
Imóveis de São José do Rio Preto, a esposa, Talita Caseiro Beret-
ta Montemor e o filho Otto Beretta Montemor Fortes

Dias, que promete fazer uma 
gestão sequencial e ampliada 
de parcerias e longevida-
de. Na composição da nova 
diretoria estão o cirurgião 
dentista, Elias Kassis, o ad-
vogado e ex-presidente da 
Câmara Dourival Lemes, e os 
jornalistas Roberto Toledo e 
Abrahão Hackme. Vida nova 
para quem chegar, e descan-
so merecido para quem se 
despede.

 O CONCURSO de 
Miss e Mister Rio Preto 
2022, já tem o nome do titu-
lar e se chama Padre Silvio 
Roberto, que acumula anos 
de experiência e tem no cur-
rículo dezenas de coroações 
de homens e mulheres de be-
lezas raras. Ser Miss e Mister 
não é pra qualquer um. Tem 
que ter dotes específicos. 
O cenário da beleza já está 
sendo preparado para o dia 
29 de maio, no Bufê Fauze 
Karam com ingressos a R$30 
com renda para a entidade 
Cantinho de Deus que é uma 
ONG fundada pelo Padre 
Silvio Roberto.

 ALERTA MILITAR 
Estamos tem tempos de guer-
ras entre facções criminosas 
e a pandemia ainda não aca-
bou, portanto, muito cuidado 
com as facções criminosas, 
evitando bares noturnos ou 
lanchonetes em locais aber-
tos, após 22 horas. Transite 
em vias com movimento e 
não fiquem parados batendo 
papos livremente nas esqui-
nas, prefiram o interior dos 
shoppings para abraços de 
chegadas e despedidas. 

 SINAIS DE ALERTA 
Mantenham distancias 

entre os veículos e prefiram 
a faixa do meio para parada 
nos semáforos. Distanciam-
-se também de duplas em 
motocicletas. Nunca parem 
para falar no WhatsApp den-
tro dos veículos. Nunca usem 
os caixas eletrônicos dos 
bancos à noite em lugares 
desertos. As observações 
acima estão sendo enviadas 
por policiais experientes em 
segurança de vidas. Nada de 
conversas, no portão e em 
frente de casa na calçada. 
Esse tempo já passou! E 
o mais importante: Se for 
surpreendido não faça movi-
mentos bruscos. Muita calma 
nessas horas.  

TRANSEUNTES é o nome do novo projeto cultu-
ral assinado pelo FLASHMAN Guilherme Baffi, destacando 
“Vida em Movimento e Transeuntes”, durante o período de 
pandemia que afetou a todos, e mudou, e muito, a forma 
como vivemos em sociedade. 

OLHAR FOTOGRÁFICO. Foram dias, meses e anos 
de adaptação, medo, cuidados. Agora, passados os piores 
momentos da pandemia histórica que isolou pessoas e im-
pôs o distanciamento social, a vida retoma seu movimento. 
Vai ver de perto a genialidade do Baffinho, no Riopreto Sho-
pping, com o apoio do PROAC. As fotos parecem que respiram. 

PRA QUEM NÃO SABE, a famosa AGRISHOW, de 
Ribeirão Preto está em realização plena desde o começo da 
semana e, na segunda feira, o presidente Bolsonaro passou 
por lá em MOTOCIATA. 
  
GISELI FLORIANO  Xavier, ao lado do marido Rena-
to, recepcionou casais de amigos no feriado prolongado em 
sua maravilhosa casa de veraneio, no Condomínio Enseada 
Azul, em Fronteira.

Tel. (17) 3233-4888
henriforne@gmail.com

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp
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