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DOAÇÃO 
DE SANGUE
Sindicatos organizaram 
as bases e iniciaram 
uma campanha estendi-
da de doação de sangue 
que segue até maio do 
ano que vem. 
CIDADES  Pág.4

GOVERNADOR EM RIO PRETO

Governador trouxe mega estrutura ontem a Rio Preto, fez anúncios, atendeu prefeitios e depois cumpriu agenda visitando favela e almoçando no Bom Prato

ELEITORAL

Cartórios 
esperam 
filas hoje 
e amanhã
CIDADES  Pág.5

RIO PRETO

Abril registra
menor número 
de casos de 
dengue no ano
Rio Preto registrou em abril 
195 casos confi rmados de 
dengue. Número muito 
menor do que em março, 
quando foram 2.885. Em 
fevereiro, com 1336 positi-
vos. E em janeiro, a cidade 
teve 1053 casos. O gerente 
da Vigilância Ambiental da 
Secretaria de Saúde de Rio 
Preto, Luiz Feboli Filho, 
lembra que em abril do ano 
passado a situação foi bem 
diferente. CIDADES Pág.5

BEZINHA

América vence a primeira

Com um gol aos 44 mi-
nutos do segundo tempo, 
o América venceu o seu 
primeiro jogo na Segunda 
Divisão do Campeonato 
Paulista (Bezinha). Jo-
gando em casa, o Rubro 
superou o Fernandópolis 
por 1 a 0 e se reabilitou 
depois de perder de 4 a 1 
para a Inter de Bebedouro 

na estreia. O jogo também 
marcou a volta da torcida 
ao Teixeirão depois de 
dois anos e a estreia do 
técnico João Santos, que 
assumiu o clube no início 
da semana após a saída 
de Netto Gonçalves. O 
próximo jogo do América 
é no sábado. 
ESPORTE  Pág.6

CARENTES

Câmara vota 
entrega de 
absorventes 
a mulheres
Um dos destaques da sessão 
hoje, na Câmara, é o projeto 
de lei que trata do forneci-
mento de absorventes por 
parte da Prefeitura de Rio 
Preto às mulheres carentes. 
POLÍTICA Pág.3

Pedágio 15% mais barato e 
R$ 600 mi para a terceira faixa
Anúncio foi feito ontem pelo governador Rodrigo Garcia durante visita a Rio Preto junto com secretários

SANTA CASA

TCE julga 
regular 
contratação 
de leitos
CIDADES Pág.5

TRÂNSITO VIOLENTO

Acidentes e morte nas estradas
Um motorista morreu carbonizado em acidente com uma 
carreta em Olímpia no fi nal de semana. A polícia também 
registrou mais dois acidentes com feridos. CIDADES Pág.4

O governador Rodrigo Gar-
cia trouxe para a cidade 
ontem o Governo na Área, 
anunciou que nova con-
cessão das rodovias deve 
reduzir preço dos pedágios, 
descartou novas praças e  
disse que terceira faixa na 
SP-310 vai sair ano que 
vem. Além disso, autorizou  
a construção do Macroanel 
viário que interligará estra-
das da região, mais verbas 
para o Hospital de Base e, 
em ano eleitoral, almoçou 
no Bom Prato ao lado do pai 
e também visitou a favela da 
Vila Itália. 
POLÍTICA Pág.3
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Para você que está lendo 

nossos artigos psicológicos, 
hoje daremos uma sequência 
ao que foi apresentado sobre 
Ansiedade! 

Dentro da Análise do Com-
portamento vemos que, o 
que chamamos de ansiedade 
enquanto um sentimento, 
realmente sentimos! Podemos 
ter muitos outros desconfor-
tos além deste, por exemplo, 
arritmia cardíaca, sudorese 
excessiva, dentre outros sin-
tomas.

Dentro do processo tera-
pêutico e desta teoria na qual 
me embaso, chamamos de 
supressão condicionada. Nes-
te processo, há uma ativação 
autonômica diante de uma si-
tuação que será pré-aversiva, 
ou seja, algo que vem antes do 
fato ocorrer e que é lembra-
do como ruim, podendo lhe 
causar medo antes mesmo do 
elemento aversivo, que pode 
ser ruim ou não, aparecer.

Um exemplo dessa situa-
ção seria um filho ser avisado 
que seu pai o espera após 
a aula para uma conversa. 
Se este filho já passou por 
um episódio anteriormente 
parecido no qual foi punido 
por seu pai por ter feito algo 
que o desagradou, daquele 
momento em diante come-
çará a ter sintomas ansiosos 
antes mesmo de saber do que 
se trata. Essa pessoa poderá 
parar de fazer sua tarefa es-
colar, e isso interferirá em seu 
desempenho escolar. 

A pessoa vai se esquivar 
da situação futura somente 
ao ouvir que seu pai o espe-
ra, pois isso é um fator pré 
aversivo para ela, como se 
um pensamento ruim pudesse 
evitar que algo acontecesse. 

Infelizmente para alguns 
pais os filhos não fazem nada 
correto e são punidos indis-
criminadamente, e, sob uma 
condição de o filho querer 
fugir de tais coerções puniti-
vas, poderá sofrer com uma 
debilidade ou desamparo, 
que foram experienciados e 
aprendidos anteriormente.

Uma das formas de se 
aliviar os processos ansiogêni-
cos falado anteriormente em 
outro artigo, como forma de 
dica para amenizar seus efei-
tos, foi a respiração profunda 
em três tempos (inspiração e 
expiração), no momento em 
que a pessoa perceber que está 
começando a se sentir ansiosa. 

Essa técnica pode ser usa-
da em casos mais acentuados, 
como em um ataque do pâ-
nico ou agorafobia, podendo 
ser acompanhada de outros 
elementos que apresentarei a 
seguir, utilizados em conjunto 
com a respiração. 

Ao respirar profundamen-
te, primeiro passo para se ate-
nuar o início de um sentimen-
to ansioso, a pessoa poderá 
unir outros comportamentos 
como: a- tocar em texturas que 

estejam próximas ela, (poderá 
ser um objeto, um tecido entre 
outros, que o ajudará a trazê-lo 
ao momento presente), b- des-
crever objetos que estão ao seu 
redor (pode ser em voz alta ou 
no pensamento, isto também 
o ajudará focar no momento 
presente), c- imagine lugares 
agradáveis que você já viu 
pessoalmente e ou em filmes 
por exemplo, (isto ajudará 
começar relaxar), e por último 
d- faça alongamento muscular, 
pescoço, ombros, mãos, entre 
outros, (ajudará a relaxar e 
perder a tensão causada nesse 
episódio).   Tal habilidade 
pode ser compreendida “como 
fazer” e “o que fazer” para se 
aplicar

No quesito “o que fazer” 
vamos observar, descrever, 
participar, e em “como fazer” 
podemos adotar uma postura 
não julgadora, fazer uma coisa 
de cada vez e ser efetivo.  Tais 
práticas se constituem como 
um conjunto de respostas na 
qual a pessoa pode ser treinada 
e reforçada. 

Lembramos que a persis-
tência da ação leva a um con-
dicionamento que reforçará a 
pessoa com tal aplicação e que 
fazem parte do conjunto de 
repertórios da pessoa como ob-
servar, descrever e participar. 

Essa técnica poderá ser 
usada para outras situações 
que abordaremos em outros 
artigos. Uma dessas situações 
seria o estado depressivo. 
Mas isso faremos em outro 
momento.

Lembramos que conhecer 
o processo não limita a con-
dição de se estar em processo 
psicoterápico. O(a) terapeuta 
psicológico(a) é o profissional 
que pode oferecer um acolhi-
mento completo e avaliar os 
sofrimentos psíquicos de cada 
pessoa de maneira individual 
e única. 

Mas como dissemos ante-
riormente, temos que aprender 
a conviver com a ansiedade 
e amenizar seus efeitos. Um 
processo utilizado clinicamen-
te é o reforço positivo e a não 
contingencia coercitiva para 
com as pessoas!

Daremos sequência a este 
assunto em um outro momen-
to, mas se você deseja saber 
mais sobre este assunto nos 
procure! Estamos sempre à 
disposição!

E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ instagram: @rosemei-
re_terapeutaskinneriana 
/ watts:(14)997215150.

Psicóloga formada pela 
Instituição Municipal de 
São Manuel - Imessm - 
SP; Aprimoramento pelo 
ITCR (Instituto de Tera-
pia por Contingencias de 
Reforçamento de Campi-
nas) - SP: Demais cursos 
no Lattes Rosemeire A. B. 
Ballestero.

Jose dos Anjos de Souza, natural de 
Engenheiro Schmidt-SP, faleceu aos 
72 anos de idade. Era casado com 
Sra. Terezinha Dutra da Silva Sou-
za e deixa os filhos Iara Aparecida, 
Eliana Jesus, Maisa dos Reis e Vivia-
ne dos Anjos. Será sepultado no dia 
02/05/2022 às 16h, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Pre-
to para o Cemitério São João Batista.

Ana Alice Monteiro, natural de Ce-
dral-SP, faleceu aos 60 anos de idade. 
Era solteira e deixa os filhos Tatiana 
Francisca, Fabiana e Fabio (falecido). 
Será sepultado no dia 01/05/2022 às 
18h 30min, saindo seu féretro do ve-
lório Engenheiro Schmidt para o Ce-
mitério Engenheiro Schmidt.

Helena Machado de Souza Guelero, 
natural de Jardinópolis-SP, faleceu 
aos 97 anos de idade. Era viúva de 
Sr. Ariote Guelero e deixa os filhos 
Maria Rita, Marco Afonso (falecido). 
Será sepultado no dia 01/05/2022 
às 16h, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemitério Par-
que Jardim da Paz.

Celia Marilda Callegari Moitinho, 
natural de Bálsamo-SP, faleceu aos 
62 anos de idade. Era viúva de Sr. 
Antonio Aderci Moitinho, deixa a 
filha Ariane Rubia Moitinho Hallal. 
Será sepultada no dia 01/05/2022, 
saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o Crematório Parque 
Jardim da Paz.

FALECIMENTOS E MISSAS

Na luta incessante das 
mulheres por oportunidades 
e direitos, muito se questiona 
a respeito das causas que le-
vam as mulheres a ocuparem 
poucos espaços de relevância 
e protagonismo na sociedade. 
Tanto em seu caráter histórico 
de luta pela possibilidade de 
romper a barreira restritiva 
do lar, quanto no âmbito do 
direito de conquistar garantias 
e benefícios em um mercado 

ARTIGO

A Liberdade da mulher começa pelo bolso
Lucineia dos Santos Todo movimento de liberdade das mu-

lheres, ainda que de maneira precária, 
ocorreu em função de um porquê eco-
nômico, financeiro.

econômico que vê a mulher 
como uma mão de obra mais 
barata. 

 Desse modo, pode-
-se questionar, na sociedade 
contemporânea, quais são os 
aspectos práticos que limitam 
as mulheres na conquista de 
seus objetivos? Será um meio 
familiar que inibe qualquer 
disposição mais ousada? Tal-
vez, uma cultura retrógrada 
construída e moldada para 
privilegiar alguns? Certamente, 
todas essas questões têm a sua 
validade, porém elas encontram 
um ponto de intersecção em um 
aspecto que, hoje, se faz funda-
mental: a liberdade da mulher 
começa pelo bolso. 

 Se retornarmos à his-
tória da luta das mulheres por 
igualdade, o trabalho era algo 
restritivo ao lar, isto é, ativida-

des domésticas e educação dos 
filhos. No início do Medievo até 
o Renascimento, já se aceita o 
fato da mulher exercer um tra-
balho remunerado, mas ainda 
no âmbito do lar, além de ser 
visto como um trabalho mais 
barato. Contudo, no século XIX, 
da Revolução Industrial, as mu-
lheres começaram a exercer um 
trabalho remunerado nas fábri-
cas, mas essa atividade apenas 
as deslocaram para outro lugar 
visando maior produtividade, 
uma vez que atividade fabril 
sempre foi praticada em casa. 

 Todo movimento de 
liberdade das mulheres, ainda 
que de maneira precária, ocor-
reu em função de um porquê 
econômico, financeiro. Com o 
fortalecimento das estruturas 
que compõem o capital mun-
dial, as barreiras que se erguem 

de gênero, raça ou classe social 
podem ser interpretadas como 
barreiras que impedem a ga-
rantia financeira, haja vista 
que uma mulher, por exemplo, 
com sua dependência financei-
ra conquistada, nada pode lhe 
limitar, a não ser ela mesma. 

 Portanto, nesses tem-
pos estranhos em que os direitos 
das mulheres são amplamente 
questionados e as suas pala-
vras muitas vezes silenciadas, 
é impossível não olhar o que 
de fato está em jogo. Ao causar 
espanto cargos de relevância 
serem ocupados por mulheres 
ou até mesmo um incômodo em 
vê-las conquistar alguma coisa 
sem a sombra masculina, não 
podemos nos enganar: essas 
condutas revelam não apenas 
um pensamento retrógrado, 
mas um desejo insaciável de 
impedir, pelo viés econômico e 
cultural, a liberdade feminina.

Autora: Lucineia dos 
Santos (advogada especia-
lista em Direito Público)

Coautor: Fabrício Pi-
zelli (pesquisador em fi-
losofia)

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 
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Lutar pela igualdade racial é lutar todos os dias pelos nossos direitos

Perante Deus somos todos 
iguais, mas infelizmente vive-
mos num mundo muito difícil 
onde as pessoas não respei-
tam umas às outras, seja pelo 
que alguns chamam de raça 
– visto que embora o racismo 
exista, somos todos da raça 
humana-, seja pela sua cor 
de pele, pelo seu cabelo, pela 
sua orientação ou identidade 
sexual. A lei também diz que 
somos todos iguais, mas e a 
prática?

A prática não é fácil, e 
posso dizer por mim, que sou 
uma mulher negra. Ser o que 
sou hoje não foi fácil, pois o 
preconceito é muito grande.  
Há uma história de muito 
sofrimento do povo negro 
no nosso país, que começa 

Igualdade racial

Denise Maria Ferreira quando fomos escravizados e 
que mesmo libertos em ter-
mos oficiais, continuamos a 
sofrer. Muitas pessoas ainda 
acham que vivemos no tempo 
da escravidão, muitas vezes 
ainda que pagando um salário, 
nem sempre justo, agem com 
as pessoas negras de qualquer 
maneira, como se fossem es-
cravos, se achando no direito 
de maltratar e humilhar. 

 O caso das mulheres ne-
gras é ainda pior, pois a falta 
de respeito é muito grande.  
Temos que provar todos os 
dias que somos competentes 
naquilo que fazemos. Há quem 
ainda ache que as pessoas ne-
gras não podem ter um lugar 
de sucesso, que somente os 
serviços braçais, domésticos e 
de limpeza são o nosso lugar e 
o nosso desejo. 

Temos conseguido ocupar 
espaços que nunca foram con-
quistados antes,  temos hoje 
negras e negros advogados, 
juízes, mestres e doutores 
em todas as áreas mas para 
chegarem até esses lugares, co-
mumente, tiveram uma longa e 
difícil caminhada.  Começamos 
pela questão da educação. O 
vestibular para entrar em uma 
universidade pública é ainda 
uma barreira. Uma grande vi-
tória é a política de cotas, que 
certamente precisa se aperfei-
çoar, mas que esperamos que 
em um futuro breve não seja 
mais necessária, entretanto, 
hoje contribui para que muitos 
jovens negros tenham um justo 
acesso ao ensino superior.  É 
muito triste termos ainda que 
contar com políticas de ações 
afirmativas em um país tão rico 
como o nosso, mas nossa espe-
rança é que o resultado dessas 

ações altere nossa sociedade 
de maneira que todos possam 
chegar ao mundo universitá-
rio sem o enfrentamento das 
inúmeras injustiças sociais que 
vivemos hoje. 

 Chegar ao ensino supe-
rior, ainda não é suficiente, 
infelizmente alguns não têm a 
possibilidade de se manter na 
universidade e precisam parar 
os seus estudos para ajudar na 
renda da família. As cotas são 
fundamentais, mas as políti-
cas de permanência estudan-
til precisam existir também. 
Lembremos que a população 
negra, em geral, ainda é a que 
mais sofre com a desigualda-
de social, principalmente as 
desigualdades financeiras e de 
moradia. Em qualquer espaço 
de maior prestigio social será 
difícil você ver um grande 
número de famílias negras, 
por exemplo, morando num 
condomínio de luxo e quando 
moram sofrem também o pre-
conceito. Posso dizer porque já 
vivi isso na pele, mesmo  indo 
apenas visitar alguém em um 
condomínio fechado. É uma 
coisa horrível, mas infelizmen-
te ainda temos pessoas que 
vivem em um mundo primitivo 
em termos de conhecimento e 
respeito pelo ser humano. 

Há sete anos sou uma em-
preendedora social que batalha 
pelas famílias, principalmente 
pelas mulheres e crianças para 
que possam estudar, para que 
tenham uma moradia e para 
que possam sonhar com uma 
vida melhor, uma vida com 
mais esperança e dignidade. 

É importante ajuda-las a 
não esquecer que somos todos 
iguais e que a possibilidade de  
podermos chegar onde que-

remos, de  podermos mudar 
a realidade atual para um fu-
turo promissor é um trabalho 
coletivo: depende do nosso 
movimento individual, mas 
depende principalmente de 
estarmos juntos para as lutas e 
a organização que faz com que 
sejamos mais fortes.  

Precisamos que as políticas 
públicas de educação, mora-
dia, saúde e assistência social 
cheguem a todas as pessoas, 
pois somente assim teremos 
alguma chance de acabar com 
essa desigualdade social e 
racial que vivemos e que no 
limite faz mal para toda nossa 
sociedade. 

Como líder do Comitê de 
Igualdade Racial do Grupo 
Mulheres do Brasil desejo que 
os  pensamentos e ações de 
desigualdade acabem  e que 
possamos ser  tratados com 
respeito e equidade  seja qual 
for a cor de nossa pele, nossa 
religião, nossa origem cultu-
ral, nosso gênero, orientação 
ou identidade sexual.  Que o 
respeito na convivência pre-
valeça! 

Denise Maria Ferreira 
- Coordenadora Respon-
sável Do Grupo Meninas 
Do Bem, Vice-Presidente 
Do Conselho Municipal 
Afro, Membra Do Coleti-
vo Mulheres Na Política, 
Conselheira Municipal de 
Saúde, líder do Comitê de 
Igualdade Racial do Grupo 
Mulheres do Brasil núcleo 
São José do Rio Preto 
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Política R$ 12 milhões
Garcia anunciou que o DER irá realizar 
o projeto do Macroanel Viário interli-
gando as rodovias próximas a cidade

Superávit
As contas públicas fecharam fevereiro 
com superávit primário de R$ 3,471 
bilhões, informou o Banco Central

Ao lado do líder comunitá-
rio Benvindo Neri, pela CEO 
do Instituto Valquírias World, 
Amanda Oliveira, e pelo CEO 
da rede Gerando Falcões, Edu 
Lyra, o Governador Rodri-
go Garcia (PSDB) visitou na 
tarde desta segunda-feira, 2, 
a Favela Marte, antiga Vila 
Itália, em Rio Preto. Garcia 
conheceu o projeto batizada 
de Favela 3D – Digital, Digna 
e Desenvolvida, que é dividido 
em três eixos: moradia digna e 
urbanismo, geração de renda 
e desenvolvimento social e 
digital. 

Na visita, Rodrigo Garcia 
esteve acompanhado do pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
além dos deputados Geninho 
Zuliani (União Brasil) - federal 
- e Itamar Borges (MDB) - es-
tadual. Garcia conversou com 
alguns moradores da Favela ao 
longo do percurso pelas ruas 
de terra. 

“Cada um pode fazer sua 
parte. Não adianta entregar 
um imóvel, se nele se leva as 
privações sociais. Aqui vocês 
estão entregando com alicer-

Governador visita favela e 
almoça no Bom Prato

AGENDA

ces. O governo vir aqui fazer 
casa não é obrigação, é dever, 
mas o que vai vir depois depen-
de de cada um de vocês. Feliz 
em conhecer este trabalho”, 
disse Garcia. 

A ONG, que arrecadou R$ 
15 milhões com parceiros da 
iniciativa privada para todos 
os eixos do projeto, também 
ficará responsável por arcar 
com os custos do atendimen-
to habitacional provisório 
durante o período da constru-
ção das moradias, quando as 
famílias deixarão suas atuais 
residências até se instalarem 
nas novas unidades. 

Além deste aporte, a parce-
ria prevê um repasse adicional 

de R$ 2,4 milhões por parte da 
Gerando Falcões para a edifi -
cação das moradias. 

A Prefeitura de Rio Preto 
estima investir R$ 15 milhões 
na desapropriação do terreno 
e nas obras de infraestrutura 
para distribuição de água, es-
goto, iluminação e pavimenta-
ção pública, entre outros. 

Bom Prato
A agenda do governador 

de São Paulo Rodrigo Garcia 
(PSDB) contou com almoço 
no restaurante Bom Prato, 
mantido pelo governo do Es-
tado e que oferece refeições a 
preços populares a população 
carente de Rio Preto. O almoço 

Garcia esteve acompa-
nhado do prefeito Edi-
nho Araújo além dos de-
putados Geninho Zuliani 
e Itamar Borges

Rodrigo Garcia visita Favela Marte e reafirma compromisso do Estado na urbanização da área

Divulgação SMCS

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) afirmou em 
Rio Preto que a nova conces-
são das rodovias paulistas, do 
Lote Noroeste que abrange 
cidades da região, prevê des-
conto de até 15% nos atuais 
valores pagos nas praças de 
pedágio. 

O anúncio ocorreu pela 
manhã desta segunda-feira 
(2) durante o Programa ‘Go-
verno Na Área’, onde prefei-
tos de vários municípios da 
região puderam levar deman-

das ao governador e secretá-
rios estaduais presentes em 
grande estrutura montada no 
Complexo da Swift. 

Garcia ainda afi rmou que 
na nova licitação para con-

Garcia anuncia redução de 15% nos pedágios 
e terceira faixa ao custo de R$ 600 milhões

GOERNADOR

O anúncio ocorreu pela 
manhã desta segunda-
-feira (2) durante o Pro-
grama ‘Governo Na Área’

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

cessão das rodovias por 30 
anos não estão previstas novas 
praças de pedágio. No anúncio 
feito pelo então governador 
João Doria (PSDB), no ano 
passado – e que rendeu ao 
menos duas audiência pú-
blicas – era dado como certo 
que 10 novas praças seriam 
implantadas dentro do Lote 
Noroeste.

“Eu anuncio aqui a reli-
citação da Washington Luiz, 
com a redução de 15% do valor 
do pedágio. Uma parte dos 

motoristas também poderá 
optar pela adoção do sistema 
de descontos progressivos na 
tarifa para usuário frequente 
(DUF), modalidade criada 
para diminuir o custo da 
viagem a quem faz várias pas-
sagens pela praça de pedágio 
no mesmo mês. Os descontos 
tarifários progressivos, que 
variam de 15% a 83% de acor-
do com a frequência de uso”, 
disse Garcia. 

O governador também 
garantiu a terceira faixa entre 

adiantou Garcia. 
Segundo o governador a 

obra é prioridade na nova 
concessão prevista para ser 
lançada na primeira quin-
zena de junho. O leilão deve 
acontecer em setembro e o 
novo contrato de concessão 
assinado até o fim do ano. 
“Quando faz uma obra em um 
contrato de concessão você 
tem obra no ano dois até o ano 
trinta, a obra da marginal em 
Rio Preto é no ano dois. No 
primeiro ano de concessão, 

MAIS BARATO

15%
DEVE SER A redução 
dos preço dos pe-
dágios com a nova 
concessão, segundo o 
governador

O anúncio ocorreu pela manhã desta segunda-feira (2) durante o Programa ‘Governo Na Área’

Cedral e Mirassol, na rodovia 
Washington Luís (SP-310), 
reivindicação antiga de moto-
ristas da região que reclamam 
dos intensos congestiona-
mentos formados em especial 
nos horários de pico. “A pró-
xima concessionária que vai 
ganhar a licitação tem como 
obrigação fazer mais pista 
na Washington Luís. É uma 
obra em torno de R$ 600 mi-
lhões que já tem um desenho 
funcional e é a primeira obra 
do contrato de concessão”, 

Câmara vota 
distribuição de 
absorventes
a mulheres

Um dos destaques da 
sessão de terça-feira, 3, 
na Câmara Municipal, 
é o projeto de lei que 
trata do fornecimento de 
absorventes higiênicos 
por parte da Prefeitura 
de Rio Preto às mulhe-
res carentes. A proposta 
será analisada quanto o 
mérito e, caso aprovada, 
irá para sanção ou veto do 
prefeito Edinho Araújo 
(MDB). 

De autoria do vere-
ador João Paulo Rillo 
(Psol) a intenção é que 
seja criada no munícipio 
política pública de com-
bate à pobreza menstrual, 
através do Programa de 
Fornecimento de Absor-
ventes Higiênicos. 

Segundo o autor, a po-
breza menstrual é iden-
tifi cada como a falta de 
acesso ou a falta de re-
cursos que possibilitem a 
aquisição de produtos de 
higiene e outros recursos 
necessários ao período da 
menstruação. Se virar lei 
o programa consiste na 
disponibilização e distri-
buição gratuita de absor-
ventes pelo poder público 
municipal, por meio de 
aquisição por compra, 
doação e parcerias.

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

ocorreu após evento denomi-
nado ‘Governo Na Área’, na 
manhã desta segunda-feira, 2, 
no Complexo da Swift. Garcia 
anunciou uma série de investi-
mentos para Rio Preto e cida-
des da região, entra veículos e 
maquinários. 

O cardápio do governador 
foi o prato do dia: arroz, feijão, 
repolho roxo, carne e água. Ele 
sentou-se ao lado de outros 
rio-pretenses que diariamente 
fazem as refeições no local. 
O preço é de R$ 1. Ele estava 
acompanhado do pai, Seu 
Paulino. 

O prédio da unidade passou 
por reforma recentemente ao 
custo de R$ 460 mil. 

por tanto é a primeira grande 
obra. Priorizamos a marginal 
em Rio Preto para dar fl uidez 
ao trânsito e competitividade 
no escoamento da produção”, 
disse Garcia. 

A concessão do Lote No-
roeste, em Preto, terá total de 
investimentos por parte das 
concessionárias vencedores 
recursos de R$ 12,4 bilhões, 
sendo R$ 8,4 bilhões em 
investimentos e R$ 4 bilhões 
em operação. 

Euclides da Cunha 
Durante o Governo na 

Área, também foi liberada 
a licitação para o recapea-
mento da Rodovia Euclides 
da Cunha (SP 320), pelo 
programa Estrada Asfaltada. 
Com investimento de R$ 190 
milhões, a obra irá recuperar 
184 quilômetros de via, do km 
453,7 até o km 637,7. Admi-
nistrada pelo Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER), a rodovia tem gran-
de importância à economia 
nacional em razão da sua 
localização geográfi ca. 

Rodrigo Garcia liberou 
ainda a contratação do pro-
jeto para a implantação do 
macroanel em Rio Preto. O 
empreendimento terá pista 
dupla, beneficiando direta-
mente 37 municípios e 12 
rodovias, sendo três vicinais. 
O valor previsto é de R$ 12 
milhões para o projeto fun-
cional e R$ 1,2 bilhão para a 
obra. Serão ao todo 35 km de 
via em modo circular passan-
do por uma série de cidades .

Proibição de 
condenados 
em cargos 
será votada

Os vereadores de Rio 
Preto analisam durante 
sessão de terça-feira, 3, 
projeto de lei que proíbe a 
nomeação de pessoas que 
foram condenadas por 
agressões contra idosos, 
crianças e adolescentes 
em cargos de comissão na 
Prefeitura de Rio Preto. 
A proposta é do vereador 
Júlio Donizete (PSD) e 
estabelece critérios para 
identifi car quem são os 
agressores. A proposta 
entra na pauta de votação 
quanto a legalidade, ou 
sema, primeira discus-
são. 

O projeto estabelece 
que fi cará proibida a no-
meação na administração 
pública direta e indireta 
“para todos os cargos em 
comissão de livre nome-
ação e exoneração, de 
pessoas que tiverem sido 
condenadas por agressão, 
nas condições previs-
tas pela Lei Federal n° 
8.069/90, Estatuto da 
Criança e do Adolescen-
te e pela Lei Federal n° 
10.741/03, Estatuto do 
Idoso”, diz. 

A  proibição só po-
derá ocorrer em caso “a 
condenação em decisão 
transitada em julgado.”

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação
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CIDADES Apreensão de drogas
 Em pouco mais de 72h, 963 tijolos de 
maconha e cocaína e 24 mil porções de 
drogas são apreendidos

Viatura para bombeiros
Governo de SP entrega nova viatura ao 
13º Grupamento de Bombeiros em São 
José do Rio Preto

Uma briga de casal, com 
agressões recíprocas, terminou 
com o homem, de 28 anos, 
esfaqueado. A mulher, de 31 
anos, recebeu voz de prisão 
em flagrante de guardas civis 
municipais, mas foi liberada 
no Plantão, após o delegado 
entender que ela agiu em legí-
tima defesa. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o desentendimento 
aconteceu no final da noite 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Dona de casa apanha e dá 
duas facadas no marido

OCORRÊNCIAS

Jovem chama a PM após padrasto 
bater e ameaçar degolar mulher

deste domingo, 1, no Jardim 
Santo Antônio I, na Região 
Norte de Rio Preto. 

Socorro
O Samu socorreu o jovem, 

que levou duas facadas no 
abdômen, para o Hospital de 
Base, onde passou por cirur-
gia de emergência. O estado 
de saúde do paciente não foi 
divulgado. 

Na delegacia, a dona de 
casa afirmou que convive com 
o companheiro desde 2017 e 
que as brigas são constantes.

Um homem alcoolizado, de 
34 anos, foi preso em flagran-
te por policiais militares, na 
noite deste domingo, 1, no 
bairro Lealdade, em Rio Pre-
to, por violência doméstica e 
ameaça contra a mulher, de 
43 anos. 
A guarnição foi acionada pela 
enteada do acusado, de 16 
anos. A adolescente contou 
que o padrasto bateu em sua 
mãe e a jurou de morte. 
Para a PM, a vítima disse que 
estava apanhando do compa-
nheiro desde o sábado e que, 
ontem, levou socos e chutes 
no rosto e precisou correr 
para fora da casa, sendo per-
seguida por ele, que estava 
armado com faca e dizia que 
passaria a arma branca em 
seu pescoço. 
O homem resistiu à prisão e 
os pms precisaram usar de 
força física moderada para 
contê-lo, de acordo com o bo-
letim de ocorrência. 
A faca foi encontrada em uma 
lixeira do imóvel e teria sido 
escondida por um sobrinho 
do indiciado. 
Após ter a prisão confirma-
da, o homem foi transferido à 

carceragem local, onde aguar-
da decisão da Justiça. 

     Pipa
Guardas civis municipais 
prenderam em flagrante um 
morador do bairro Fraterni-
dade, em Rio Preto, às 17h30 
deste domingo, 1, por des-
cumprimento de medida pro-
tetiva. 
O agressor, de 38 anos, se-
gundo boletim de ocorrência, 
foi surpreendido a 130 metros 

da casa da ex-mulher, de 49. 
A vítima acionou a GCM e dis-
se que o acusado estava sol-
tando pipa na frente da resi-
dência dela, onde ele aparece 
com frequência, mas não fala 
nada. 
Para a guarnição, o suspeito, 
que tem passagem por tráfi-
co de drogas e várias queixas 
de violência doméstica contra 
ele, alegou que mora a 150 
metros da ex-esposa e que 
esse era o seu caminho. 

Jovem foi socorrido e levado ao Hospital de Base

GCM prendeu homem acusado de violar medida protetiva

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um motorista de 33 anos 
morreu na madrugada desta 
segunda-feira, dia 2, carbo-
nizado após um acidente na 
rodovia Assis Chateaubriand, 
em Olímpia. 

Segundo a Polícia Militar 
Rodoviária, Rafael Provani 
Lubianc dirigia o carro quando 
perdeu o controle do veículo 
e bateu de frente com uma 
carreta. 

O carro pegou fogo depois 
da batida e o motorista morreu 
carbonizado. O caminhoneiro 
não ficou ferido. 

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado para controlar as 
chamas e uma das pistas da 
rodovia foi interditada. A causa 
do acidente será investigada. 

Pneu
O motorista de um Corsa 

perdeu o controle do veículo 

Estradas têm acidentes com 
morte e feridos no fim de semana

RIO PRETO E REGIÃO

após um dos pneus estourar, o 
homem ainda bateu com o car-
ro em uma defensa metálica. 

O caso ocorreu na manhã 
deste domingo,1, na rodovia 
BR-153, próximo ao município 
de Ubarana. 

Segundo a Polícia Rodoviá-
ria Federal (PRF), o motorista 
não sofreu ferimentos e dois 
passageiros que estavam no 
carro tiveram ferimentos leves 
e foram socorridos. 

Moto
Um motociclista, de 32 

anos, ficou gravemente ferido 
em uma colisão frontal com 
o Honda Fit, dirigido por um 
motorista, de 65 anos, na vi-
cinal João Parise, no final da 
noite deste domingo, 1. 

À PM, o condutor alegou 
que seguia pela estrada, no 
sentido Rio Preto/Engenheiro 
Schmitt, quando a Honda CG 
150 Titan KS, que seguia na 

direção oposta, invadiu a sua 
pista. Segundo o idoso, ele ten-
tou desviar, mas o motociclista 
fez a mesma manobra. Com o 
impacto da batida, o piloto caiu 
no chão e foi socorrido pelo 
Samu até o Hospital de Base. 

Como os veículos foram 
removidos da via, o local do 
acidente ficou prejudicado 
para o trabalho dos peritos. As 
investigações serão feitas pelo 
7º DP rio-pretense.

Um motociclistaficou 
gravemente ferido em 
uma colisão frontal 
com o Honda Fit na 
vicinal João Parise

Motorista morre carbonizado após acidente entre carro e carreta

PRF inicia
ações da 
Operação Maio 
Amarelo 2022

O Movimento Maio 
Amarelo foi criado em 11 
de maio de 2011, quando 
a Organização das Nações 
Unidas (ONU) decretou 
a Década de Ação para 
Segurança no Trânsito, 
na qual os signatários se 
comprometeram a reduzir 
a violência no trânsito em 
um percentual de 50% no 
período citado. 

As ações foram pror-
rogadas por mais uma dé-
cada pela ONU, fixando o 
período 2021-2030 como 
a segunda década para 
ações pela segurança no 
trânsito; e o Brasil, assim 
como os demais países, 
estipulou uma meta de 
redução de 50% das mor-
tes em decorrência de 
acidentes de trânsito para 
o novo período. “Juntos 
Salvamos Vidas”. Esse é 
o slogan da Campanha, 
a qual teve início neste 
domingo, 1, em todo país. 
A cor amarela, que sinaliza 
advertência no semáforo, 
foi escolhida justamente 
por simbolizar a atenção 
necessária para a causa.

Ladrões levam 
celulares em 
tentativa de 
roubar carro

Dois jovens, de 27 e 
29 anos, estavam parados 
perto do automóvel de 
um deles, na Cecap, em 
Rio Preto, à 0h40 desta 
segunda-feira, 2, quando 
foram rendidos por uma 
dupla de assaltantes. 

Um dos marginais, se-
gundo as vítimas, estava 
armado. Um dos rapazes 
gritou por socorro quan-
do os criminosos pediram 
as chaves do carro. 

Os bandidos fugiram 
para rumo ignorado le-
vando dois celulares. O 6º 
DP ficou encarregado das 
investigações do roubo.

Furto
Um marginal pulou o 

muro de uma residência, 
na avenida das Hortên-
sias, em Rio Preto, às 3h10 
deste domingo, e esperou 
o morador abrir a porta 
dos fundos do imóvel, às 4 
horas, e sair para comprar 
pão, para furtar o Hyun-
dai Creta, de cor branca. 

O crime foi filmado 
pelo circuito interno de 
segurança da casa.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Após facada em motociclista, ladrão é preso
Um bandido, de 28 anos, 

que desferiu golpes com um fa-
cão na cabeça e braço esquerdo 
de um motociclista, de 51 anos, 
que não reagiu ao assalto, foi 
preso em flagrante pela Polícia 
Militar de Rio Preto, na madru-
gada desta segunda-feira, 2. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima estava 
transitando com sua Honda 
CG 125 Titan pela avenida 

Mirassolândia, por volta da 
zero hora, quando o acusado e 

um comparsa não identificado 
apareceram, a pé, e anuncia-
ram o roubo. 

Sem que o piloto esboçasse 
qualquer reação o suspeito 
desferiu os golpes com a arma 
branca. A dupla fugiu para 
rumo ignorado, mas o indicia-
do acabou sendo encontrado 
circulando com a motocicleta 
no Solo Sagrado I. 

Ao tentar fugir, o bandi-

do caiu no chão e foi detido. 
Como sofreu pequenas lesões, 
antes de ser apresentado no 
Plantão, o criminoso passou 
por atendimento médico no 
Pronto-Socorro. 

A vítima foi levada para 
a UPA Norte. Na delegacia, 
após ter a prisão confirmada, 
o autuado foi transferido para 
a carceragem rio-pretense. O 
facão foi apreendido.

PELA PM

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Após golpear motociclista com facão, assaltante é preso pela PM

Sem que o piloto 
esboçasse qual-
quer reação o sus-
peito desferiu os 
golpes

Da REPORTAGEM

Homem cai 
de árvore e é 
encontrado 
morto em casa

Um morador do João 
Paulo II, na Região Norte 
de Rio Preto, foi encon-
trado morto, às 13h18 
deste domingo, 1, sentado 
no sofá da sala da casa 
onde morava e com a 
televisão ligada. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, registrado 
no Plantão como morte 
suspeita, a vítima, de 48 
anos, havia caído de uma 
árvore na véspera, ficou 
ferida, mas não registrou 
queixa na polícia sobre 
o fato. 

O Resgate do Corpo de 
Bombeiros e a Unidade 
de Suporte Avançado 
(USA) foram chamados e 
constataram o óbito. 

De acordo com po-
liciais militares que es-
tiveram no local, não 
havia sinais aparentes de 
arrombamento no imóvel 
ou vestígios de luta, mas 
o cadáver apresentava 
lesão no crânio. 

O corpo foi encami-
nhado ao IML.

Arquivo DHoje Claudio LAHOS

Divulgação
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Rio Preto registrou em abril 
195 casos confirmados de 
dengue. Número muito me-
nor do que em março, quando 
foram 2.885. Em fevereiro, 
com 1336 positivos. E em ja-
neiro, a cidade teve 1053 ca-
sos.
A informação é da Secretaria 
de Comunicação da Prefeitu-
ra. O número pode aumentar. 
Continuam em investigação 
1977 casos que aguardam 
diagnósticos. 
A notificações, entre primei-
ro de janeiro a 30 de abril de 
2022, somam 10.493. Des-
tas, ainda continuam sendo 
investigados 3.489. Outros 
2.595 já foram descartados. 
Nos meses e fevereiro e mar-
ço, morreram 4 pessoas. Dois 
em cada um dos meses. 
O gerente da Vigilância Am-
biental da Secretaria de Saú-
de de Rio Preto, Luiz Feboli 
Filho, lembra que em abril 
do ano passado a situação foi 
bem diferente. Foram noti-
ficados 7714 casos. Este ano, 
para o mesmo mês, ele aguar-
dava “metade disso”. Mas o 
número ficou bem menor do 
que ele supunha: 195. 
O site da Secretaria informa 
que em abril de 2021 foram 
confirmados 6170 casos posi-
tivos. 
Este mês, todos os casos no-
tificados, incluindo os que 
estão em investigação, os 
confirmados e os descartados, 
somam 2.240. Uma redução 
substancial. 
Os números são repassados 
por todas as unidades de 
saúde, incluindo os centros 
de medicina complementar 
(particulares). A dengue é 
uma doença de notificação 
obrigatória. 
“Não que os números sejam 
bons, mas serão bem meno-
res”, diz Feboli. “Vem caindo 
nos últimos anos.”

    Regiões
Em Rio Preto a doença é pre-
valente de forma hegemônica 
em toda a cidade. Nos últimos 
meses, ele destaca os bairros 
São Deocleciano, São Francis-
co, Estoril, Solo, Jaguaré, por 
exemplo, com mais casos que 
outras regiões. Mesmo assim, 
o aumento não é preocupan-
te. Em abril, também não foi 
registrado nenhum caso de 
dengue hemorrágica ou óbito 
pela doença. 
A justificativa para o menor 
número de casos neste ano é o 
genotipo do vírus que circula 
em Rio Preto. Há muitos anos 
a Secretaria detecta o mesmo 
vírus. Esse é um fator que cria 
uma certa imunidade coleti-
va. O problema é quando um 
novo vírus é encontrado. A 
dengue tem 4 vírus atuando 
no Brasil. 

    Larvas
Outro dado importante para a 
aferição da doença é a quan-
tidade de larvas encontradas 
nas inspeções que devem ser 
feitas a cada 3 meses. A pan-
demia não permitiu essa re-
gularidade na medição no ano 
passado. A primeira pós-pan-
demia foi feita em novembro. 
Foram encontradas 4,5 larvas 
a cada 100 residências. A pri-
meira realizada este ano, con-
tou 3,6. O ideal é 1 prédio com 
uma larva a cada 100 imóveis 
visitados. 

Abril tem menor número 
de casos de dengue no ano 

RIO PRETO

A informação é da Secre-
taria de Comunicação, 
mas continuam em inves-
tigação 1977 casos que 
aguardam resultados

Os cartórios eleitorais de 
Rio Preto estão prontos para 
atender quem deixou para 
tirar o título eleitoral, fazer 
transferência de domicílio ou 
do local de votação e regula-
rizar o documento nos dois 
últimos dois dias de prazo 
legal, nesta terça-feira (3) e 
quarta-feira (4), informou o 
diretor do Cartório da 268ª 
Zona eleitoral, Régis Pistori. 

Cartórios eleitorais vão 
funcionar para atendimento 
ao público das 9h às 18h. Se-
gundo Pistori, quem estiver 
na fila com senha até às 18h 
será atendido. O prazo para 
qualquer ação não será pror-

HOJE E AMANHÃ

Cartórios eleitorais devem ter filas
rogado. A legislação determina 
um intervalo de exatos 5 meses 
para essas ações e o dia da 
eleição. 

Nesta segunda-feira (2) 
houve uma corrida de eleitores 
aos Cartórios, com formação 
de filas. Embora não tenha 
os dados, ele lamenta que no 
final de semana, quando os 
Cartórios funcionaram em 
horário especial para atender 
ao eleitor, o movimento tenha 
sido muito fraco. 

Em todo o estado, os Cartó-
rios eleitorais atenderam quase 
81 mil eleitores nesse fim de 
semana (dias 30 abril e 1° de 
maio). Os dados são do Tribu-

nal Superior Eleitoral (TSE). 
Os Cartórios locais não 

têm os dados oficiais sobre as 
ações como a retirada de novos 
títulos ou regularização. Os 
serviços podem ser feitos pelo 
Internet e são centralizados no 
Tribunal Superior Eleitoral. 
Ele também não tem como 
quantificar quantos títulos de 
eleitores entre 16 e 18 anos 
foram expedidos pelo mesmo 
motivo. A maioria dos jovens 
recorre ao serviço online. 

Na eleição passada, em 
2018, apenas em São José 
do Rio Preto estavam aptos 
a votar 328 mil eleitores. As 
mulheres foram 53,6%. 

A notificações, entre primeiro de janeiro a 30 de abril de 2022, somam 10.493. Destas, ainda continuam sendo investigados 3.489

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Agência Brasil

Cartórios esperam filas nos últimos dois dias antes do prazo

TCE julga legal 
contratação 
de leitos para 
a Covid-19

O ex-candidato a pre-
feito de Rio Preto elo Par-
tido da Democracia Cristã 
(DC), o advogado Rogério 
Vinícius dos Santos, per-
deu ação que contestou a 
contratação de 48 leitos 
de UTIs pela Prefeitura 
junto à Santa Casa de Rio 
Preto para tratamento de 
pacientes de Covid 19. 
Além dos leitos, o contrato 
incluiu apoio diagnostico 
e terapêutico. 

A decisão foi da Pri-
meira Câmara do Tribu-
nal de Contas do estado 
de São Paulo, no dia 5 
de abril, com os votos 
contrários dos Conse-
lheiros Sidney Estanislau 
Beraldo, Antônio Roque 
Citadini e Josué Romero. 
O valor do contrato con-
testado por Rogério foi de 
R$6.912.000,00. 

Rogério Vinícius ga-
nhou a mídia ao conseguir 
uma liminar no Tribu-
nal de Justiça do Estado 
(TJSP), logo derrubada 
pela Prefeitura, que impe-
diu o prosseguimento por 
um tempo, da construção 
do hospital da Domingo 
Braile (da Região Norte). 
Ele entrou com outras 
ações contra a contratação 
de leitos para tratamen-
to a Covid 19 e também 
perdeu. Os 3 Conselhei-
ros julgaram, segundo o 
acordão, “julgar regular 
o Convênio em questão”.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Movimento Sindical Unifi-
cado (MSU) cria mobilização 
para banco de sangue do He-
mocentro do Hospital de Base 
de Rio Preto. É a campanha 
“Doador Sangue Bom” que 
começou nesta segunda-feira 
(2). Criada pelos 13 sindicatos 
trabalhistas de Rio Preto, a 
ação pode englobar cerca de 
20.000 pessoas e terá uma 
mobilização estendida. 

De acordo com o diretor 
administrativo do Hemocen-
tro de Rio Preto, Octávio Ricci 

HEMOCENTRO

Sindicatos mobilizam bases para doação

Junior, o sangue tem vida útil 
e a necessidade do centro de 
doação é uma constante. Ricci 
ainda salienta que em deter-
minados períodos do ano a 
adesão cai e a demanda cresce. 

“Em épocas de férias o 
tráfego de pessoas cresce, 
implicando no número de aci-

dentes de trânsito. Outro fator 
que interfere em nosso banco 
de sangue é o inverno, pois, as 
pessoas ficam mais em casa. 
Essa campanha visa suprir a 
lacuna”, explica. 

Amália Tieco, diretora ad-
ministrativa do Hospital de 
Base de Rio Preto, ressalta que 

essa campanha abrange todo 
o município e região. “Nossa 
campanha irá atender todos os 
hospitais da cidade, e da nossa 
região, inclusive o hemonúcleo 
de Catanduva. Essa mobiliza-
ção irá mudar a vida de muita 
gente”, orgulha-se. 

Como doador, Felipe Vieira 
dos Santos comenta a impor-
tância dessa atitude. “Minha 
filha já precisou de transfusão 
de sangue e isso fez com que 
eu pensasse na possibilidade 
de ser um doador. Estou muito 
feliz em poder salvar a vida de 
alguém”, diz.  Aos interessados 
em doar sangue, o Hemocentro 
funciona de domingo a segun-
da e também aos feriados das 
7h às 13h. Para doar é neces-
sário estar em bom estado de 
saúde, ter ao menos 50 quilos, 
estar bem alimentado, hidra-
tado e ter dormido bem na 
noite antecedeu a intenção de 
doação e ter de 16 a 69 anos; 
menores apenas doarão acom-
panhados dos pais.

O Hemocentro 
funciona de do-
mingo a segunda-
-feira e também 
aos feriados das 
7h às 13h

Sindicatos mobilizam bases para campanha de doação de sangue

Divulgação

O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) foi questionado 
durante coletiva de imprensa 
sobre a falta de leitos de UTI 
em Rio Preto, o que tem pro-
vocado uma série de críticas 
entre os usuários do sistema 

EM 12 PARCELAS

HB terá reforço de R$ 35 milhões para custeio, anuncia governador
SUS da cidade. O governador 
adiantou, nesta segunda-
-feira, 2, o repasse de R$ 35 
milhões extras para o custeio 
do Hospital de Base (HB). 

O recurso, a ser pago em 
12 parcelas, ampliará a capa-

cidade de atendimento para a 
população com maior disponi-
bilidade de cirurgias, exames e 
consultas. Já o valor destinado 
ao município será aplicado 
em ações de saúde e pago pelo 
Governo de forma integral em 

junho. 
Para a Prefeitura de Rio 

Preto, Garcia adiantou repas-
se de outros R$ 5 milhões do 
Fundo da Saúde, para que o 
município possa fazer contra-
tações na área visando melho-

rar a demanda. “Atendendo a 
um pedido do prefeito, a gente 
amplia em R$ 5 milhões o 
Fundo da Saúde para que ele 
possa fazer mais contratações 
e ações na saúde municipal”, 
afirmou Rodrigo.

Divulgação

Divulgação



ESPORTES
| A6DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | terça-feira, 3 de maio de 2022

Rio-pretense campeã
A rio-pretense Carol Gattaz conquistou 
seu sexto título da Superliga de vôlei 
feminino

Paulista A3
No primeiro jogo da semifinal da
Série A3 do Campeonato Paulista, o 
Votuporanguense empatou em 1 a 1 

Com um gol aos 44 minutos 
do segundo tempo, o Améri-
ca venceu o seu primeiro jogo 
na Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista (Bezinha). 
Jogando em casa, o Rubro 
superou o Fernandópolis por 
1 a 0 e se reabilitou depois de 
perder de 4 a 1 para a Inter de 
Bebedouro na estreia.

     O jogo
O jogo também marcou a vol-
ta da torcida ao Teixeirão de-
pois de dois anos e a estreia 
do técnico João Santos, que 
assumiu o clube no início da 
semana após a saída de Netto 
Gonçalves. 
O primeiro tempo foi equi-
librado, com o América to-
mando mais iniciativa, mas 
pecando no último passe. As 
principais oportunidades dos 
mandantes vieram em lances 
de bola parada. Em cobrança 

AMÉRICA VENCE A PRIMEIRA
BEZINHA

de escanteio aos 13 minutos, 
o zagueiro Vinicius subiu na 
pequena área e cabeceou com 
perigo para fora. 

     Lá e cá
Sete minutos depois, David 
cobrou falta e Denílson fez 
grande defesa evitando o gol.  
O Fernandópolis chegou com 
perigo aos 28 minutos, em 
um cruzamento rasteiro da 
esquerda para Gabriel Bozzo-
lan, que foi travado pela defe-
sa na fi nalização. 
Na volta do intervalo, os visi-
tantes passaram a controlar o 
jogo e arriscar chutes de fora 
da área, enquanto o América 
tinha difi culdades para en-
caixar os passes no campo de 
ataque. Na reta fi nal, o Rubro 
melhorou e chegou com peri-
go em uma cabeçada de Thia-
guinho para fora aos 42 mi-
nutos. O gol veio dois minutos 
depois, com David cobrando 
falta para área, Alexandre 
desviando na esquerda para 
Thiaguinho chegar livre de 
marcação para defi nir a vitó-
ria do América. 
O próximo compromisso do 
América é no sábado (7) con-
tra o Andradina fora de casa. 
Já o Fernandópolis enfrenta 
a Penapolense em casa no do-
mingo (8).

O primeiro tempo foi 
equilibrado, com o 
América tomando mais 
iniciativa, mas pecando 
no último passe

Com um gol aos 44 minutos do segundo tempo, o América venceu o seu primeiro jogo na Segunda Divisão do Campeonato Paulista

Mesmo sem apresentar um 
bom futebol, o Corinthians 
venceu o Fortaleza na tarde 
deste domingo (01), por 1 a 
0, na Neo Química Arena, em 
São Paulo, pela quarta rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Matheus Jussa, contra, fez 
o gol da partida que colocou 
os paulistas na liderança do 
campeonato. 

O Corinthians chegou à 
terceira vitória em quatro 
jogos, assumindo a primeira 
posição, com nove pontos 
ganhos. Um a mais que o Red 
Bull Bragantino, agora vice-lí-
der. Já o Fortaleza segue sem 
vencer e é apenas o lanterna, 
sem pontuar.O Corinthians 

BRASILEIRÃO

Com gol contra, Timão 
bate o Fortaleza

Times da base têm 
rodada no final
de semana

BRASILEIRO SERIE B

Fora de casa, Novorizontino 
empata contra o Criciúma

sofreu e viu o Fortaleza ser 
melhor no primeiro tempo. Os 
cearenses entraram em campo 
com passes envolventes, mas 
não foram competentes para 
colocar a bola no fundo das 
redes. Logo aos 13, Moisés 
recebeu dentro da área e fi na-
lizou colocado muito perto do 
ângulo do goleiro Cássio. 

A pressão do Fortaleza 
seguiu e para piorar o Co-
rinthians perdeu o volante 
Paulinho com provável lesão 
no joelho. O jogador deixou 
o gramado chorando bastan-
te, forçando o técnico Vitor 
Pereira optar pela entrada do 
jovem Du Queiroz. A mudança 
não teve nenhum efeito, com o 
Corinthians sendo facilmente 
dominado em casa.

Com um jogador a mais, o No-
vorizontino buscou o empate 
frente ao Criciúma por 1 a 1 
na tarde deste domingo, no 
estádio Heriberto Hülse, pela 
quinta rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B. 
O clube carvoeiro chegou aos 
cinco pontos. O Novorizonti-
no, por outro lado, ainda não 
venceu na temporada. Atual-
mente, é o penúltimo coloca-
do, com três. 
Criciúma e Novorizontino fi ze-
ram um primeiro tempo muito 
faltoso e de pouca criativida-
de. O time catarinense teve a 
posse de bola, mas não conse-
guiu transformar a superiori-
dade em gol, muito pelo siste-
ma defensivo bem postado do 
rival. A melhor chance foi com 
Arilson. O volante pegou o re-
bote e chutou por cima do gol 
defendido por Giovanni. 
O Novorizontino, aos poucos, 
equilibrou as ações, mas nada 
que pudesse ameaçar o goleiro 
Gustavo. Bem marcados, Lu-
cas Tocantins e Quirino prati-
camente não criaram. O ponto 
forte do time paulista foi re-
almente a defesa, que ganhou 
todas dos atacantes do Criciú-
ma e garantiu o empate nos 45 

O fi m de semana foi de 
jogos nos campeonatos 
paulista sub-15 e sub-17. Na 
Sub-15, o Mirassol perdeu 
em casa para o Fernandó-
polis por 2 a 1, mas depois 
venceu por 3 a 0 no Sub-17. 
O Olímpia superou o Tanabi 
por 2 a 1 no sub-17 e empa-
tou em 1 a 1 no sub-17. As 
equipes de base dos clubes 
da região voltam a campo 
na pr[óxima rodada no fi nal 
de semana

O Minas Tênis Clube 
venceu de virada o Cruzeiro 
por 3 sets a 2 no início desta 
tarde e adiou para o próxi-
mo domingo (8) a decisão 
do título da edição 2021/22 
da Superliga masculina de 
vôlei. Após sair atrás no 
primeiro set (21/25), os 
donos da casa conseguiram 
uma recuperação espetacu-
lar: venceram os dois sets 
seguintes (com um duplo 
25/22), mas tropeçaram na 
quarta parcial, e a vitória 
veio após eletrizante após 
terceiro match point no 
quinto set (tiebreak) por 
18 a 16.

minutos iniciais. 
No segundo tempo, o Criciú-
ma não demorou para fazer 1 
a 0. Logo na primeira chance, 
aos quatro minutos, Marqui-
nhos Gabriel cruzou na cabe-
ça de Zé Marcos, que desviou 
para o fundo das redes. Atrás 
do marcador, o Novorizontino 
se atirou ao ataque e assustou 
em fi nalização de Diego Tor-
res, rente à trave. 
O time carvoeiro tinha o jogo 
em mãos, mas colocou tudo a 

perder aos 25 minutos com a 
expulsão de Tiago Marques. 
Com um jogador a mais, o 
Novorizontino foi para cima e 
buscou o empate. Aos 28, Fe-
lipe Rodrigues fez boa jogada 
e entregou para Lucas Tocan-
tins decretar a igualdade. No 
fi m, o Criciúma se fechou para 
assegurar um ponto dentro de 
casa.  Na próxima rodada, sá-
bado, às 19h, o Novorizontino 
recebe o Ituano, no Jorge Is-
mael de Biasi, em casa.

Fora de casa, Novorizontino busca o empate contra o Criciúma

Mesmo sem um bom futebol, o Corinthians venceu

Minas vence de 
virada o Cruzeiro e 
adia decisão

NA REGIÃO

VÔLEI

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Mirassol bate o Figueirense fora e assume a liderança
O Mirassol conquistou uma 

grande vitória na manhã deste 
domingo (1) e fez 2 a 0 no Fi-
gueirense, em jogo realizado 
no Estádio Orlando Scarpelli, 
em Florianópolis, pela quarta 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro da Série C. Com a vitória, 
o Leão manteve a invencibi-

lidade e assumiu a liderança 
com dez pontos. 

Mesmo jogando fora de 
casa, o Mirassol foi superior 
e criou as principais oportu-
nidades. Com um minuto, o 
goleiro Wilson foi obrigado 
a fazer uma boa defesa e no 
escanteio seguinte, depois de 

uma bola no poste o Mirassol, 
marcou, mas o lance foi anula-
do com impedimento. 

O jogo seguiu movimenta-
do. Aos 27 minutos, em boa 
troca de passes do Mirassol, 
Negueba saiu na cara gol, ten-
tou encobrir o goleiro Wilson, 
que evitou o gol O Figueirense 

arriscou com John Cley, um 
chute aos 34, mas Jeferson 
pegou bem.

 O Mirassol era melhor e 
chegou ao seu gol. Aos 42 mi-
nutos, Paulinho recebeu bom 
passe na entrada da grande 
área e bateu seco, forte no can-
to, 1 a 0. No minuto seguinte o 

BRASILEIRO SÉRIE C

Da REDAÇÃO Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação América 

Ozair Junior 

Rodrigo Coca

Figueirense tentou responder 
com Léo Arthur, mas Jeferson 
pegou. E fi cou nisso o primei-
ro tempo. 

O Figueirense começou 
pressionando no segundo 
tempo. E tentou com um 
minuto chute de Bassani e 
aos quatro Serginho bateu 

para boa defesa de Jeferson. 
Mas o Mirassol controlava 
bem o jogo com mais posse 
de bola, e uma marcação bem 
feita nos 25 minutos iniciais. 
No contragolpe, aos 35, Pará 
serviu Cristian que pegou um 
belo chute de fora da área, 2 a 
0 para o Mirassol.

D
ivulgação 
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28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
03 DE MAIO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 

 
ORDEM DO DIA 

PROJETOS DE LEI 
01 – 36/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT 
Abre Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 46.366,32 
(quarenta e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais, trinta e dois centavos), conforme convênio 
firmado com Governo do Estado de São Paulo, o Proac Município – Prêmio Nelson Seixas.  
QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – 56/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC./VOT  
Dispõe sobre abertura de Créditos ao Orçamento Fiscal do Município, conforme especifica. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
03 – 60/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a cessão de uso de imóvel público municipal, em favor da Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo, visando a construção de Clínica Veterinária. (QUÓRUM: DOIS TERÇOS) 
 
04 – 83/21- VER. JOÃO PAULO RILLO – 2ª DISC./VOT 
Dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos como política pública de combate à pobreza 
menstrual no Município de São José do Rio Preto e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
  
05 – 237/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre Alvará de Funcionamento Provisório no Município de São José do Rio Preto – SP. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
(VOTAR O PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO) 
  
06 – 29/22 – VER. JULIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT 
Veda a nomeação para cargos em comissão de agressores de idosos, crianças e adolescentes, no 
âmbito do Município de São José do Rio Preto. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
07 – 52/22 – VER. BRUNO MOURA – 1ª DISC./VOT 
Cria a “Campanha Perdurável do Combate aos Golpes Financeiros Realizados Contra Idosos” 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)   
 
08 – 59/22 – JORGE MENEZES – 1ª DISC./VOT 
Institui o Dia do Pedagogo no âmbito do município de São José do Rio Preto.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 
09 – 61/22 – VER. PEDRO ROBERTO GOMES – 1ª DISC./VOT 
Institui-se no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto o evento “Rio Preto 
Literário”, que será realizado anualmente na semana do aniversário da cidade que acontece dia 19 
de março. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES) 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 
10 – 24/21 – VER. RENATO PUPO – 1ª DISC./VOT 
Insere o Art. 55-A na Resolução Nº 712/1990 - Regimento Interno que estabelece a obrigatoriedade 
do comparecimento dos Secretários em reuniões das Comissões Permanentes da Câmara Municipal. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL      
             
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara – 29/04/2022 
 
 
 

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.

ANDRÉ CAVICHIO DA SILVA e GABRIELA TÁPARO DE CASTRO. Ele, brasileiro, natural de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos seis (06) de julho de um mil novecentos e oitenta e nove (1989), 
com trinta  e dois (32) anos de idade, advogado, divorciado, filho de VANDERLEI DA SILVA e de dona 
CLEDISELDA CAVICHIO DA SILVA. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, 
nascida aos  cinco (05) de julho de um mil novecentos e noventa e um (1991), com trinta (30) anos de idade, 
enfermeira, solteira, filha de SILVIO ROBERTO DE CASTRO e de dona SILVIA REGINA TÁPARO DE 
CASTRO.

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, trinta (30) de abril de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 35/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 18/2022  
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento a título de locação de veículo tipo 
van, para eventual uso da municipalidade. 
Data da realização da Sessão Pública: 18/05/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de 
Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 02 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

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

EDMO ALVES DA COSTA JUNIOR e THAÍS FERREIRA 
CORREA. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 
de abril de 1981, residente e domiciliado a Joaquim Pinheiro 
Castro, Nº 1167, VILA NOSSA SENHORA DO BONFIM, São 
José do Rio Preto, SP, filho de EDMO ALVES DA COSTA e 
de MÁRCIA MARIA PEDRO DA COSTA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, analista de negócios, solteira, nascida em 
São Bernardo do Campo, SP, no dia 30 de junho de 1981, 
residente e domiciliada a Joaquim Pinheiro Castro, Nº 1167, 
VILA NOSSA SENHORA DO BONFIM, São José do Rio Pre-
to, SP, filha de ANTONIO CARLOS CORREA e de IVANIRA 
TEREZINHA FERREIRA CORREA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.

São José do Rio Preto, 02 de maio de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, 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. JULIANO MAGIO ANIBAL e PATRICIA KELLY ME-
LEGATTI, sendo ELE filho de GERALDO ANIBAL e de BENINA 
APARECIDA MAGIO ANIBAL, sendo ELA filha de LUIZ CARLOS 
MELEGATTI e de LUCIANA ROBERTA RICI MELEGATTI;
2. LEANDRO LUCIO PRANDI e ANA CAROLINA BUOSI 
GAZON, sendo ELE filho de LUCIO AUREO PRANDI e de ENCAR-
NAÇÃO GASQUE MOLINA PRANDI, sendo ELA filha de IVO JOSÉ 
GAZON e de MARINÊZ BUOSI GAZON;
3. PAULO EDUARDO FELIX GABALDI e LARISSA 
BORGES COLNAGO, sendo ELE filho de PAULO GABALDI e de 
MARIA APARECIDA FELIX GABALDI, sendo ELA filha de DANILO 
JOSÉ COLNAGO e de ALINE DA COSTA BORGES;
4. ALEX DA SILVA RODRIGUES e DAISY JAQUELINE 
TAKEHANA, sendo ELE filho de DORIVAL RODRIGUES e de 
MARIA ROSA DA SILVA RODRIGUES, sendo ELA filha de RIKU-
ZO TAKEHANA e de CREUSA PEDRO TAKEHANA, brasileiros e 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impe-
dimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 30/04/2022.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, 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. MARCO ANTONIO DA COSTA TEIXEIRA e ALICE SILVA 
DO NASCIMENTO, sendo ELE filho de EDUARDO JOSÉ TEIXEI-
RA e de ELISABETE ALVES DA COSTA TEIXEIRA e ELA filha de 
AGNALDO COSTA DO NASCIMENTO e de MARIA SILVA CHA-
GAS;
2. ROBSON KLEBER GIMENES JUNIOR e MELISSA CA-
ROLINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, sendo ELE filho de ROB-
SON KLEBER GIMENES e de LUZIA TEREZINHA DOS SANTOS 
GIMENES e ELA filha de CLÓVIS ANTONIO RODRIGUES e de 
DANIELA REGINA DE OLIVEIRA; brasileiros, residentes neste 3º 
subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 02/05/2022.



 Juras de Amor
Uma noite divina e maravilhosa, que será inesquecível para 
os noivos Jerusa Menegaldo Silva e Vinícius Carida, fi lhos do 
empresário, João Silva e Valquíria Menegaldo Silva e de Rose 
Fernandes e Vitor Carida, além de padrinhos e familiares mais 
íntimos. O casamento civil, teve como cenário a residência dos 
pais da noiva, no Condomínio Damha 1, que ganhou uma lu-
xuosa decoração assinada por Karina Affi ni. A celebrante Dani 
Collino emocionou com suas lindas palavras de amor e compa-
nheirismo os noivos e familiares. O cardápio todo especial foi 
do Buffet Olivieri. Na produção: Bia Verri e Elismar Gabriel.

 Chorinho novo
O empresário Edmar Gubolin Rocha e Nayara Faitarone 
estão super felizes e comemorando o nascimento do fi lho, 
Edmarzinho Neto, que nasceu neste fi nal de semana no 
Hospital Benefi cência Portuguesa de Rio Preto. É só alegria 
para as avós, Neide Gubolin Rocha, Edna da Cruz Faitaro-
ne e todos os familiares. Muita saúde ao recém-nascido. O 
pequeno vai fazer companhia para a irmãzinha Catarina.

 Lugar privilegiado
O requisitado arquiteto Fa-
biano Hayasaki, ao lado da 
esposa Tânia, foi assistir ao 
vivo e a cores, em espaço 
privilegiado vip, no Sam-
bódromo da Marquês de 
Sapucaí, Desfi le das Cam-
peãs do Rio de Janeiro, no 
último fi nal de semana. O 
casal aproveitou para rever 
amigos famosos.
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Antes de assumir, ontem pela manhã, o Governo Na Área, na Swift, Ro-
drigo Garcia (o governador de São Paulo) foi recebido para um jantar 
entre amigos, promovido pelo Deputado Federal Geninho Zuliani e sua 
esposa Ana Claudia, no Residencial Eco Village. Entre os convidados na 
foto, Dr. Nadim Cury, Carlão Pignatari e sua esposa Marli, a primeira 
dama Luciana com o Governador Rodrigo Garcia e este colunista. 

Autoridades em destaque. Outro FLASH no encontro festivo pro-
movido no domingo a noite pelo Deputado Federal Geninho Zu-
liani, em recepção ao Governador de São Paulo Rodrigo Garcia, 
no residencial Ecco Village, clicamos o prefeito Edinho Araújo, o 
deputado estadual Itamar Borges, Fausto Pinato, deputado federal 
e Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa. 

O médico Benedito Delsin e o anfi trião e pecuarista Eloy Gonçal-
ves, na Agromonte/Dukamp, durante almoço de lançamento da 
Campanha de Vacinação contra a Febre Aftosa. Foto do colunis-
ta social Luízinho Bueno

Só familiares. Uma noite divina e maravilhosa, para os noivos 
Jerusa Menegaldo Silva e Vinícius Carida, que fi zeram “Juras de 
Amor”, na última sexta-feira, dia 29. O casamento civil, teve como 
cenário a residência dos pais da noiva, no Condomínio Damha 1. O 
casamento religioso será em 2023. Foto: Gabriel Pagano

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
Mensagem a GAR-

CIA. Não é pra qualquer ci-
dade o privilégio de se tornar 
sede do Governo de São Pau-
lo. E ontem, um dos mais an-
tigos e históricos prédios 
de Rio Preto foi transformado 
num Palácio dos Bandei-
rantes, com a presença do 
Governador Rodrigo Garcia 
que, despachou entre nós
durante todo o período da 
manhã em conclave denomi-
nado “Governo na Área”, 
no Complexo da Swift, pa-
trimônio de Rio Preto com 
quase 90 anos, edifi cado no 
Parque da Represa. Foi uma 
conexão de trabalho, política 
e soluções.                                                                            

Rodrigo Gracia.
governou em Rio Preto 

como se estivesse na Capital. 
Quem já ouviu falar do famoso 
texto “Uma mensagem a 
Garcia”, não se surpreendeu 
com a maneira de enxergar e 
ver as coisas que são próprias 
dos líderes natos. Não é só 
de sabedoria que a comuni-
dade precisa...Nem de ins-
truções sobre isto ou aquilo. 
Precisa, sim, de um endu-
recimento das vértebras
para poder mostrar-se altiva 
no exercício de um cargo; 
para atuar com diligência; 
para dar conta do recado; 
para, em suma, alvo de uma 
mensagem a Garcia. E, neste 
contexto ressalto a impor-
tância do Governador Ro-
drigo Garcia, ontem, aqui em 
Rio Preto, exatamente com as 
mesmas palavras que o sau-
doso Bruno Covas, antes de 
nos deixar escreveu sobre 
o cidadão e político rio-pre-
tense. “O momento demanda 
de todos, espírito público, 

unidade, agregação, somar e 
não dividir, não deixar ne-
nhum interesse pessoal 
sobrepujar o interesse coleti-
vo e Rodrigo Garcia sinaliza 
exatamente isso. Ele tem 
sido incansável na defesa do 
interesse público 

Foi decisivo na nossa 
vitória na eleição passada 
aqui na Capital e tem sido 
aliado histórico dos tu-
canos. Foi aliado do meu 
avô, foi aliado de Serra, ê 
meu parceiro e aliado, 
sempre esteve do nosso lado, 
nada mais natural do que 
ser o governador de São 
Paulo. Rodrigo é um liberal 
progressista, um parlamen-
tarista, está afinado com 
nossos valores e ideais.

Trajetória do Garcia. 
Começou cedo na política, 
também por influência do 
seu saudoso irmão mais 
velho. Aos 21 anos teve a 
honra e a sorte de trabalhar 
ao lado do Mário Co-
vas como subsecretário de 
Agricultura de São Paulo. 
Daí em diante, a vida do 
novo governador foi toda 
dedicada à gestão pública. 
Foi deputado estadual três 
vezes, presidente da As-
sembleia Legislativa aos 30 
anos de idade, deputado 
federal por dois mandatos 
e líder de bancada em 
Brasília. Foi secretário de 
Gestão na prefeitura de São 
Paulo e três vezes secretário 
no governo do estado: secre-
tário de Desenvolvimento 
Social,  Desenvolvimento 
Econômico e secretário de 
Habitação. Hoje, aos 47 
anos, é o governador de 
São Paulo.

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

 “Niver” em Cancún
A empresária Regina Lucato comemora aniversário nesta 
quarta-feira, dia 4, curtindo as maravilhas da cidade turísti-
ca e praiana Cancún (México), com os fi lhos, Elaine, Carol, 
Rui Lucato, mais a neta, Julia Lucato Fontes e o namorado 
Matheus Branco Mardegan, o genro, Alan Ricardo Mar-
ques, os recém-casados, em lua-de-mel, Otávio Sartarelli e 
Marina Arid Sartarelli, e os amigos, o cantor Ricardo (Seu 
Moço) Vançan, a digital Infl uencer, Ana Paula Castilho e 
Regina Mansur. Regina Lucato alugou um luxuoso Iate de 
56 pés, para desfrutar 8 horas em alto mar, amanhã, dia do 
seu aniversário, brindando a data festiva com comes e be-
bes (champagne). Depois, à noite, a festa continua no Hotel 
Golden Parnassus All Inclusive Resort & Spa Cancún. Para-
béns, minha amiga Regina, muitas felicidades.   

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
DENTRO DE MIM HÁ DOIS LOBOS: UM DELES É CRUEL 
E MAU; O OUTRO É MUITO BOM. OS DOIS ESTÃO SEM-
PRE BRIGANDO. O QUE GANHA A BRIGA É AQUELE QUE 
EU ALIMENTO MAIS FREQUENTEMENTE. 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

A FESTA DO BACANA edição Rio Preto, que esse ano 
acontece no dia 04 de junho no Recinto de Exposições anun-
ciou suas três primeiras atrações: Liu, Barja e Maliffo. O trio é 
tido como primeiro escalão da cena eletrônica nacional e de-
vem preparar um set especial para a noite de luxo que promete 
ser inesquecível.

JOÃO É A OPÇÃO.  As primeiras inserções de TV do PSDB 
que já estão no ar mostram João Doria como uma alternativa 
à polarização. O slogan é “com o PSDB e João, você tem opção”. 
Os filmes é a aposta do tucano, que assina os vídeos como 
“pré-candidato à Presidência”, para deslanchar nas pesquisas.

SEM PICANHA. O McDonald’s está admitindo que, sua 
nova linha de sanduíches chamada McPicanha, que entrou no 
começo do mês no cardápio, não há picanha na composição do 
hamburguer. Trata-se apenas de um molho com aroma natu-
ral de “picanha”. O Procon que consultei foi o de Rio Preto e o 
Jean Dornellas vai partir do processo.

SALADA DE CHUCHU. Geraldo Alckmin pretende ter 
um gabinete de assessores de alto calibre, caso Lula vença, 
para entrar em campo com forte munição. Já andou trocando 
ideias com Aloízio Mercadante, contribuindo para a construção 
do programa de governo. Uma das pautas que ele quer incluir 
na sua jurisdição é a desburocratização.

PALAVRA DO PAPA. Você, sogra, também: cuidado 
com a língua, porque a língua é um dos piores pecados da so-
gra. Tenha cuidado ao se expressar.

OS ENGENHEIROS e empresários, Olavo Tarraf e Olavo 
Tarraf Filho, foram conferir as novidades da famosa Agrishow 
em Ribeirão Preto, no final de semana. 

A MARROM, ALCIONE, cantora, faz showzaço para 
as mães do Clube Monte Líbano, no próximo sábado, dia 7, con-
tratada pela diretoria Dr. Nadim Cury/Paulo Voltarelli. A noite 
promete ser inesquecível.

CECÍLIA DE SETA Buchdid e Eduardo Buchdid, ambos 
advogados, participaram sábado do aniversário de 41 anos, 
em clima de Feijoada Beneficente, de Luis Henrique Montemor 
Fortes, atual Oficial Interino do Cartório do 1º Registro de Imó-
veis de São José do Rio Preto, que comandou há anos o sau-
doso Oficial Gumercindo de Seta, no Buffet Villart Eventos em 
Potirendaba.

MOISÉS CAMARGO, vice-presidente do Automóvel 
Clube, ao lado da esposa Tuca Muanis, ganhou idade nova no 
final da semana, recebendo muitos cumprimentos dos amigos.

COM UM BONITO Estande na famosa Agrishow, em 
Ribeirão Preto, os irmãos, empresários e pecuaristas, Osmair 
Guareschi, Nivaldo e o filho Nilson Guareschi, estão participan-
do do mega evento de negócios na feira.

ESTÃO CURTIDO, Campo do Jordão, os jovens Luiz Sér-
gio Franzotti e Nicolle Ticianelli Bianchini, a tiracolo a pequena 
filha Nina Luz.

NO VILLA CONTE Buffet, logo mais à noite, lançamento 
do DVD, Murilo Huff, no Villa Conte, com participações confir-
madas da dupla Matheus & Kauan, Dom Vittor & Gustavo, Zé 
Neto & Cristiano e Maiara & Maraisa.

ALÉM DO CANTOR carioca Jorge Aragão, o empresá-
rio Ed Carlos contratou a dupla Clayton & Romário, que está 
fazendo o maior sucesso, para animar sua maravilhosa FEIJO-
ADA DO ED (Buffet), no dia 14 de maio no Clube Monte Líbano. 
Os convites estão à venda.

DENTRO DE MIM HÁ DOIS LOBOS: UM DELES É CRUEL 
E MAU; O OUTRO É MUITO BOM. OS DOIS ESTÃO SEM-
PRE BRIGANDO. O QUE GANHA A BRIGA É AQUELE QUE 
EU ALIMENTO MAIS FREQUENTEMENTE. Sorria, beba 

muita água e seja feliz!
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