
ELEITORAL

Cartórios 
atendem 760 
pessoas no 
último dia

SANTA CASA

26 novos leitos 
entram em 
operação na 
segunda-feira

Na manhã desta quarta-
-feira Rio Preto já tinha 
340.044 eleitores aptos a 
votar e 42.680 cancelados; 
números fi nais saem nesta 
quinta (5). Ontem pouco 
antes do fechamento para 
atendimento ao público no 
último dia para a retirada e 
regularização de títulos elei-
torais, os Cartórios tinham 
atendido aproximadamente 
760 pessoas. 
CIDADES  Pág.5

Após a reunião do Conselho 
Municipal com a Secretaria 
de Saúde no início da noite 
de terça-feira (3), a Santa 
Casa anunciou que coloca 
os novos 26 novos leitos 
de UTIs para urgência e 
emergência aos pacientes 
do SUS de Rio Preto entram 
em funcionamento na pró-
xima segunda-feira, dia 9 
de maio A informação é da 
assessoria de imprensa do 
hospital. CIDADES  Pág.5

O Procon de Rio Preto quase dobrou o número de atendimentos no primeiro trimestre 
do ano em comparação ao mesmo período de 2021, de acordo com dados do órgão. Em 
2021 foram registrados 1.331 queixas e reclamações para diversos setores como alimentos, 
assuntos fi nanceiros, habitação, produtos, saúde, serviços essenciais e serviços privados. 
Nos prmeiros três meses de 2022 já são 2.480 atendimentos.. CIDADES Pág.5

MORADORES DE RUA NO CENTRO

AUDIÊNCIA HOJE

A Comissão Permanente de Defesa da Cidadania da Câmara Municipal Rio Preto 
realiza audiência pública, nesta quinta-feira, 5, para debater o crescimento de pes-
soas em situação de rua e pedintes nas avenidas e quadrilátero central da cidade. O 
aumento desta população tem causado transtornos a empresários, que criaram até 
um grupo de WhatsApp para vigiar. CIDADES Pág.5

RIO PRETO

Procon tem 
alta de 86% 
nas queixas 
no primeiro 
trimestre

BRASILEIRÃO

Na reestreia,
Jeferson sai 
com vitória 
pela Série C

Campeão da Série D em 
2020, o goleiro Jeferson 
voltou ao Mirassol nesta 
temporada para disputar a 
Série C e no domingo ajudou 
o time a vencer sem levar 
gol.  ESPORTES Pág.6

PAULISTA SUB-20

Tanabi vence derbi contra Mirassol

O Campeonato Paulista Sub-20 teve início quarta-feira (4) com diversos jogos de 
equipes da região. Em Tanabi, o time da casa levou a melhor contra os atuais vi-
ce-campeões do torneio. O Índio da Noroeste bateu o Mirassol por 1 a 0. O gol da 
vitória foi marcado por Léo Gomes. ESPORTES Pág.6

ACIDENTE UM PRESO

Queda de 
7 metros em 
obra mata 
trabalhador

Tentativa de 
furto em UPA 
termina em 
pancadaria

O 4º DP de Rio Preto vai 
investigar um acidente de 
trabalho ocorrido no fi nal 
da tarde desta terça-feira, 3, 
que terminou com a morte 
de Jefferson Carlos Garcia, 
de 28 anos. A vítima caiu de 
uma altura de sete metros 
em uma obra no Distrito 
Industrial Adail Vetorazzo, 
no Jardim Manoel Del Arco. 
O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência socorreu 
o jovem para a UPA Norte, 
onde vítima não resistiu e 
morreu.
CIDADES Pág.4

AÉREO

Cirurgia de 
câncer é feita 
com  paciente 
acordada
Paciente acordada foi opera-
da em Rio Preto. A cirurgia 
aconteceu na quinta-feira 
passada, 28, sendo a pacien-
te internada posteriormente 
na UTI e, após evolução 
satisfatória, em quarto hos-
pitalar.O nome da cirurgia 
‘Awake’ signifi ca acordado. 
É justamente esse diferen-
cial que faz desse proce-
dimento uma inovação no 
setor da medicina.
CIDADES  Pág.5
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Leo Roveroni

Leo Roveroni
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“Aqui em São Paulo, o bandido 
que levantar a arma pra polícia 
vai levar bala”, disse o gover-
nador Rodrigo Garcia sobre o 
combate a assaltos e crimes pro-
movidos por falsos entregadores 
delivery. POLÍTICA Pág.3

LEVANTOU A ARMA
VAI LEVAR BALA

que levantar a arma pra polícia 
vai levar bala”, disse o gover-
nador Rodrigo Garcia sobre o 
combate a assaltos e crimes pro-
movidos por falsos entregadores 
delivery. 

VAI LEVAR BALA
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Como vou fazer a diferença 
na sua vida?

Na rotina médica,  a 
transferência interpessoal é 
inevitável. Sempre que um 
paciente entra no consul-
tório e relata sua queixa e 
seus problemas de saúde, é 
impossível não se envolver 
com o ser humano que de-
monstra sua angústia e que 
abre seu coração, buscando 
a resolução dos seus pro-
blemas. A consulta médica 
constitui o momento ideal 
para a conexão entre dois 
seres humanos, que procu-
ram acima de tudo acertar 
em suas escolhas e em suas 
decisões. 

O paciente tem a expec-
tativa de acertar na escolha 
do profi ssional, que durante 
seu acompanhamento vai 
demonstrar sua capacidade 
em solucionar os seus pro-
blemas. Por outro lado, o 
médico, ao receber o cliente 
em seu consultório, deseja 
fazer o melhor julgamento de 
acordo com o que o paciente 
está apresentando, e como 
consequência disso, a me-
lhora clínica ou a resolução 
do quadro representará um 
motivo para satisfação pes-
soal e realização profi ssional.

Cuidar da sua saúde 
constitui uma elegante for-
ma de “fazer a diferença na 
sua vida”. Em um mundo 
globalizado, no qual estamos 
inseridos em um merca-
do de trabalho agressivo e 
competitivo, muitas pessoas 
não priorizam sua saúde e 
permitem que doenças se 
desenvolvam em seu corpo. 
As doenças circulatórias 
exemplifi cam esta situação, 
em especial pelo seu caráter 
silencioso, o que infelizmen-
te retarda o diagnóstico dos 
problemas relacionados à 
saúde vascular.

Nenhuma doença circu-
latória manifesta sintomas 
que permitam o seu diagnós-
tico precoce. Portanto, a pre-
venção representa a melhor 
forma de evitar problemas e 
complicações relacionadas 
ao sistema circulatório. Ao 
cuidar da sua saúde, doen-
ças como derrame, infarto 

do miocárdio, aneurismas 
de aorta, má circulação, do-
enças das artérias carótidas, 
insufi ciência venosa, varizes, 
trombose, embolia pulmo-
nar, dentre outras doenças, 
podem ser evitadas.

Com o conceito de che-
ck-up, avaliações porme-
norizadas e exames labora-
toriais e de imagem podem 
ser realizados no próprio 
consultório médico, evitando 
fi las de espera e oferecendo, 
aos que priorizam sua saúde, 
uma oportunidade ímpar de 
avaliar sua circulação. Além 
disso, este cuidado também 
deve ser estendido aos ami-
gos e familiares.

Michele Obama, ex pri-
meira-dama norte ameri-
cana, previamente afirmou 
que “Sucesso tem a ver com 
a diferença que você faz na 
vida das pessoas”. No ponto 
de vista vascular, o sucesso 
é mensurado pelo alívio nas 
dores nas pernas, pela re-
dução na retenção líquida e 
pelos cuidados com a beleza 
das pernas. Além disso, ao 
prevenir derrame, infarto do 
miocárdio e má circulação, 
estamos fazem a diferença na 
vida das pessoas.

Por outro lado, cuidar da 
sua estética vascular repre-
senta uma forma de devolver 
sua autoestima e melhorar 
sua qualidade de vida, per-
mitindo que você use saia, 
short, biquini e não tenha 
vergonha de exibir seu corpo. 
Cuidar da sua beleza também 
constitui uma forma de “fazer 
a diferença na sua vida”. Para 
mais informações, acesse o 
site www.drsthefanovascular.
com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médicas 
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

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

A ortopedia funcional 
dos maxilares para crian-
ças é uma especialidade da 
Odontologia que trata desar-
monias ósseas, musculares, 
além do funcionamento dos 
maxilares, alinhamento dos 
dentes e problemas da arti-

 Você sabe a diferença entre a
Ortopedia funcional dos maxilares 
em crianças e a Ortodontia?
Renata Lacerda

Paiva Netto

Dijanira Silva

Ortodontia é a especialidade da Odonto-
logia relacionada ao estudo e tratamento 
dos problemas de crescimento, desen-
volvimento e amadurecimento da face

culação temporomandibular.
Como princípio fundamen-

tal, utiliza-se de aparelhos 
removíveis e ou cimentados, 
que produzem estímulos neu-
rais, cuja resposta, remodela 
estruturas ósseas, musculares, 
articulares e funcionais. Dessa 
forma, é indicado procurar 
este profissional assim que 
“cai” o primeiro dente de leite 
da criança, diminuindo assim 
a chance da criança fazer uso 
da Ortodontia futuramente.

Já a Ortodontia é a es-
pecialidade da Odontolo-
gia relacionada ao estudo e 
tratamento dos problemas 
de crescimento, desenvolvi-
mento e amadurecimento da 

face, dos arcos dentários e da 
oclusão, ou seja, disfunções 
dento-faciais. Como princípio 
fundamental, utiliza-se de 
aparelhos fi xos que tem por 
função alinhar dentes, abrir 
espaços para reabilitações 
protéticas (onde dentes foram 
perdidos) e ou até mesmo fe-
char espaços. Nesta fase não 
há restrição de idade, e sim 
a necessidade de uma boa 
qualidade óssea para movi-
mentação dentoalveolar.

Simplifi cando, a Ortodope-
dia  Funcional dos Maxilares 
em crianças age permitindo 
um excelente e correto cres-
cimento da face e consequen-
temente a correta erupção 

dos dentes permanentes. E 
a ortodontia age na correção 
da posição dos dentes, pois 
o crescimento nesta fase, na 
grande maioria das vezes já 
ocorreu de forma inadequada. 

Portanto, a dica que eu 
tenho pra te dar é:  Leve a sua 
criança (em média a partir 
dos 4 anos de idade) para 
uma avaliação com estes pro-
fi ssionais, eles sabem a hora 
certa de intervir e permitir um 
favorável crescimento à ela.

Obrigada pessoal, espero 
ter ajudado e esclarecido. Es-
tou a disposição.

Dra Renata Lacerda 
CRO 100.715
Ortopedista Funcional 

dos Maxilares para crian-
ças e Ortodontista na SB 
odontologia Integrada 

Endereço : Rua José 
Gregório de Guzzi, 687 
Eldorado

Telefone: (17) 99181 
3738
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Jesus, em Seu Evange-
lho, consoante Lucas, 4:4, 
recordando o Deuteronômio 
de Moisés, adverte: “Nem só 
de pão vive o homem, mas 
de toda a Palavra de Deus”. 
Igualmente ocorre na Eco-
nomia. Contudo, quantos 
dão a merecida importância 
ao ensinamento? A não ser 
quando a dor bate.

Por oportuno, reporto-me 
ao que proferi durante Prece 
ao Divino Estratego, em janei-
ro de 1991:

Grandes nações avantaja-
ram-se nas horas de embate; 
os mais destacados caracteres 
revelaram-se nas ocasiões 
tempestuosas. A crise é o teste 
da inteligência. A luta instiga 
o nosso valor. Por que temer 

Tenho experimentado que 
o “traço de mãe”, plantado 
por Deus no coração de cada 
mulher que Ele criou, vai além 
da capacidade de gerar fi lhos, 
biologicamente. A maternida-
de, biológica ou não, acolhida 
e vivida como deve ser, é um 
divisor de águas na vida de uma 
mulher. Não tenho fi lhos, mas 
tenho compreendido que meu 
papel como mulher, inserida 
nas diversas realidades deste 
mundo, é amplo, e minha ma-
ternidade pode acontecer de 
várias maneiras, como explica 
São João Paulo II, em sua carta 
dedicada às mulheres: “O cará-

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

Vencer a crise demanda trabalho e fé

os desafi os? É a maneira esco-
lhida por Deus para premiar a 
nossa capacidade. E qualquer 
vitória no campo espiritual e 
físico exige sacrifício.

Um fato singular é digno 
de apontamento: Jesus so-
brepujou a dolorosa crise da 
crucifi cação! Quando julgaram 
havê-Lo morto, ao erguer o 
Seu corpo dorido para escár-
nio da multidão em suspense, 
foi então que O glorifi caram, 
colocando-O acima da cravei-
ra comum. E todos os povos, 
perante a História, puderam 
contemplá-Lo. Depois, houve a 
magnífi ca Ressurreição...

Como exclamou o Irmão 
Flexa Dourada (Espírito), pela 
psicofonia do sensitivo cristão 
do Novo Mandamento Chico 
Periotto, durante manifestação 
espiritual no Rio Grande do 
Sul: “Feliz de quem suporta 
a prova com resignação, mas 
suporta mesmo! Para os Céus, 
é isso que importa!”

E foi assim que Jesus fez: 
suplantou o martírio da crucifi -
cação! Em seguida, como fênix, 

ressurgiu vitorioso das cinzas 
da morte, razão por que Deus 
Lhe confi rmou o Poder.

Você não entende bem o 
Poder de Jesus?!

Vamos, então, continuar a 
analisá-lo juntos.

Valorizar o Capital
de Deus

O exemplo de fé do Divino 
Mestre inspira-nos coragem, 
tendo em vista o panorama 
planetário, que suscita vigoro-
sa criatividade para superar os 

óbices que pelo caminho apa-
recerem, mormente os econô-
mico-fi nanceiros. É inadiável 
valorizar o Capital de Deus, ou 
seja, a criatura humana e seu 
Espírito Eterno, molas propul-
soras do progresso, o cerne da 
economia altruística, segundo 
escrevi, em 1987, na Folha de 
S.Paulo.

O social vem pelo
espiritual

E retorno a um ponto que 
considero indispensável ter-
mos sempre em pauta: a re-
forma do social vem pelo espi-
ritual. Em 1983, no Programa 
Boa Vontade, exibido na época 
pela Band, fi z este comentário:

Muita gente pensa que Je-
sus seja uma fi cção religiosa ou 
uma fi gura apenas a ser lem-
brada nos respeitáveis cultos 
das devoções cristãs. Todavia, 
vamos além. Estamos convic-
tos de que o Sublime Tauma-
turgo deva ser constantemente 
perquirido, porque, em Suas 
prédicas, encontramos não só o 
lenitivo, mas a resposta para as 
indagações que nos afl igem. É 
Ele Quem diz: “Minha Paz vos 
deixo, minha Paz vos dou. Eu 
não vos dou a paz do mundo. 

Eu vos dou a Paz de Deus, que 
o mundo não vos pode dar. 
Não se turbe o vosso coração 
nem se arreceie, pois estarei 
convosco, todos os dias, até ao 
fi m do mundo” (Evangelho do 
Cristo, segundo João, 14:27; e 
Mateus, 28:20).

Trata-se de uma promessa e 

tanto, sobre a qual precisamos 
meditar, pois há bastante que 
aprender com Ele.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com

ter maternal do coração da mu-
lher centrado na pessoa humana 
como verdadeira essência da 
feminilidade, dá à mulher uma 
inclinação natural e abertura ao 
ser humano e a ver as pessoas 
com o coração.” Uma missão tão 
nobre e abrangente que vai além 
dos parâmetros humanos, como 
continua a explicar João Paulo 
II: “A mulher pode descobrir e 
cultivar a maternidade indepen-
dente do seu estado de vida ou 
da sua habilidade de conceber 
fi lhos, ainda que a gravidez te-
nha o efeito de identifi car a sua 
consciência desse dom. Toda 
mulher é chamada a ser mãe, 
mas há mais de uma maneira de 
responder a esse chamado”. Essa 
nova compreensão da mater-

Mãe: Florescer é não se
esquecer de viver!

nidade tem me feito desbravar 
novos horizontes e, nesse con-
texto, conhecer o testemunho 
de “adoráveis mulheres” que 
passaram pelo mundo gerando 
vida, mesmo que nunca tenham 
se casado, e muito menos vivido 
uma gestação. Entre elas, cha-
ma-me a atenção o testemunho 
de Edith Stein, uma infl uente 
filósofa e teóloga alemã que, 
depois de uma intensa jornada, 
tornou-se santa e, através de 
seus escritos, continua inspi-
rando tantas outras mulheres 
também na atualidade. Madre 
Teresa também é um brilhante 
exemplo disso, e poderia citar 
ainda muitas outras mulheres 
que geram vida por onde pas-
sam, mesmo que seus ventres 
continuem velados. Acredito 
que o diferencial sempre está na 
forma como escolheram viver. 
Certamente nenhuma delas deu 
lugar ao egoísmo e, talvez, este 

seja o maior segredo para tanta 
vida gerada. Elas souberam 
doar-se, chegando muitas vezes 
ao extremo cansaço, mas sem 
deixar para trás o fl orescimento. 
E fl orescer é não se esquecer de 
viver! É importante lembrar que 
por trás de uma mãe dedicada, 
existe uma mulher que também 
precisa de cultivo para continu-
ar fl orindo no jardim que é sua 
família. Tomar consciência desta 
realidade é o primeiro passo na 
direção do autoconhecimento e, 
consequentemente, do autocui-
dado. Até porque, só podemos 
doar aquilo que possuímos. Nes-
te sentido, se estivermos com a 
saúde física e emocional em dia, 
poderemos nos doar com muito 
mais amor e inteireza ao cuidar-
mos das pessoas que Deus nos 
confi a, sem deixarmos de viver 
com liberdade e gratidão nossos 
dias. Agindo assim, contribu-
ímos com nossos dons, como 

uma coluna forte que sustenta a 
humanidade, sem deixarmos de 
buscar nossos próprios sonhos, 
sem nos perdermos pelo cami-
nho. Isto é fl orescimento, uma 
experiência possível, porque 
Deus, o “grande jardineiro” e 
autor de toda beleza, está co-
nosco, uma vez que escolheu 
gerar vida e colorir o universo 
através de nós. Alicerçadas nes-
sa verdade, eu e você podemos 
vencer o cansaço e fl orescer por 
onde formos, compartilhando 
nossa maternidade! * Dijanira 
Silva é missionária da Comu-
nidade Canção Nova, autora 
dos livros “Tenha um ótimo 
dia! – Palavras de encoraja-
mento e fé”, “Por onde andam 
seus sonhos?” e “Você Não está 
sozinha”, pela Editora Canção 
Nova, e apresentadora da Rádio 
América em São Paulo, e do 
programa “Florescer”, pela TV 
Canção Nova. 
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Política Sem tornozeleira
Deputado Daniel Silveira se recusou a 
colocar a tornozeleira eletrônica após 
oficial de Justiça ir à Câmara ontem

Mais petróleo
A Petrobras vai investir US$ 5,5 bilhões 
em atividades exploratórias nos próxi-
mos cinco anos. 

Laranja Pera
Saco 18kg

R$35,82unid

Maionese Tradicional 
Suavit Pote 500g R$3,45unid

Coxa com Sobrecoxa 
de Frango com Porção 
Dorsal Congelada kg

R$5,99kg

Bacon Estrela
Paleta Manta kg R$16,90kg

Açúcar Cristal
Guarani Pacote 5kg R$14,49unid

Creme de Leite
Lider TP 200g R$2,49unid

Carne Moída Bovina 
Resfriada Bandeja 
500g

R$15,79unid

Suco de Uva Maguary 
Seleção Pet 1,5l R$7,99unid

Óleo de Soja Pet 900ml 
A partir de: R$8,89unid

Leite Condensado Bão
de Minas Semidesnatado
TP 395g

R$3,79unid

Frango Inteiro 
Congelado kg R$6,98kg

Azeite Mondo Extra 
Virgem Portugal
Vidro 500ml

R$19,98unid

Bombom Nestlé 
Especialidades
Caixa 251g

R$7,85unid

Carne Bovina Acém 
com Osso Bandeja kg R$22,90kg

Refrigerante Coca-Cola 
Original com Menos 
Açúcar Pet 2,5L

R$6,99unid

Molho Tradicional 
Quero Sachê 300g R$1,45unid

Lasanha Perdigão 
Sabores Pacote 600g R$7,99unid

Carne Bovina
Bife de Coxão Mole 
Bandeja kg

R$39,90kg

Cerveja Pilsen
Skol Lata 350ml R$2,28unid

Nesta embalagem
o kg sai por

R$1,99

Água Mineral Frescca sem Gás Pet 510ml
A PARTIR DE 12 UNID.

R$0,59unid

VAREJO

R$0,79unid
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‘Levantar a arma pra polícia vai levar bala’
RODRIGO GARCIA

O governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) anunciou nes-
ta quarta-feira, 4, um pacote 
com medidas de segurança 
para tentar combater a ação de 
falsos entregadores que estão 
roubando e furtando celulares 
de pedestres em São Paulo. 

Entre as ações previstas 
para coibir esses crimes está 
a realização da Operação Su-
foco, que contará com um 
reforço de agentes da Polícia 
Militar e da Guarda Civil Me-
tropolitana nas ruas do estado 
para abordar motociclistas 
suspeitos de crimes.  Além dis-
so, o governo paulista definiu 
com as empresas de entregas 
por aplicativo um sistema de 
fiscalização dos entregadores, 
com troca de informações com 
as forças de segurança. 

“Aqui em São Paulo, o 
bandido que levantar a arma 
pra polícia vai levar bala da 
polícia, porque é isso que a 
sociedade tá esperando, uma 
polícia ativa, que dentro dos 
limites da lei vai agir com mui-
to rigor em relação à crimina-
lidade”, disse Garcia, durante 
a coletiva de imprensa que 
anunciou o plano de comba-
te aos criminosos direto do 
Centro de Operações da PM 
(Copom), na capital paulista. 

“Essa operação vai dobrar 
o número de policiais nas 
ruas na cidade de São Paulo 
já a partir de hoje e ela vai ser 
levada para a região metropo-
litana e para as grandes cida-
des do interior”, comentou o 
governador. 

Assaltos
O plano de combate ocorre 

após a capital paulista regis-
trar recentemente uma série 
de assaltos cometidos por cri-
minosos que se disfarçam de 
motociclistas que trabalham 
com entregas por aplicativo 
de celular. 

Na terça-feira, 3, Garcia 
se reuniu com representantes 
dos aplicativos de entrega 
para discutir medidas de se-
gurança que possam coibir a 
ação dos falsos entregadores. 

E nesta quarta, o governa-
dor anunciou direto o pacote 
de medidas em entrevista 
coletiva à imprensa transmi-
tida ao vivo nas redes sociais 
institucionais. Além do gover-
nador, participaram do anún-
cio o prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes (MDB), e o 
secretário da Segurança Pú-
blica (SSP) do estado, general 
João Camilo Pires de Campos. 

Blitz
“Nós vamos realizar mui-

tas blitz, nós vamos realizar 
muitas ações e, naturalmente, 
isso vai mexer com o cotidia-
no da cidade, mas eu tenho 
certeza que é isso que a popu-
lação espera da sua polícia”, 
comentou Garcia sobre even-
tuais congestionamentos no 
trânsito. 

“A troca de informação dos 
bancos de dados, ela é muito 
mais efetiva, nós vamos saber 
exatamente se aquele é um en-
tregador verdadeiro, se ele tá 
eventualmente em rota traba-
lhando em uma entrega, quais 
foram as últimas entregas que 
ele fez, sempre protegendo os 
dados pessoas, mas tendo as 
informações do serviço pres-
tado”, disse Garcia.

Parceria entre as for-
ças de segurança e as 
empresas de aplicativo 
vai identificar entrega-
dores legais e ilegais

Da REDAÇÃO
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CIDADES Batida entre caminhões
O motorista de uma Scania provocou 
um acidente na avenida Cenobelino de 
Barros Serra, em Rio Preto,  e fugiu

Celular no CDP 
Agentes do Centro de Detenção Pro-
visória (CDP) de Rio Preto flagram um 
detebto usando celular na cela

JAGUARÉ

Tentativa de furto em UPA termina 
em pancadaria e ladrão preso

Uma briga generalizada na 
rampa de emergência da UPA 
Jaguaré, em Rio Preto, por 
volta das 20h50 desta terça-
-feira, terminou com a prisão 
de um ladrão de veículos, de 
42 anos, que por pouco não 
levou a Fiat Fiorino com uma 
família na caçamba fechada. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, o dono do veículo 
transportava de forma irregu-
lar mulher e filhos no compar-
timento de carga e estava na 
Danilo Galeazzi quando viu o 
marginal furtando o furgão es-
tacionado, com a janela aberta 
e a chave no contato. 
A vítima pulou a janela da Fio-
rino e puxou o freio de mão. 

O marginal saiu pela porta do 
motorista. O suspeito foi per-
seguido pelo proprietário do 
veículo e por populares e al-
cançado na rampa da UPA. 

Guardas civis municipais fo-
ram chamados e levaram o 
acusado até a Central de Fla-
grantes, onde a prisão foi con-
vertida em preventiva.

O 4º DP de Rio Preto vai 
investigar um acidente de 
trabalho ocorrido no final 
da tarde desta terça-feira, 3, 
que terminou com a morte de 
Jefferson Carlos Garcia, de 
28 anos. 

A vítima caiu de uma altura 
de sete metros em uma obra 
no Distrito Industrial Adail 
Vetorazzo, no Jardim Manoel 
Del Arco. 

O Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) so-
correu o jovem para a Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) 
Norte, onde não resistiu à 
gravidade dos ferimentos e 
veio à óbito. 

O corpo foi levado para o 
Instituto Médico Legal (IML) 

Jovem cai de 7 metros em obra e morre; 
cliente leva soco em bar e é intubado

RIO PRETO

O corpo foi levado para 
o Instituto Médico Le-
gal, onde passou 
por autópsia

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Golpe causa 
prejuízo de 
R$ 2,7 mil a 
rio-pretense

rio-pretense, onde passou por 
autópsia. 

Soco em bar
Um rio-pretense, de 44 

anos, foi socorrido em estado 
grave para o Hospital da Uni-
med, na noite desta terça-fei-
ra, após ser agredido em um 
bar no bairro Boa Vista, por 
volta das 21 horas. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava co-
mendo e bebendo no estabe-
lecimento comercial quando 
dois desconhecidos chegaram 
a pé e um deles lhe desferiu 
um soco. 

O cliente caiu e bateu a 
cabeça de forma abrupta, 
ficando gravemente ferido. O 
Resgate foi chamado e levou o 
paciente até o hospital parti-
cular, de onde foi transferido 
para o HB. 

De acordo com o registro 
policial, a vítima foi intubada. 
Até o fechamento desta ma-
téria, não havia pistas sobre 
a identidade e paradeiro dos 
suspeitos.

Após receber uma 
mensagem pelo What-
sApp de um golpista que 
se passou por sua filha, 
um rio-pretense, de 55 
anos, teve um prejuízo de 
R$ 2.789,00 e procurou 
a Central de Flagrantes, 
nesta terça-feira, 3, para 
registrar queixa de este-
lionato. 

Ao se passar pela fami-
liar, o criminoso disse que 
tinha trocado o número 
pessoal e que o antigo 
ficaria apenas para o tra-
balho. 

Em seguida, alegou 
que não estava conseguin-
do fazer uma transação 
bancária e precisava de 
dinheiro emprestado. 

A vítima fez o PIX so-
licitado para uma conta 
indicada pelo marginal e 
mais tarde descobriu que 
havia sido enganada.

Casos estão sendo investigados pela Polícia Civil; cliente de bar está no Hospital de Base

Arquivo DHoje Claudio LAHOS

Um morador do Jardim 
Soraia está sendo investigado 
pela Polícia Civil de Rio Preto 
por ameaçar, por volta das 17 
horas da última segunda-feira, 
2, um vigia da Escola Munici-
pal Cleophas Beltran Silvente. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima, de 60 anos, 
estava trabalhando no local 
quando o acusado, que é vi-
zinho, apareceu para pegar 
sobras de areia de uma re-
forma que havia sido feita na 
unidade. 

O vigilante informou ao 

INSEGURANÇA

Vigia de escola municipal 
é ameaçado de morte

suspeito que o material só 
poderia ser retirado com au-
torização da Secretaria de 
Educação de Rio Preto. 

Diante do impedimento, o 
acusado teria dito que “você 
não sabe com quem está me-
xendo” e “vou enterrar você 
com três carriolas de areia 
grossa”. 

Em nota ao DHoje, a Secre-
taria de Educação informou 
“que o caso está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil e que 
está à disposição para colabo-
rar com as investigações”.

Vigia de escola é ameaçado de morte por causa de sobras de areia

Vendia droga para pagar moto
Em patrulhamento de rotina 

no Jardim Conceição, em Rio 
Preto, por volta das 17h30 desta 
terça-feira, 3, policiais militares 
fizeram um flagrante de tráfico 
de drogas depois que o suspeito, 
de 21 anos, que estava na calça-
da, ao lado de uma motocicleta, 
tentou fugir ao ver a viatura. 

Com ele, foi apreendida uma 

Empresário 
é ameaçado 
por dívida de 
R$ 64 mil

Um empresário rio-
-pretense, de 35 anos, 
procurou a Central de 
Flagrantes no final da 
tarde desta terça-feira, 3, 
para denunciar que está 
sendo jurado de morte por 
causa de uma dívida de R$ 
64,5 mil. 

Pandemia
À polícia, ele contou 

que se tornou inadim-
plente por causa da pan-
demia e que o credor, que 
é do Maranhão, entrou 
com uma ação judicial 
para receber a dívida. 

Em meados de abril, a 
vítima passou a receber li-
gações e mensagens ame-
açadoras de um homem 
que se identificou como 
cobrador e que tinha sido 
contratado pelo irmão do 
credor. O contratante está 
preso. 

Segundo o empresário, 
o suspeito disse que “iria 
receber de qualquer jeito 
e não mediria limites para 
isso”. O caso, registrado 
como ameaça, será inves-
tigado pelo 5º DP de Rio 
Preto.

porção de maconha e, em revista 
em sua casa, no guarda-roupa de 
seu quarto, mais 19 porções do 
entorpecente, balança de preci-
são e R$ 50. 

À PM, o jovem alegou que 
estava “na correria” para pagar 
as prestações da moto. Na de-
legacia de plantão, a prisão foi 
convertida em preventiva.

CÉDULAS DE R$ 100

Celular é pago com notas falsas
Um morador do bairro 

Duas Vendas, em Rio Preto, 
recebeu sete notas falsas de R$ 
100 como pagamento pelo seu 
celular, na noite desta segun-
da-feira, 2. 

Ocorrência
Segundo o boletim de ocor-

rência, registrado às 19h37 de 
ontem, 3, a vítima, de 28 anos, 

anunciou o telefone por R$ 
800 nas redes sociais e recebeu 
uma ligação de um suposto 
comprador. 

O negócio
O golpista foi até a casa do 

jovem e negociou o aparelho 
por R$ 700, pagando com as 
cédulas. 

Mais tarde, ao mexer no 

dinheiro, desconfiou da au-
tenticidade das notas e nesta 
terça-feira foi até o comércio 
de uma conhecida, onde testou 
as cédulas com uma caneta 
especial, confirmando suas 
suspeitas. 

Na Central de Flagrantes, 
as notas foram apreendidas 
e o caso será investigado pelo 
4º DP.

Da REDAÇÃO

Caso foi registrado na UPA Jaguaré; ladrão acabou preso
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Audiência hoje discute aumento dos moradores de rua no centro

O Procon de Rio Preto quase 
dobrou o número de atendi-
mentos no primeiro trimestre 
do ano em comparação ao mes-
mo período de 2021, de acordo 
com dados do órgão. 
Em 2021 foram registrados 
1.331 queixas e reclamações 
para diversos setores como ali-
mentos, assuntos financeiros, 
habitação, produtos, saúde, 
serviços essenciais e serviços 
privados. Já nos prmeiros três 
meses de 2022 já são 2.480 
atendimentos. 
As três principais reclamações 
que liberam o ranking são: as-
suntos financeiros, produtos e 
serviços privados. 
Assuntos financeiros lidera 
com folga as reclamações re-
gistradas no Procon com 892 
casos. Produtos somaram no 
trimeste 592 queixas e serviços 
privados, 450.

       Cartões
Em 2021, o setor de maquini-
nhas de cartão acumulou 89,4 
mil reclamações registradas no 
site do Reclame Aqui. O volu-
me representa um aumento 
de 27% em relação ao ano de 
2020, com 70.414 reclamações 
registradas. 

Queixas no Procon crescem 
86% no primeiro trimestre

RIO PRETO

As três principais recla-
mações que liberam o 
ranking são: assuntos 
financeiros, produtos e 
serviços privados

O levantamento também mos-
trou que 62% dos comercian-
tes tinham apenas uma ma-
quininha em seu negócio. E do 
lado dos consumidores, 18% 
tiveram problemas em experi-
ências com essas máquinas, e 
em 53% das vezes foram pro-
blemas de conexão de internet. 
Segundo Ana Paula Kubinhets, 
CEO da Aquarelle, empresa 
de soluções de gestão de ati-
vos e controle de qualidade, 
“Supondo que uma creden-

ciadora de maquinetas tenha 
100 mil lojistas clientes, e que 
54,5% deles tenham problemas 
nos equipamentos, são 54.500 
máquinas com problema. Se 
não tiver um suporte eficiente, 
a credenciadora deixa de fatu-
rar a porcentagem (%) dessas 
vendas por um período e o co-
merciante deixa de vender”, diz 
Kubinhets. 
Segundo a Associação Brasilei-
ra das Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs), em 

2019, 40% das vendas do va-
rejo foram feitas via cartão de 
crédito e débito, e a estimativa 
é que o índice de participação 
dos cartões no consumo das 
famílias brasileiras atinja 60% 
em 2022. A Abecs calcula que o 
Brasil já conta com mais de 20 
credenciadoras e 11 milhões de 
maquininhas, e projeta que os 
cartões devem movimentar R$ 
3,2 trilhões em 2022, uma 
alta de 21% em relação a 2021, 
quando foram R$ 2,65 trilhões.

HOJE

Audiência discute aumento de 
moradores de rua no centro

A Comissão Permanente 
de Defesa da Cidadania da 
Câmara Municipal Rio Preto 
realiza audiência pública, 
nesta quinta-feira, 5, para 
debater o crescimento de 
pessoas em situação de rua e 
pedintes nas avenidas e qua-
drilátero central da cidade. 

A comissão é presidida 
pelo vereador Júlio Donizeti 
(PSD) e composta por João 
Paulo Rillo (Psol), Celso Pei-
xão (MDB) e Robson Ricci 
(Republicanos). 

A audiência pública aten-
de solicitação de moradores, 
empresários e comerciantes 
do Calçadão e área central de 
Rio Preto, além de avenidas, 
como Alberto Andaló e Bady 
Bassitt, que reclamam do ex-
cesso de pessoas em situação 
de rua, que estariam gerando 
transtornos, como aborda-
gem ostensiva de clientes, 
consumo de drogas além 
de sujeira os locais onde se 
aglomeram. 

Foram convidados para 
a audiência, às 14 horas, no 
plenário da Câmara, além de 

vereadores, representantes 
de diferentes pastas do Exe-
cutivo, da Defensoria Públi-
ca, do Ministério Público, da 
Polícia Militar, dos Centro de 
Referência em Atendimento 
Psicossocial (Cras), além de 
entidades que fazem aten-
dimento, como Albergue 
Noturno.

Aumento
A população em situação 

de rua em Rio Preto aumen-
tou 11% desde o final do 
ano passado. Os dados são 
da Prefeitura. Em números 
absolutos, passou de 750 
moradores para 833. 

O aumento dos morado-
res de rua, em especial na 
região central, tem causado 
uma série de transtornos a 
empresários. Comerciantes 
criaram recentemente gru-
po de WhatsApp, batizado 
de “Força Tarefa”, onde são 
postadas informações sobre 
furtos, imagens de suspeitos 
captadas por câmeras. As 
informações são comparti-
lhadas com a GCM e PM.

Pouco antes do fechamento 
para atendimento ao público 
no último dia para a retirada 
e regularização de títulos elei-
torais, os Cartórios tinham 

TÍTULO DE ELEITOR

Cartórios atendem 760 pessoas no último dia
atendido aproximadamente 
760 pessoas. A informação é 
do chefe do cartório da 268ª 
Zona Eleitoral, Régis Pistori. 
Não foi possível contabilizar 
os atendimentos eletrônicos. 
Os números finais estarão 
disponíveis na manhã desta 
quinta-feira (5). 

Cancelados
Segundo Pistori, na con-

tabilização dos relatórios na 
manhã desta quarta-feira (4), 
antes do início dos trabalhos, 
Rio Preto somava 340.044 
eleitores aptos a votarem na 
eleição de outubro deste ano. 
Os cartórios também tinham 

cancelados outros 42.680 títu-
los. A partir desta quinta-feira 
não é mais possível retirar tí-
tulos ou regularizar a situação 
com a Justiça Eleitoral. 

Nesta quinta-feira a Jus-
tiça Eleitoral vai fechar os 
números e conhecer a estra-
tificação do eleitorado local. 
Quantas mulheres, quantos 
homens, jovens entre 16 e 18 
aos inscritos e qual foi a par-
cela que regularizou a situação 
presencialmente e online, nos 
serviços do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Em outubro a 
eleição será para a presidência 
da República, para governa-
dores, senadores e deputados 

estaduais e federais. 
Na eleição de 2020, na 

eleição passada, apenas em Rio 
Preto estavam aptos a votar 
328 mil eleitores. As mulhe-
res foram 53,6%. Em todo o 
Noroeste Paulista, podiam 
votar 2 milhões e eleitores. O 
encerramento do atendimento 
ao eleitor pelos Cartórios faz 
parte do calendário do TSE. 

Nos próximos 5 meses, o 
Tribunal vai preparar a eleição, 
receber o registro dos candi-
datos definidos pelos parti-
dos nas convenções, definir e 
convocar mesários, preparar 
a votação e a contabilização 
dos votos. 

Procon de Rio Preto registra aumento de 86% das reclamações nos primeiros três meses deste ano
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Cartórios atendem 760 eleitores no último dia para regularizar título 

SANTA CASA

Novos leitos começam funcionar 2ª feira

A informação foi confirma-
da pela assessoria de imprensa 
da Santa Casa; agora, serão 74 
leitos SUS para pacientes de 
Rio Preto 

Após a reunião do Conse-
lho Municipal com a Secreta-
ria de Saúde no início da noite 
de terça-feira (3), a Santa Casa 
anunciou que coloca os novos 
26 novos leitos de UTIs para 
urgência e emergência aos 
pacientes do SUS de Rio Preto 
entram em funcionamento na 
próxima segunda-feira, dia 9 
de maio. A informação é da 
assessoria de imprensa do 
hospital. 

A decisão foi referenda-

da pelo Conselho Municipal 
de Saúde, que tem poder 
de decisão na aplicação dos 
recursos da Saúde. O pre-

MEDICINA

Cirurgia oncológica 
com paciente acordada 
é realizada em Rio Preto

Paciente acordada foi ope-
rada em Rio Preto. A cirur-
gia aconteceu na quinta-feira 
passada, 28, sendo a paciente 
internada posteriormente na 
UTI e, após evolução satisfató-
ria, em quarto hospitalar. 

O nome da cirurgia ‘Awake’ 
significa acordado. É justa-
mente esse diferencial que 
faz desse procedimento uma 
inovação no setor da medicina. 

Ricardo Caramanti, neu-
rocirurgião oncológico, conta 
que a paciente descobriu o tu-
mor há cerca de quatro meses. 
Outro fator fundamental é um 
estudo de caso.  O especialista 
ainda explica que o tumor da 

paciente Sueli Vieira de Sou-
za, de 52 anos, localizado no 
cérebro ao lado direito, cor-
responde à área motora. Dessa 
forma, o fato da paciente estar 
acordada define o êxito.

sidente, Fernando Araújo, 
havia adiantado que o convê-
nio seria aprovado. As con-
versas estavam adiantadas. 

Os novos 26 leitos se somam 
aos 48 leitos de UTIs que a 
Santa Casa já tinha convenia-
dos com o município. Serão 74 
leitos para urgência e emer-
gência. No total, entre leitos 
para a Enfermaria e UTI, a 
Santa Casa oferece agora 314 
leitos ao município. Antes, 
eram 288. 

O convênio para os novos 
leitos tem prazo de 7 meses. 
O governo do Estado disponi-
bilizou R$ 5 milhões, afirmou 
Fernando Araújo. Eles vão 
atender aos pacientes que são 
atendidos nas Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs), 
que estão lotadas e a cuja fre-
quência continua intensa. O 
convênio foi feito após pressão 
dos vereadores e de pacientes 
que foram filas nas UPAs.

Da REDAÇÃO
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Vinte e seis novos leitos começam funcionar segunda-feira

Na manhã des-
ta quarta-feira 
Rio Preto já tinha 
340.044 eleitores 
e 42.680 cance-
lados; números 
finais saem hoje
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Tricolor no Chile
O São Paulo joga nesta quinta-feira 
(5), às 19h15 pela 4ª rodada da Copa 
Sul-Americana contra o Everton 

Peixe no Equador
O Santos joga na Copa Sul-Americana 
nesta quinta-feira (5), às 21h30 contra 
a Universidad Católica

Goleiro comemora reestreia com vitória 
e projeta confronto direto pela Série C

MIRASSOL

O Palmeiras deu mais uma 
demonstração de que é um dos 
favoritos para ficar com o título 
da Copa Libertadores ao gole-
ar o Independiente Petrolero 
(Bolívia) por 5 a 0, nesta ter-
ça-feira (3) no Estádio Olím-
pico Patria (que fica nos 2.800 
metros de Sucre), garantindo a 
classificação antecipada para 
as oitavas de final. 

A vitória deixou o Verdão 
com 100% de aproveitamento 
na competição, além de garan-
tir por antecipação a liderança 
do Grupo A. 

Mesmo fora de casa, o Pal-
meiras não demorou a abrir o 
placar. Aos 15 minutos Rony 
foi derrubado na área e o juiz 
marcou pênalti, e o meio-cam-
pista Raphael Veiga cobrou 
com muita categoria, de cava-
dinha, para superar o goleiro 
Ayala. 

Seis minutos depois o Ver-
dão chegou ao segundo, quan-
do Gabriel Veron cruzou para 
a área, onde Dudu dominou e 

LIBERTADORES

Palmeiras goleia e está 
nas oitavas de final

tocou para Raphael Veiga, que 
apenas escorou para o fundo 
das redes para ampliar. 

Mas o gol mais bonito do 
camisa 23 do Palmeiras estava 
guardado para a etapa final. 
Aos 14 minutos Raphael Veiga 
bateu forte de fora da área para 
marcar um golaço. Com este 
gol o meio-campista se tornou 
o maior artilheiro do Palmeiras 
na história da Libertadores 
com o total de 14 gols. 

Dois minutos depois foi a 
vez de Rafael Navarro, o arti-
lheiro da atual Libertadores, 
deixar o dele. O atacante, que 
entrou no intervalo no lugar 
de Rony, recebeu de Piquerez 
na área e não perdoou. Este é o 
sétimo gol do jogador na atual 
edição da competição. 

Aos 28 o Palmeiras chegou 
ao quinto, quando Gustavo 
Scarpa cobrou escanteio para 
Murilo marcar de cabeça com 
liberdade. 

O Palmeiras volta a entrar 
em campo no domingo (8), 
quando recebe o Fluminense 
pelo Brasileiro. Na Libertado-
res,  apenas no dia 18 de maio.

Campeão da Série D em 
2020, o goleiro Jeferson voltou 
ao Mirassol nesta temporada 
para disputar a Série C. No 
último domingo, fez sua rees-
treia pelo clube após o goleiro 
Darley não ter condições de 
jogo momentos antes da bola 
rolar no Orlando Scarpelli. O 
camisa 12 fez a primeira parti-
da sem sofrer gols e com vitória 

Na próxima rodada, 
Mirassol, que está no 
topo da tabela, encara 
o Campinense

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Tênis
Vários tenistas da Alves 

& Oliveira Tennis, de Rio 
Preto, viajam na próxima 
semana, no dia 12, para a 
disputa de uma sequência 
de três torneios interna-
cionais na Bolívia. Três 
rio-pretenses jogarão a 
gira ITF (18 anos) e outros 
três atletas competirão 
nos campeonatos Cosat 
(14 e 16 anos). As dispu-
tas começam em La Paz, 
seguem para Cochabamba 
e depois em Tarija. O trei-
nador Roberto Monteiro 
(Betinho) acompanha os 
atletas nos torneios.

Demitido
O Athletico-PR jogou 

contra o The Strongest da 
Bolívia pela Libertadores 
nesta terça-feira (3) e foi 
goleado por 5 a 0, com todos 
os gols saindo de jogadas 
aéreas. Após a derrota, o 
técnico Fabio Carille foi de-
mitido com apenas 21 dias 
no comando clube. Para o 
seu lugar, o Furacão anun-
ciou o técnico Felipão.

Rússia
A Federação Russa de 

Futebol está estudando a 
possibilidade de migrar para 
a Confederação Asiática 
após sofrer sanções e ser 
suspensa de competições 
da UEFA em resposta à 
invasão na Ucrânia. A troca 
de páises em federações não 
é incomum, com a Austrália 
se mudando da Oceania 
para a Ásia e Israel trocando 
a Ásia pela Europa.

DERBI REGIONAL

Tanabi vence o Mirassol na 
abertura do Paulista Sub-20

O Campeonato Paulista 
Sub-20 teve início quarta-fei-
ra (4) com diversos jogos de 
equipes da região. A competi-
ção é uma das mais relevantes 
na categoria de base, já que 
muitos desses elencos estarão 
disputando a Copa São Paulo 
de Futebol Júnior em janeiro 
de 2023. 

Em Tanabi, o time da casa 
levou a melhor contra os atuais 
vice-campeões do torneio. O 

Índio da Noroeste bateu o Mi-
rassol por 1 a 0. O gol da vitória 
foi marcado por Léo Gomesde 
cabeça após uma cobrança de 
falta para área. 

Ainda pelo grupo 1, o Novo-
rizontino assumiu a liderança 
ao golear o América por 6 a 1 
no Teixeirão. O último jogo da 
chave contou com uma vitória 
de 2 a 0 do Votuporanguense 
para cima do Catanduva. Já 
o Olímpia que está em outro 
grupo, empatou em 1 a 1 com 
a Inter de Bebedouro. 

A 2ª rodada só volta a acon-
tecer na próxima quarta-feira 
(11). Os dois melhores times 
de cada grupo avançam para a 
segunda fase, junto com os oito 
melhores terceiros colocados.

Jeferson voltou ao Mirassol nesta temporada para disputar a Série Ce no último domingo, fez sua reestreia pelo clube

Jeferson destaca 
a importância da 
torcida no Maião e 
ressalta a dificul-
dade do confronto 
para a sequência da 
competição

Tanabi vence o Mirassol na abertura campeonato Paulista Sub-20

Agência BRASIL

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

importante fora de casa contra 
o Figueirense, mantendo a 
invencibilidade e garantindo a 
liderança da Série C. 

Feliz
“Fiquei muito feliz em rees-

trear com o manto do Leão, é 
uma camisa que tenho orgulho 
em vestir. Fico ainda mais 
contente conquistando uma 
vitória importante diante de 
um concorrente direto na briga 
pela classificação ao acesso e 
também por dar sequência em 
todo trabalho que o Darley fez 
até aqui. Espero que ele se re-

cupere o mais rápido possível 
e vou dar meu máximo para 
ajudar a equipe nas oportuni-
dades que receber”, afirmou. 

Rodada
Na próxima rodada, Mi-

rassol, que está no topo da 
tabela com dez pontos, encara 
o Campinense, que segue de 

perto com sete, ocupando a 
terceira colocação. Jeferson 
destaca a importância do apoio 
da torcida no Maião e ressalta a 
dificuldade do confronto para a 
sequência da competição. 

Dificludade
“É um adversário difícil, 

que merece o nosso respeito e 

vem jogando muito bem. Te-
mos que trabalhar firme essa 
semana e nos preparar para 
fazer um grande jogo diante 
da nossa torcida, que também 
nos dá muita força. Vamos 
buscar impor nosso estilo de 
jogo para conquistar os três 
pontos e seguir na liderança 
do campeonato.”

Liverpool 
chega à final 
da Liga dos 
Campeões

O Liverpool sobrevi-
veu a um susto no primei-
ro tempo para chegar à fi-
nal da Liga dos Campeões 
com vitória de 3 a 2 sobre 
o Villarreal (Espanha)
garantindo o placar agre-
gado de 5 a 2. 

Os visitantes saíram 
perdendo por 2 a 0, com 
uma atuação insípida no 
primeiro tempo, antes de 
se recuperarem com três 
gols em um intervalo de 
12 minutos após o inter-
valo para chegarem à final 
da Liga dos Campeões 
pela terceira vez em cinco 
temporadas. O Liverpool, 
no entanto, saiu trans-
formado dos vestiários 
para o segundo tempo, e 
gols do brasileiro Fabi-
nho, do colombiano Luis 
Díaz e do senegalês Sadio 
Mané fecharam a conta. 
O Villarreal terminou a 
partida com dez homens 
após um cartão vermelho.

No derbi em 
Tanabi, o time da 
casa levou a melhor 
contra os atuais 
vice-campeões 
do torneio

Leo Roveroni

Cesar Greco

Leo Roveroni
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COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO DOS GUARDAS 
MUNICIPAIS  DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - AGMRP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato dos Guardas Muni-
cipais de São José do Rio Preto – AGMRP, convoca toda a 
categoria dos Guardas Municipais, enquadrado na Lei Com-
plementar 331/2010, com base Territorial no Município de São 
José do Rio Preto para Assembleia Geral de Fundação da En-
tidade, a ser realizada no dia 28 de maio de 2022, tendo como 
local na Rua Floresmilha Ferraz da Silva, nº33 – Bairro Re-
canto Recreio , no Município de São José do Rio Preto, às 12 
horas e 30 minutos, em primeira convocação, e às 13 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de partici-
pantes. Ordem do dia: 1) Fundação do Sindicato dos Guardas 
Municipais de São José do Rio Preto – AGMRP e dissociação 
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autarquia 
de São José do Rio Preto e Região, CNPJ 49.066.269/0001-
60, das categorias convocadas, por esse edital, para a Fun-
dação da Entidade; 2) Leitura e aprovação do Estatuto Social; 
3) Eleição, apuração dos votos e posse da Diretoria Executiva 
e Conselho Fiscal; 4) Filiação à Federação e Confederação 
5) Filiação à Central Sindical; 6) Assuntos Gerais. Endereço 
do subscritor na Rua Lincoln José Nasser, nº199 – Residen-
cial Garcia, CEP 15051-557, São José do Rio Preto; CPF 
347.754.618-00; PIS/PASEP 207.876.1629-4

São José do Rio Preto, 03 de maio de 2022
MARCIO AMANTEA MARTINO

Presidente da Comissão

 

 

2ª PUBLICAÇÃO DA EMENDA 01/22 AO  PROJETO DE LEI Nº 69/2022 – DO 
PODER EXECUTIVO,  QUE ALTERA A LEI Nº 13.709, DE 14 DE JANEIRO 
DE 2021, QUE DISPÕE SOBRE O ZONEAMENTO E AS REGRAS PARA O 
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A ÍNTEGRA DESTA 
PROPOSITURA ENCONTRA-SE DISPONÍVEL, NO SITE: 
www.riopreto.sp.leg.br, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21 

EXTRATO: Altera a redação do art. 11 do Projeto de Lei nº 69/2022, que altera a Lei nº 
13.709, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Zoneamento e as regras para o Uso e 
Ocupação do Solo no Município de São José do Rio Preto. 

 Edital de Convocação 

Sindicato Rural de São José do Rio Preto 

Assembleia Geral Ordinária 

 

 

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados deste Sindicato, quites 
e em pleno gozo de seus direitos sindicais, para a Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 26 de maio de 2022, às 16h30 horas, na sede social desta 
entidade, sito a Avenida Alberto Andaló, 2641 – Centro, nesta cidade, e com a 
seguinte ordem do dia: 

a) Leitura, discussão e votação do balanço – Relatório da Diretoria e Parecer do 
Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2021; 
 

b) Em não havendo número legal de associados para a realização da Assembleia 
convocada, fica determinada a 2ª Convocação para 30 (trinta) minutos após, 
no mesmo dia e local, a qual será realizada com qualquer número de 
associados presentes. 
 
 

São José do Rio Preto, 05 de maio de 2022. 

 

 

Dr. Sergio Antônio Expressão 

Presidente 

04/05/2022  

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

Pela presente e na melhor forma de direito, nos termos do artigo 49, parágrafo 2º, da Lei n. 

6.766/79, CONSTRUTORA MACEDO TELES LTDA., empresa de direito privado, 

inscrita no CNPJ sob o nº 46.981.395/0001-51, estabelecida na cidade de São José do Rio 

Preto, Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, n° 3057 – 9ª andar, conjunto 905, 

centro, CEP 15015-110, NOTIFICA o Sr. GILMAR CAMILO, brasileiro, casado, 

portador da cédula de identidade RG nº 21.729.217-3/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 

114.165.658-25, e Sra. FÁTIMA APARECIDA DE FREITAS JARDIM CAMILO, 

brasileira, portadora da cédula de identidade RG nº 24.285.987-2/SSP/SP, inscrita no 

CPF/MF sob o nº 195.717.708-09, para que, querendo, no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias, a partir da efetivação da presente notificação, purgue a mora, no valor de R$ 

8.120,88, mais as custas cartorárias e demais despesas decorrentes da presente notificação, 

conforme prevê a cláusula quinta, do instrumento particular de compromisso de venda e 

compra do lote 20 da quadra 05 do Loteamento denominado Parque Residencial J. 

Macedo, na cidade de São José do Rio Preto – SP, conforme contrato firmado na data de 

15/05/2011. Caso V. Sa. não purgue a mora no prazo acima fixado o referido contrato 

firmado será considerado automaticamente rescindido e cancelado seu registro no Cartório 

de Registro de Imóveis competente, nos exatos termos do disposto no artigo 32, da Lei nº 

6.766/79 e cláusula quinta, alínea d) do referido contrato.                

     

 

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. JOSÉ MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR e RA-
FAELA ANDRADE GIARDINI, sendo ELE filho de JOSÉ 
MENEZES DE OLIVEIRA e de ROSÂNGELA MARIA BOR-
GES MENEZES sendo ELA filha de FRANCISCO RICARDO 
GIARDINI e de MARIA APARECIDA ANDRADE GIARDINI;
2. MARILDO DE MELO VILELA e ADRIANA APARE-
CIDA SCARANARO, sendo ELE filho de OLENTINO VILELA 
e de ALZIRA FERREIRA DE MELO VILELA, sendo ELA filha 
de ANTONIO SCARANARO e de MARIA DE LOURDES 
GOMES SCARANARO;
3. BRUNO HENRIQUE FERNANDES e NATÁLIA 
KETLYN GONÇALVES, sendo ELE filho de APARECIDO 
DO CARMO FERNANDES e de MÁRCIA CRISTINA BALDO 
FERNANDES, sendo ELA filha de SAMUEL JONATAS GON-
ÇALVES e de RITA MARI FERRAZ GONÇALVES, brasileiros 
e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 04/05/2022.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

GUILHERME BESSANI VALIANI e CAMILLA PEREIRA 
JACOMETTO. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, 
solteiro, nascido em Novo Horizonte, SP, no dia 04 de junho 
de 1991, filho de VALMIR DE OLIVEIRA VALIANI e de RO-
SILDA BESSANI. Ela, de nacionalidade brasileira, autôno-
ma, solteira, nascida em MATÃO, SP, no dia 20 de dezembro 
de 1991, filha de ADILSON JACOMETTO e de ANA MARIA 
PEREIRA JACOMETTO. 

ALEX SANDRO MOISÉS e PAULA MARCIA CRISTINA 
BASSO. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de logis-
tica, divorciado, nascido em Santo André, SP, no dia 18 de 
abril de 1980, filho de JOSÉ DOS SANTOS MOISÉS e de 
DIVINA ORSELINO DA SILVA MOISÉS. Ela, de naciona-
lidade brasileira, chefe administrativo, divorciada, nascida 
em ESTRELA D'OESTE, SP, no dia 29 de junho de 1976, 
filha de DERALDINO BASSO e de APARECIDA DONIZETTI 
MARINO BASSO. 

MARCELO AUGUSTO DODORICO e FABIANA FERNAN-
DA DE OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar 
administrativo, solteiro, nascido em Catanduva, SP, no dia 16 
de março de 1979, filho de WALDOMIRO DODORICO e de 
CLARICE JOIA DODORICO. Ela, de nacionalidade brasi-
leira, gerente de vendas, solteira, nascida em Ibirá, SP, no 
dia 26 de novembro de 1978, filha de GERALDO FELIX DE 
OLIVEIRA e de MARIA MARTIN DE OLIVEIRA. 

LUIZ GUSTAVO VARGAS BATISTA DO NASCIMENTO e 
ANA PAULA AUGUSTO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
médico, solteiro, nascido em COLATINA, ES, no dia 08 de 
dezembro de 1991, filho de LUIZ CARLOS BATISTA DO 
NASCIMENTO e de LILIANA DIAS VARGAS. Ela, de na-
cionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em José 
Bonifácio, SP, no dia 19 de julho de 1991, filha de EMILIO 
DONIZETI AUGUSTO e de NILZA MARIA CASTILHO AU-
GUSTO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-

cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.

São José do Rio Preto, 04 de maio de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 36/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 47/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 19/2022  
OBJETO: Aquisição de fraldas descartáveis destinados às unidades de saúde e as unidades 
escolares de ensino infantil. 
Data da realização da Sessão Pública: 20/05/2022 
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, 04 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADM 84/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2019 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2019 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL 
CONTRATADA: DIATELLI CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA – ME 
CNPJ sob nº 17.141.313/0001-62 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar o prazo de vigência do 
contrato da continuidade na construção da Creche Escola do bairro Portal da Fonte, com 
base no Art. 57, §1º, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e suprimir os itens 
da planilha inicial da obra: 14.02.001 (EP-01 Espelho) e 16.05.043 (TC-06 Tampa em 
grelha de ferro galvanizado para canaleta (20cm) 

VIGÊNCIA: A de vigência do contrato fica prorrogada pelo prazo de 12 meses, com 

vigência até 08 de abril de 2023, com base no §2º do art. 57, da Lei Federal n.º 

8.666/93 e demais alterações posteriores. 

Item Especificação Tipo    

14.02.001 EP-01 Espelho Und R$13,00 R$309,36 R$4.021,68 
16.05.043 TC-06 Tampa em grelha de 

ferro galvanizado para 
canaleta (20cm) 

Und R$13,36 R$347,97 R$4.648,88 

VALOR SUPRIMIDO ............................................................... R$8.670,56 

Monte Aprazível, 08 de abril de 2022. 

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 37/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 48/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 20/2022  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de solda, serralheria e torno. 
Data da realização da Sessão Pública: 24/05/2022 
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, 04 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Pregão Presencial nº 010/2022 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 
Pregão Presencial nº 010/2022, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: Aquisição de veículo zero quilômetro. Sessão: 
09h00 do dia 18/05/2022, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 04 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal

Pregão Presencial nº 011/2022 – Registro de Preços 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: 

A Associação dos Transportadores Autônomos de Carga 
de São José do Rio Preto (ASTAC), convoca seus asso-
ciados para Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 22 de 
Maio de 2022 as 08:00,na Sede da Associação,localizada á 
Rua Manoel Caldeira Filho,2062,Bairro Cidade Jardim,São 
José do Rio Preto/SP,em seguinte ordem do dia:
1-aprovação do balanço patrimonial e das demonstrações 
financeiras da associação (prestação de contas)
2- assuntos de interesse da sociedade

A DIRETORIA

Pregão Presencial nº 011/2022, do tipo “menor preço por 
item”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO 
DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS E USUÁRIOS DO 
CADASTRO DO GOVERNO FEDERAL DO SUAS. Sessão: 
10h30 do dia 18/05/2022, na sede da Biblioteca Municipal, 
na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.
badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.
sp.gov.br. Bady Bassitt, 04 de maio de 2022. LUIZ ANTONIO 
TOBARDINI - Prefeito Municipal
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SOCIAL

Encontro das duas damas. Dona Maria Elza Araújo, esposa do 
prefeito Edinho Araújo e Luciana Garcia, esposa do governa-
dor do Estado de São Paulo Rodrigo Garcia, estiveram juntas 
durante o Governo na área, realizado esta semana, na SWIFT.

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
  P A L M A S  P R A 

QUEM MERECE. Totali-
zamos exatos 800 dias desde 
aquela quarta feira, 26 de 
fevereiro do primeiro caso do 
novo coronavírus no Brasil, 
mas especificamente na ci-
dade de São Paulo. E nestes 
28 meses de pandemia da co-
vid-19, lutamos para conviver 
com números estarrecedores. 
Somente em nossa cidade, já 
são mais de 3.060 mortos. 
E por isso, por represen-
tar aqueles que cuidam da 
saúde, como presidente da 
Sociedade de Medicina (Clu-
be Médico), o Dr. Leandro 
Colturato, realiza hoje com 
sua diretoria, uma home-
nagem merecidíssima que, 
convidado para apresentar o 
cerimonia, ao mesmo tempo 
me preparo para a emoção 
que vamos sentir juntamen-
te com os homenageados de 
todos os setores da saúde, a 
começar pelo Secretário de 
Saúde Dr. Aldenis Borin. A 
gente se encontra logo mais 
à noite no Clube Médico.                                                                            

  PARADA OBRIGA-
TÓRIA. No dia 14 de maio, 
das 10 às 14 horas, os nossos 
dois clubes de Lions promo-
vem o Drive THRU do bem. O 
evento é totalmente voltado 
para ações que beneficiam 
o meio ambiente. Nesse dia 
serão recolhidos blister (em-
balagens de remédios), lacres 
de alumínio, tampinhas plás-
ticas e óleo usado de cozinha 
para a campanha “Óleo do 
Bem”, idealizada pela TV 
TEM. O Drive-Thru será 
realizado defronte a sede do 
Lions Clube Centro, na ave-
nida José Munia, 4.993, no 
Jardim Redentor, próximo da 
avenida BRASILUZA. 

  NÃO CUSTA CON-
TAR Com nova diretoria, 
a TV Rio Preto, depois de 
alguns anos mantendo os 
estúdios e administração do 
Canal Comunitário no en-
torno do quarteirão do Palá-
cio Episcopal resolveu ficar 
mais perto das autoridades. 
Já encontrou sua nova sede 

em pleno centro da cidade 
para facilitar sua localiza-
ção e seus entrevistados. 
Como falta apenas assinar 
o contrato, vamos manter 
sigilo. Vai se hospedar num 
edifico tradicionalíssimo em 
comunicação.

  MAIO AMARELO. A 
chamada ação mensal dedi-
ca-se totalmente neste maio 
a Segurança Viária com base 
em dados definitivos de 
mortalidade no trânsito. Só 
pra você refletir são tristes 
os números da inseguran-
ça viária com 1,4 bilhões 
de veículos circulando por 
todos os países do mundo. 
50 milhões de pessoas são 
feridas a cada ano, devido 
aos acidentes. Labora para 
um trânsito mais seguro. O 
apelo serve principalmente 
para os motociclistas que 
abusam de suas 2 rodas e de 
seus escapamentos abertos.

  ATIVA E DEDICADA 
A nova primeira dama de 
São Paulo, a rio-pretense 
Luciana Garcia, mulher do 
governador Rodrigo Garcia, 
ativou as suas redes sociais 
e a sua vontade de fazer 
a diferença. Sua primeira 
campanha à frente do Fundo 
Social de Solidariedade para 
arrecadar cobertores novos 
aos vulneráveis, leva para as 
quatro unidades das Praças 
da Cidadania ações de saú-
de e prevenção de doenças 
t ípicas de inverno,  com 
atendimento de médicos e 
enfermeiros. O anúncio da 
campanha Inverso Solidário 
2022 é dia 11 próximo, quar-
ta-feira da semana que vem. 

  DIREÇÃO DESVIA-
DA. Olha só onde a violência 
chegou. Os carros da UBER 
terão a partir de agora um 
dispositivo no próprio apli-
cativo que os colocará ra-
pidamente em linha direta 
com a Policia Militar. O 
objetivo do recurso, dispo-
nível em 1,2 mil cidades do 
mundo, é coibir assaltos e 
atos de violência no meio de 
transporte.

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
NÃO SE APROXIME DE UMA CABRA PELA 

FRENTE, DE UM CAVALO POR TRÁS OU DE UM 
IDIOTA POR QUALQUER DOS LADOS. Sorria, 

beba muita água e seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

O AVANÇO do Fast food permitiu que o MC Donald´s 
vendesse o sanduíche da linha “Novos” McPicanha sem pi-
canha. O lançamento só tinha o cheiro e nada mais.

O SPEED Rodrigo Garcia, o nosso Governador de São 
Paulo, impressiona quem está acostumado com a lentidão 
dos governos anteriores que passaram por aqui. Rodrigo, 
ainda nos seus 40 anos e mais um pouco, tem se mostrado 
vigoroso em todas as suas ações. Quem o conhece sabe que 
ele é lépido até para assinar documentos.
 
OS NOVOS diretores da TV RIO PRETO estiveram reuni-
dos ontem com o empresário José Luiz Franzoti, em Potiren-
daba, sede de suas empresas e onde a família há anos do-
mina a cadeira oficial da prefeitura municipal. Apaixonado 
por futebol e comunicação, a Industria POTY vai ficar ligada 
com um microfone nas mãos.

COM O FOLEGO aquecido, o ex-prefeito Valdomiro Lo-
pes, foi um dos convidados desta semana do programa Car-
linhos Pinheiro, na TV Arena. Confirmou sua candidatura para 
Deputado Estadual, ratificou seu apoio ao parceiro Marcio 
França (se definir ser candidato a Governador de São Paulo). 
Mas, não deve ser o que pretende o ex-governador, até por-
que o partido dele vai se coligar com Fernando Haddad.

A PECUARISTA CARINA Ayres teve a oportunidade 
de rever e participou de encontros com grandes amigos duran-
te visita na Agrishow em Ribeirão Preto, no final da semana.

PAULO BAZÁGIO, competidor rio-pretense, está em 
mais uma etapa de Jet Ski. Desta vez em Itaqui (RS).  

BÁBARA BRUNCA e Gustvao Alckmin se apresentam 
neste sábado, no badalado point Usina Bar.
 
AS MÃES DO CLUBE Monte Líbano serão homena-
geadas com show da cantora MARROM, ALCIONE, no próxi-
mo sábado, dia 7, contratada pela diretoria Dr. Nadim Cury/
Paulo Voltarelli.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp
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henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888
NOSSA HOMENAGEM - A dermatologista Dra. Miriam Del-
bem Bellon, em temporada de inverno no exterior. FELIZ DIA DAS 
MÃES 

NOSSA HOMENAGEM - A 
empresária Regina Lucato, que 
foi a aniversariante de ontem. 
FELIZ DIA DAS MÃES. Foto 
Luizinho Bueno

NOSSA HOMENAGEM -  A 
requisitada estilista Petrô Stival. 
FELIZ DIA DAS MÃES. Foto 
Luizinho Bueno

NOSSA HOMENAGEM- Para 
minha mãe, Zelbina (Bina) da Sil-
va Bueno.  FELIZ DIA DAS MÂES. 
Foto Luizinho Bueno

NOSSA HOMENAGEM - A 
cirurgiã dentista Dra. Célia Re-
gina Moreno Cury. Primeira 
dama do Clube Monte Líbano. 
FELIZ DIA DAS MÃES 

NOSSA HOMENAGEM - A ci-
rurgiã dentista na área de estética 
oral, Dra. Luciana Secches Freitas. 
FELIZ DIA DAS MÃES

NOSSA HOMENAGEM - A 
empresária Valquíria Menegal-
do Silva. FELIZ DIA DAS MÃES.  
Foto Luizinho Bueno

NOSSA HOMENAGEM - A 
médica radiologista Dra. An-
gela Cristina Jalles. FELIZ DIA 
MÃES


