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ELEIÇÕES EM RIO PRETO

Serão mais de 340 mil eleitores 
e 48,2 mil proibidos de votar
Numeros de eleitores deve aumentar ainda, após TSE finalizar os pedidos de títulos feitos de maneira online, o que deve ocorrer em até 5 dias

ÔNIBUS

TJ nega liminar 
para suspender 
prorrogação 
do contrato
O desembargador Vianna 
Cotrim negou a conces-
são da liminar contra a 
prorrogação por dez anos 
do contrato do transporte 
coletivo em Rio Preto pe-
dida em ação do Psol. O 
desembargador reconhece 
que a Procuradoria Geral 
de Justiça entendeu que é 
necessária da concessão da 
liminar, mas entendeu que 
o perigo de demora na de-
cisão fi nal. POLÍTICA Pág.3

MDB ANUNCIA 
PRÉ-CANDIDATOS
O Diretório Municipal do MDB de 
Rio Preto, durante encontro nesta 
quinta-feira, 6, anunciou ofi cial-
mente o apoio do Partido às pré-
-candidaturas de Edinho Filho à 
Câmara Federal e de Itamar Borges 
à Assembleia. POLÍTICA  P.3

Câmara Municipal

Assistência anuncia medidas para moradores de rua
A secretária de Assistência Social de Rio Preto, Helena Marangoni, afi rmou que serão intensifi cadas ações no Cal-
çadão de Rio Preto com objetivo de dar encaminhamentos e posterior tratamento para pessoas em situação de rua.
As novidades, que ainda inclui uma equipe de abordagem social no interior da Rodoviária e ponto de proteção social, 
são algumas das medidas anunciadas nesta quinta-feira, 5, durante audiência pública realizada na Câmara de Rio 
Preto com a presença de autoridades, empresários e entidades.   CIDADES Pág.5

Divulgação

FUTEBOL

Novorizontino 
desencanta 
e vence a
primeira

ESPORTES   Pág.6

EXEMPLO

Paratleta do 
CAD chega a 
superação e 
vence câncer 
Para a pernambucana Rosá-
lia Ramos da Silva, 52 anos, 
o esporte não é somente 
uma ferramenta de entre-
tenimento. O basquete em 
cadeira de rodas foi uma 
maneira de ela se inserir 
socialmente. Rosália foi 
diagnosticada aos 10 anos, 
com uma lesão na coluna 
vertebral que comprome-
teu os membros inferiores. 
E também descobriu no 
esporte a vitória sobre o 
câncer. ESPORTES  Pág.6

PERDEU R$ 8 MIL

Radialista é 
enganado 
por falso 
bancário
Um radialista rio-pre-
tense, de 79 anos, foi 
enganado por um falso 
bancário e teve um pre-
juízo de R$ 8,2 mil na 
tarde desta quarta-feira, 4.
Ele contou na Central de 
Flagrantes que recebeu 
mensagem no seu celular 
que havia sido feita uma 
compra num posto de 
combustíveis e entregou  
cartões ao golpista pen-
sando que era bancário. 
CIDADES Pág.4

RIO PRETO

LIDE promove 
encontro com 
concessionária 
dos aeroportos
O Diretor Executivo (CEO, 
em inglês) da Concessio-
nária Aeroportos Paulistas, 
Dario Rais Lopes, vai dis-
cutir a administração dos 
aeroportos da região que 
estão sob sua direção com 
os empresários do LIDE 
Noroeste Paulista dia 10, 
terça-feira. A reunião com 
as lideranças empresariais 
da cidade e região será às 
18h30, no Parque Tecnoló-
gico. CIDADES Pág.5

Após o último dia para a 
retirada do título de elei-
tor e resolver os problemas 
com a Justiça Eleitoral o 
balanço inicial indica que 
Rio Preto tem 340.015 elei-
tores aptos a votar em ou-
tubro deste ano. O núme-
ro não é definitivo porque 
os três cartórios aguardam 
o trânsito dos títulos tira-
dos pelo sistema eletrônico.
Em Rio Preto serão 123 lo-
cais de votação com 1.012 
seções eleitorais (urnas). 
Até o relatório conhecido 
nesta quinta-feira, 42.720 
títulos foram cancelados e 
mais 5.553 pessoas perderam 
o direito ao voto (pessoas 
condenadas, por exemplo).
POLÍTICA Pág.3

NA CÂMARA

Procuradoria 
também rejeita 
ação contra 
gratificações
Nesta quarta-feira (4) a 
Procuradora de Justiça do 
Estado, Deborah Pierri, 
avalizou a decisão da Jus-
tiça de Rio Preto e deu pa-
recer pelo “improvimento” 
do pedido. Disse que a ação 
não prova as afirmações 
feitas na incial.
POLÍTICA Pág.3

As medidas foram anunciadas nesta quinta-feira, 5, durante audiência pública que debateu a situação de moradores de rua na cidade

INSEGURANÇA

Dono de posto 
é perseguido 
e roubado por 
motociclistas
O dono de um posto de 
combustíveis, no Distrito 
de Engenheiro Schmitt, 
foi assaltado na esquina 
das avenidas das Vivendas 
com Potirendaba, em Rio 
Preto, por dois motoci-
clistas, ambos armados 
com revólveres, após ser 
perseguido na rodovia 
Washington Luís. Segun-
do o boletim de ocorrên-
cia, o roubo aconteceu na 
noite de segunda-feira, 2 
CIDADES Pág.4Atleta do CAD, ROSÁLIA acabou de superar um câncer de bexiga

Guilherme Videira

Divulgação
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Dúvidas frequentes na
reprodução humana

1. Os tratamentos de 
reprodução humana ga-
rantem a gravidez 

 Os tratamentos oferecem 
chances de engravidar, mas 
não há nenhum tratamento 
garantido em reprodução 
humana.

2. A idade da mulher 
interfere no tratamento

Sim, como os óvulos são 
formados quando a mulher 
está na vida intrauterina, 
ou seja, na barriga da mãe, 
o tempo acaba reduzindo a 
sua quantidade e qualidade 
e, portanto, influenciando a 
taxa de gravidez. Após os 32 
anos a fertilidade começa a 
cair, se acentuando depois 
dos 35 e ainda mais após 
os 40.

3. É preciso ser casa-
do para realizar o trata-
mento

Não, o tratamento é 
destinado para casais que 
querem ter filhos ou para 
mulheres que queiram ser 
mãe solo.

4. A fertilização per-
mite a escolha do sexo 
do bebê

Apesar de ser possível, 
fazer o tratamento apenas 
para selecionar o sexo não é 
permitido no Brasil.

5. É possível a preser-
vação da fertilidade de 
homens e mulheres

Sim, na mulher a pre-
servação da fertilidade é 
feita pelo congelamento dos 
óvulos e no homem, dos 
espermatozóides. A preser-
vação da fertilidade mas-
culina pode ser necessária 
devido a alguma doença, 
como câncer, por exemplo. 
Já na mulher, é uma opção 

para postergar a gravidez 
ou em caso de cirurgias e 
doenças que podem causar 
infertilidade.

6. Doenças ginecoló-
gicas podem dificultar a 
gravidez por fertilização

Sim, doenças como a ade-
nomiose  atrapalham o resul-
tado da fertilização.

7. Um aborto espon-
tâneo reduz as chances 
de a mulher engravidar 
novamente

Não, apesar do aborta-
mento ser uma falha do pro-
cesso reprodutivo, a imensa 
maioria das mulheres que 
sofreram um aborto conse-
guem engravidar novamente.

8. Na FIV é possível es-
colher o bebê “perfeito”

Nos tratamentos de re-
produção humana realmente 
há possibilidade de biopsiar 
o embrião e detectar altera-
ções genéticas. No entanto, 
essa tecnologia não exclui 
todo e qualquer problema no 
embrião.

9. As crianças de FIV 
vão pior na escola

Não, existem trabalhos 
que mostram, inclusive, que 
criançasde FIV têm desem-
penho escolar melhor. Isso 
porque há uma influência 
enorme da estrutura socioe-
conômica familiar.

10. A FIV faz engordar 
muito

A FIV por si só realmente 
traz momentos em que há 
retenção maior de líquidos, 
como na estimulação dos 
ovários. Mas, isso é tran-
sitório. Algumas mulheres 
engordam mais durante o 
tratamento, mas a maioria 
consegue manter o peso.

MAIS FÉRTIL

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

Antonia Santiago, natural de Ta-
bapuã-SP, faleceu aos 82 anos 
de idade. Era solteira e não dei-
xa filhos. Será sepultada no dia 
05/05/2022, as 15h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério Muni-
cipal de Ibirá.

Benedito dos Santos, natural de 
São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 90 anos de idade. Era viúvo 
de Sr. Zenir Gonçalves dos Santos 
e deixa os filhos Maria Cecilia, Pa-
trice, Paulo de Tarso e Ana Paula. 
Será sepultado no dia 04/05/2022 
às 17h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista.

Cristina Meilsmit Gragoso, atural 
de Catanduva-SP, faleceu aos 88 
anos de idade. Era casada com 
Sr. Jose Gragoso e deixa os filhos 
Sonia Cristina, Jose Ismael, He-
lio Antonio, Luis Carlos, Jeferson 
Luis, Solange (falecida) e Marcos 
(falecido). Será sepultado no dia 
05/05/2022 às 12h, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério Jardim 
da Paz.

FALECIMENTOS 
E MISSAS

É um absurdo o que acon-
tece no Brasil, pois é o país que 
tem os maiores juros do mundo 
e, por conseguinte, é o país onde 
os bancos mais lucram no mun-
do. De acordo com o sistema de 
análise americano de ações e de 
fundos, a Economatica, em 2018 
os bancos brasileiros lucraram 
R$ 82,89 bilhões com valores 
já ajustados pela inflação, en-
quanto em 2021 o valor foi de 
R$ 81,63 bilhões.

O “quadripólio” brasileiro 
que mais lucrou no ano passado 
foi o seguinte: Itaú Unibanco, 
com R$ 24,9 bilhões, seguido 
em segundo lugar pelo Brades-
co, com R$ 21,9 bilhões, Banco 
do Brasil em terceiro lugar, com 
R$ 19,7 bilhões e por último o 
Santander Brasil com R$ 14,9 
bilhões.

O Brasil tem vivido uma 

“Bancos: os grandes vilões do 
Povo brasileiro”

Enquanto as pessoas estão gastando tem-
po em discutir, por exemplo, sobre urnas 
eletrônicas, um problema tão grave como 
os absurdos juros do Brasil, que acabam 
com a economia do país e das pessoas
“cortina de fumaça”, como disse 
em depoimento o Presidente do 
Senado Federal, do Congresso 
Nacional e Senador da República 
por Minas Gerais, Rodrigo Pache-
co (PSD-MG): ou seja, crises são 
criadas a todo instante, como for-
ma de cortina de fumaça para os 
verdadeiros problemas do Brasil.

Enquanto as pessoas estão 
gastando tempo em discutir, por 
exemplo, sobre urnas eletrôni-
cas, um problema tão grave como 
os absurdos juros do Brasil, que 
acabam com a economia do país 
e das pessoas, ninguém discute; 
não se coloca figurativamente a 
faca no pescoço dos presidenci-
áveis os indagando sobre como 
pretendem resolver este proble-
ma. O que eles irão fazer em rela-
ção aos bancos? Está totalmente 
errado o modo como os bancos se 
comportam hoje, pois ainda que 
seja aumentada a tributação dos 
mesmos, eles irão repassar para 
o consumidor.

Em depoimento, o presi-
dente da Federação Brasileira 
de Bancos (Febraban), Isaac 
Sidney, destacou que “O gover-
no Bolsonaro mirou nos bancos 

e alvejou um tiro certeiro nos 
consumidores”. Isso porque a 
alíquota da Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
foi elevada de 20% para 21%. 
As instituições financeiras não 
bancárias também foram atin-
gidas com elevação de 15% para 
16%. A medida entrará em vigor 
em agosto e vai até o fim do ano, 
engordando os cofres públicos 
em R$ 850 milhões.

A alta foi feita para compen-
sar a renúncia do Refis (parcela-
mento de débitos tributários) das 
empresas do Simples Nacional 
e de microempreendedores in-
dividuais (MEIs) mais afetados 
pela pandemia. Em março de 
2021, o governo já havia elevado 
a mesma alíquota da CSLL das 
instituições financeiras de 20% 
para 25%, para compensar a 
perda de receita com o corte do 
PIS/Cofins sobre óleo diesel e gás 
de cozinha.

Porém, quando os bancos 
substituíram os milhares de 
trabalhadores por milhões de má-
quinas, não diminuíram e muito 
menos devolveram o dinheiro 
para o consumidor; então, en-

quanto eles têm os maiores lucros 
da história e do mundo, aqui no 
Brasil de hoje às custas dos brasi-
leiros, eles também não repassam 
para o consumidor essas suas 
benesses reduzindo os juros. Mas 
agora que terá um aumento de 1 
ponto percentual, eles vão querer 
repassar, sim, para o consumidor, 
o seu insignificante custo adicio-
nal? Ou seja, eles são os Golias e 
nós somos os Davis, em questão 
de tamanho. Mas diferente de 
Davi, nós seguimos apanhando, 
apanhando e só apanhando.

Em suma, a população pre-
cisa entender, se unir e começar 
a debater o que esses presiden-
ciáveis vão fazer em relação 
às condutas dos bancos, pois 
os consumidores estão sendo 
oprimidos. O sistema bancário 
brasileiro é, sim, o grande vilão 
da economia brasileira; fora a 
desorganização que gera milha-
res de fraudes, como nós vimos 
em relação aos empréstimos 
consignados, que hoje no Procon 
Rio Preto lideram o ranking com 
852 reclamações, representando 
35,97% dos atendimentos -- isso 
apenas no primeiro trimestre 
de 2022.

*Advogado e Diretor do 
Procon Rio Preto. Graduado 
em Direito na Unirp, apro-
vado no exame da OAB/SP. 
Pós graduado em Direito 
Processual e Material do 
Trabalho.

Um dos riscos mais signi-
ficativos e talvez mais incom-
preendidos que as organizações 
enfrentam atualmente diz res-
peito às mudanças climáticas. 
Embora seja reconhecido que 
a emissão contínua de gases 
de efeito estufa causarão mais 
aquecimento, podendo levar o 
planeta a consequências seve-
ras, o momento exato e a gra-
vidade dos efeitos físicos são de 
difícil estimativa, o que torno 

Embora a realidade contem-
porânea ofereça-nos panorama de 
violência doméstica; de número 
cada vez maior de jovens envol-
vendo-se com drogas; da própria 
descoberta da sexualidade, pelas 
crianças, pulando etapas impor-
tantes na sua formação psicoló-
gica; na contramão desses tristes 
fatos, pesquisas também relatam 
que até mesmo “os mais moder-
nos”, na hora em que a porca torce 
o rabo, vão procurar apoio na casa 
da mamãe ou da vovó...

Respeito a opinião dos que 
apontam como certa a falência 
da família. Todavia, questiono o 
raciocínio de afirmarem que o seu 
valor, no fortalecimento da socie-
dade, chegou ao fim. Ora, ela não 
existe sem a família. E nenhuma 
transformação na Terra tem sido 
pacífica.

No 9o Congresso da Mocidade 
Legionária da LBV, 1984, declarei 
que — num mundo constante-
mente ameaçado pela selvageria, 
convém lembrar que, pela queda 
das barreiras de espaço e tempo, 
quanto mais anunciam seu fim, a 
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ARTIGO

Economia empresarial: Quais são as implicações
financeiras das mudanças climáticas?

A Grande Família Humanidade

o problema ainda mais singular 
e desafiador, especialmente no 
contexto da tomada de decisões 
econômicas. Essa dificuldade faz 
com que muitas organizações 
busquem, erroneamente, alter-
nativas de longo prazo.

Os impactos potenciais das 
mudanças climáticas nas orga-
nizações, no entanto, não são 
apenas físicos e não se manifes-
tam apenas a longo prazo. Para 
conter os efeitos desastrosos 
das mudanças climáticas neste 
século, quase 200 países concor-
daram em dezembro de 2015 em 

família cresce e passa a chamar-se 
humanidade. Não estamos, no 
século da bomba de hidrogênio, a 
coberto de coisa alguma, mesmo 
que aconteça aos antípodas... 
Num período de profundas muta-
ções, todos precisam de auxílio. O 
“bloco do eu sozinho” deixará de 
ter vez, apesar da globalização e 
das muitas análises contraditórias 
feitas sobre ela. Não são apenas 
os videntes de fim de ano que 
erram... Os analistas dos fatos 
sociais, políticos e econômicos 
também. A carência crescente 
de bom senso no mundo forçará 
o ser humano, por intensa ne-
cessidade, a recompor a família, 
família universal, a humanidade, 
ainda que tendo algumas ovelhas 
transviadas.…

E a família? Sobrevive!
A família está acabando? Não. 

Está evoluindo, como é natural. E 
dentro de toda a confusão desta 
passagem de milênio, por mais 
incrível que pareça aos apressa-
dos, ela está, embora aos trancos e 
barrancos, à procura de Algo, que 
um dia descobrirá ser Deus — com 
um nome ou nome algum —, que 
é Amor, sem o qual o indivíduo 

reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa e acelerar a transi-
ção para uma economia de baixo 
carbono. A promessa implica 
no afastamento da energia de 
combustível fóssil aliado a uma 
maior implantação de tecnolo-
gias limpas e energeticamente 
eficientes, que podem ter impac-
tos financeiros significativos de 
curto prazo.

Para muitos investidores, as 
mudanças climáticas represen-
tam desafios e oportunidades 
financeiros significativos, agora 
e no futuro. Estima-se que a 

não pode subsistir dignamente, 
porquanto, querendo ou não, faz 
parte Dele. Anotou Paulo Após-
tolo, na Segunda Epístola aos Co-
ríntios, 6:16: “Vós sois o Templo 
do Deus vivo”.

Sem traulitada no crânio
E continuei: Nada sobrevive 

sem Amor. Um dia, chegare-
mos a essa feliz compreensão. 
A mudança dos costumes é um 
procedimento mais antigo do que 
muita gente pensa... Está causan-
do espécie, porque a sua rapidez 
aumentou bastante e a mídia aí 
está em plena ação. Vejam bem 
como o processo é remoto: quan-
do um primata qualquer resolveu 
não mais usar traulitada no crâ-
nio para seduzir a sua escolhida, 
certamente alguns daquele tempo 
temeram “tamanho absurdo”: 
“Isto é um perigo, onde é que está 
o respeito? Dessa maneira a famí-
lia está fadada ao mais triste fim”.

E não foi nada disso... O que 
ocorria era efeito da evolução. 
Afinal, mulher não é caça. A famí-
lia só acabaria caso não houvesse 
Amor. E este não termina jamais, 
visto que está para o Espírito 
como o oxigênio para o corpo.

A consideração de Fernanda
Gosto de citar o exemplo da 

grande atriz Fernanda Monte-
negro, quando, num programa 
de TV, perguntaram-lhe: “Você 
acha que o teatro está acabando?” 

transição esperada para uma 
economia de baixo carbono 
exigirá cerca de US$ 1 trilhão 
de investimentos por ano no 
futuro próximo. Ao mesmo 
tempo, o perfil de risco-retorno 
de organizações expostas a ris-
cos relacionados ao clima pode 
mudar significativamente, pois 
tais organizações podem ser 
mais afetadas por impactos das 
mudanças climáticas, política 
climática e novas tecnologias. 

De fato, um estudo de 2015 
estimou o valor em risco, como 
resultado das mudanças climá-

ticas, ao estoque global total de 
ativos gerenciáveis como varian-
do de US$ 4,2 a US$ 43 trilhões 
entre agora e o final do século. 
O estudo destaca que “grande 
parte do impacto nos ativos 
futuros virá de um crescimento 
mais fraco e retornos de ativos 
em toda a linha de produção”. 
Isso sugere que os agentes da ca-
deia podem não conseguir evitar 
riscos ao sair de certas classes de 
ativos, pois uma ampla gama de 
tipos de ativos pode ser afetada.

Assim, devem ser considera-

das estratégias e alocação mais 
eficientes de capital. Organiza-
ções que investem em atividades 
que podem não ser viáveis a 
longo prazo, serão menos re-
silientes à transição para uma 
economia de baixo carbono; e 
seus investidores provavelmente 
terão retornos mais baixos.

 
*Gibran Felippe é Pro-

fessor de Gestão de Riscos 
em Agronegócios dos cur-
sos de MBA do ISAE Escola 
de Negócios.

Com finura respondeu: “O teatro 
é como a família; desde pequena 
ouço falar que ela vai acabar, e ela 
continua aí”.

Certíssima, a querida Fer-
nanda: a família evolui, porém 
não morrerá nunca. O Amor, se 
autêntico, sempre vence! Pode 
demorar, mas triunfa, mesmo 
porque temos várias existências 
que se vão complementando até 
a nossa integração total em Deus, 
que é — como com insistência 
repetimos — justamente Amor 
(Primeira Epístola de João, 4:8). 
Numa época de tanta azedia, é 
vital que mais se acredite nele. Em 
períodos de intensas reformas, 
geralmente se peca pelo exagero. 
Aí então é que o Amor se torna 
imprescindível. Quando há seca, 
suplicamos chuva.

Ora, a violência alcançou pla-
nos absurdos. Contudo, virá a 
época de equilíbrio. Todo excesso 
cansa, enfara e é lançado fora. 
Quanto mais se estende um elás-
tico, mais ele volta sob o impacto 
da esticada que se lhe deu. E pode 
atingir a face de quem o puxou 
com ímpeto. É conclusão da Fí-
sica. A Terceira Lei de Newton, 
plenamente em vigor.

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

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com
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Política Telemedicina
O Conselho Federal de Medicina re-
gulamenta a telemedicina no país, ou 
seja, serviços médicos à distância

Presidente
O presidente Jair Bolsonaro sanciona 
Plano de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher

Após o último dia para a 
retirada do título de eleitor 
e resolver os problemas com 
a Justiça Eleitoral o balanço 
inicial indica que Rio Preto 
tem 340.015 eleitores aptos a 
votarem em outubro deste ano. 
O número não é definitivo por-
que os 3 cartórios aguardam o 
trânsito dos títulos tirados pelo 
sistema eletrônico.

Sem voto
Em Rio Preto são 123 lo-

cais de votação com 1012 se-
ções eleitorais (urnas). Até 

o relatório conhecido nesta 
quinta-feira, 42.720 títulos 
foram cancelados e mais 5.553 
pessoas perderam o direito ao 
voto (pessoas condenadas, por 
exemplo). 

Mais de 340 mil eleitores e 
48,2 mil títulos cancelados

ELEIÇÕES EM RIO PRETO

Relatório definitivo 
será conhecido após 
contabilização de quem 
tirou título online

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O do Cartório da 268ª Zona 
Eleitoral, Régis Pistori, acredita 
que dentro de 5 dias todos os 
números serão conhecidos. 

Definitivo
A partir daí será possível 

saber qual é o total de eleitores, 
quantos são mulheres, homens 
e os facultativos (quem tem 
entre 16 a 18 aos ou mais de 

70). Esses eleitores não têm a 
obrigação legal de votar. 

Ele disse que ainda não é 
possível obter esses dados por-
que nos últimos dias mais de 
5 mil pessoas passaram pelos 
três cartórios eleitorais da cada 
(125ª Zona, a 268ª e a 312ª) e os 
servidores disponíveis só con-
seguiram fazer o atendimento. 

Régis diz que mais de duas 

PRORROGADO SEM LICITAÇÃO

TJ nega liminar para suspender  
contrato do transporte coletivo

SERÃO

1012
URNAS ELETRÔNICAS 
que seão usadas 
na eleição deste 
ano por eleitores 
de Rio Preto

O desembargador diz em sua 
decisão que ela não é neces-
sária porque não vê prejuízo 
ao município durante a análi-
se aprofundada da ação 
O desembargador Vianna 
Cotrim negou a concessão da 
liminar contra a prorrogação 
por dez anos do contrato do 
transporte coletivo em Rio 
Preto pedida em ação promo-
vida pelo diretório estadual 
do Partido Socialista e Liber-
dade (Psol). 
O Psol entende que a prorro-
gação do contrato é inconsti-
tucional por falta de licitação 
pública. Pediu que fosse con-
cedida liminar (antecipação 
da decisão) para que o muni-

cípio não sofresse prejuízos. 
O desembargador enten-
deu que a argumentação do 
Sindicato das Empresas de 
Transporte Urbano de Passa-
geiros do Interior do Estado 
de São Paulo, feita em nome 
das empresas Circular Santa 
Luzia e Expresso Itamarati, 
está correta. 
O Sindicato argumenta que 
apenas a prorrogação de 
obras é considerada incons-
titucional pela Constituição 
Federal, não podendo ser 
aplicado o mesmo entendi-
mento na área de prestação 
de serviços. 
Para o Sindicato, a prorroga-
ção é legal porque o contrato 

prorrogado foi precedido de 
concorrência pública e ele 
apenas foi prorrogado. Não 
é um novo contrato, segundo 
o representante das empre-
sas. E que a prorrogação está 
prevista na licitação anterior 
assim como no contrato as-
sinado entre as empresas e a 
Prefeitura há dez anos. 
O desembargador reconhece 
que a Procuradoria Geral de 
Justiça entendeu que é neces-
sária da concessão da liminar. 
Mas ele não vislumbra que o 
perigo de demora na decisão 
final possa acarrear prejuízos 
irreparáveis à municipalida-
de durante a análise em pro-
fundidade do assunto. 

TJ nega liminar para suspender o contrato do transporte coletivo em Rio Preto

CÂMARA

Parecer de Procuradora pede que TJ 
rejeite ação contra gratificações

O ex-candidato a vereador e 
membro do Movimento Brasil 
Livre (MB) em Rio Preto Wa-
rlen Miller propôs uma ação 
popular que pedia a declaração 
de ilegalidade em gratificação 
de 25% sobre os salários paga 
aos funcionários da Câmara 
Municipal por trabalharem em 
sessões noturnas e aos sábados 
e domingos. 
A Poder Judiciário de Rio Pre-

Relatório inicial indica que Rio Preto tem 340.015 eleitores e 48 mil títulos cancelados

mil pessoas tiraram o título 
online, mas que o número 
pode chegar a 5 mil depois que 
todos forem contabilizados pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
(TER) e pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). 

Com isso, o número de elei-
tores a votar em Rio Preto nas 
eleições presidenciais deste ano 
deve crescer um pouco mais.

to já havia decidido que não ha-
via provas e que a gratificação 
é legal. No entanto, por ofício, 
o Ministério Público foi obriga-
do a dar prosseguimento junto 
ao Tribunal de Justiça, mesmo 
sem ter sido provocado pela 
parte perdedora. Pediu uma 
liminar. 
Nesta quarta-feira (4) a Pro-
curadora de Justiça do Estado, 
Deborah Pierri, avalizou a de-
cisão da Justiça de Rio Preto e 
deu parecer pelo “improvimen-
to” do pedido. Disse que Miller 
não provou suas afirmações, 

citou legislação que permite 
a gratificação e lembrou que 
o trabalho sequer guarda se-
melhança com o “ambiente 
do trabalho e as relações tra-
balhistas e sociais” durante a 
pandemia. 
Desta forma, a ação ainda vai 
ser julgada em definitivo, mas 
foi dado esse parecer no Tribu-
nal será agora julgado o recur-
so de ofício. A ação está prati-
camente está morta, faltando 
apenas a conclusão final do re-
lator, com base na posição da 
Procuradoria.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Em nota, Psol diz 
que Rillo deve 
concorrer a 
deputado federal

Vereador por Rio Pre-
to, João Paulo Rillo (Psol) 
anunciou nesta quinta-fei-
ra, 5, que vai concorrer a 
uma cadeira de deputado 
federal nas eleições deste 
ano. O lançamento oficial 
da pré-candidatura pelo 
Psol ocorre no dia 13 de 
maio, em evento no Centro 
Cultural Vasco, às 19h30. 

A entrada de Rillo no 
processo eleitoral acontece 
depois da desistência de 
Guilherme Boulos, tam-
bém do Psol, na disputa ao 
governo do Estado. Boulos 
é pré-candidato a federal 
e devido a projeção polí-
tica deverá obter votação 
expressiva nas eleições de 
outubro, o que na análise 
dos integrantes do partido 
pode permitir que outros 
nomes sejam eleitos a re-
boque dele. Rillo estaria 
entre os prováveis nomes 
do partido que seriam 
eleitos. 

“Nunca foi tão impor-
tante e necessário um par-
lamento nacional forte, 
em defesa do povo, da 
vida e da soberania nacio-
nal. Rillo tem experiência 
parlamentar municipal e 
estadual incontestável e 
será fundamental na re-
construção da democracia 
e na recuperação dos direi-
tos da classe trabalhadora. 
Participe da nossa primei-
ra plenária”, afirma nota 
encaminhada pelo Psol .

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

A ação popular 
já havia sido objeto 
de cisão contrária 
em Rio Preto, mas 
Ministério Público 
foi obrigado 
apelar de oficio

Procuradora pede que o TJ rejeite ação popular 

BOLSONARO

FGTS liberado para mãe pagar creche

MDB confirma 
pré-candidaturas 
de Edinho Filho e 
Itamar Borges

O Diretório Municipal 
do MDB de Rio Preto, 
durante encontro nesta 
quinta-feira, 6, anunciou 
oficialmente o apoio do 
Partido às pré-candida-
turas de Edinho Filho à 
Câmara Federal e de Ita-
mar Borges à Assembleia 
Legislativa de São Paulo. 

A reunião, presidida 
pelo vice-presidente do 
MDB local, Pedro Nimer, 
contou com a presença do 
prefeito Edinho Araújo e 
de filiados da legenda. 

“O dia de hoje marca 
o início da pré-campanha 
de Edinho Filho e Itamar 
Borges que esperamos 
seja vitoriosa para que eles 
possam representar bem 
Rio Preto e a nossa região 
no Congresso Nacional e 
na Assembleia”, disse o 
prefeito Edinho Araújo. 

O vice-presidente Pe-
dro Nimer explicou que 
a partir de agora o MDB 
estará engajado no apoio 
aos dois pré-candidatos, 
que estão muito bem pre-
parado para a importante 
missão de bem representar 
o Partido e a sociedade. 

Edinho Filho e Itamar 
Borges informaram que, 
com a formalização do 
apoio do MDB de Rio Pre-
to, irão, a partir de agora, 
promover uma série de 
reuniões com as lideranças 
locais e regionais para dis-
cutir a pauta de trabalho.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou uma medida provisó-
ria que permite a mães traba-
lhadoras sacarem o Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) para pagamento de 
creche para os filhos. 

A medida foi publicada no “Di-
ário Oficial da União” desta 
quinta-feira (5). 
A proposta valerá para mães 
que cuidam de crianças de até 
cinco anos. Podem ser filhos, 
enteados ou criança sob guarda 

judicial. 
O governo ainda não definiu 
quando o saque poderá come-
çar a ser feito nem a quantia 
que poderá ser sacada por mãe. 
Essas regras ainda não ser esti-
puladas em um texto posterior.

Guilherme BATISTA

Divulgação

Divulgação

D
ivulgação
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CIDADES Tráfico
Deic de Ribeirão Preto impede abaste-
cimento do tráfico e apreende cerca de 
800 porções de drogas

Polícia menos letal
Dados da segurança mostram que São 
Paulo tem a menor taxa de letalidade 
policial em cinco anos

Policiais militares do Baep 
fizeram um flagrante de trá-
fico de drogas, na noite desta 
quarta-feira, 4, em uma ‘boca 
de fumo’ no João Paulo II, na 
Região Norte de Rio Preto. 

Correu
O suspeito correu ao ver a 

viatura, mas foi capturado. Em 
revista pessoal, os pms acha-
ram duas pedras grandes de 
crack embaladas para venda. 
O entorpecente estava na cueca 
do rapaz. 

Calado

TRÁFICO

Jovem corre ao ver 
viatura e é preso

Redes sociais

Assalto

DUAS MULHERES

Aposentada cai no ‘golpe da 
recompensa’ no centro de Rio Preto

Segundo o boletim de ocor-
rência, o acusado ficou calado 
ao ser interrogado, mas foi 
identificado por uma segunda 
guarnição que chegou no local 
para dar apoio. 

Após ser reconhecido, o 
indiciado passou endereço 
falso de sua casa, no bairro São 
Francisco. 

Na delegacia, a prisão foi 
confirmada e pesquisa crimi-
nal revelou que o autuado teve 
várias passagens pela polícia 
por atos infracionais cometi-
dos enquanto era menor.

Após anunciar a venda 
de produtos no Facebook e 
no Instagram, uma jovem, 
de 29 anos, teve suas contas 
hackeadas. À polícia, ela 
contou que recebeu uma 
mensagem informando que 
tinha sido contemplada 
com três dias gratuitos em 
hotel e que precisaria enca-
minhar um código. A rio-
-pretense perdeu o acesso 
às plataformas e colegas 
começaram a receber pedi-
dos de dinheiro.

Uma aposentada, de 67 
anos, procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
manhã desta quarta-feira, 
4, para denunciar que teve 
a carteira furtada na véspe-
ra em um ponto de ônibus 
lotado na avenida Lino 
José de Seixas. Segundo 
ela, após passar por aten-
dimento médico no AME 
foi até o local para pegar 
o circular para sua casa. 
Ao chegar na residência 
percebeu que a bolsa es-
tava entreaberta. O ladrão 
levou RG, R$ 100, carteira 
do SUS e cartão bancário 
da vítima.

Jovem corre ao ver viatura e é preso pelo Baep em ponto de tráfico

Casos são investigados pela Polícia Civil

O dono de um posto de 
combustíveis, no Distrito de 
Engenheiro Schmitt, foi assal-
tado na esquina das avenidas 
das Vivendas com Potiren-
daba, em Rio Preto, por dois 
motociclistas, ambos armados 
com revólveres, após ser perse-
guido na rodovia Washington 
Luís. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o roubo aconteceu na 
noite de segunda-feira, 2, mas 
só foi registrado no Plantão 
rio-pretense ontem, 4. 

Conforme o empresário, 
há três meses notou que es-
tava sendo seguido por uma 
motocicleta na SP-310 e sus-
peitando que poderiam ser 
bandidos atrás dos malotes do 
seu estabelecimento comercial 
conseguiu despistá-los. 

Anteontem, a vítima notou 
que estava sendo acompanha-

Dono de posto é perseguido 
e roubado por motocilcistas

NA RODOVIA

da pelos criminosos, acelerou 
sua caminhonete e parou no 
cruzamento quando achou que 
estava segura. 

Após ser ameaçado pelos 
marginais e dizer que não 
transportava malotes, teve o 
relógio de prata, cartões de 
crédito e bancário, celular, 
documentos pessoais, R$ 60, 
talão de cheques e as chaves 
da Fiat Toro roubados. 

Enquanto aguardava um 

familiar lhe trazer chave reser-
va do veículo, um popular apa-
receu e lhe entregou a chave 
jogada na via pelos assaltantes. 

Outro roubo
Em outro assalto, dois ban-

didos encapuzados, um deles 
armado com revólver, rouba-
ram a Honda NX-4 Falcon, de 
cor vermelha, de um rio-pre-
tense, de 34 anos, às 22h30 
da terça-feira, 3. Ao obedecer 

a ordem para se afastar do 
veículo a vítima levou uma 
coronhada na nuca de um dos 
marginais. 

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado no Plantão 
na tarde de ontem, 4, o assal-
to aconteceu em uma praça 
na avenida Antônio Antunes 
Júnior, no Dom Lafayete, na 
Região Norte de Rio Preto.  Os 
assaltantes fugiram para rumo 
ignorado.

Conforme o empresá-
rio, há três meses notou 
que estava sendo 
seguido por uma 
motocicleta na SP-310

O empresário disse que vem há três meses sendo seguido por uma motocicleta na SP-310

Radialista 
enganado por 
falso bancário 
perde R$ 8 mil

Um radialista rio-pre-
tense, de 79 anos, foi 
enganado por um falso 
bancário e teve um preju-
ízo de R$ 8,2 mil na tarde 
desta quarta-feira, 4. 

Ele contou na Central 
de Flagrantes que rece-
beu mensagem no seu 
celular que havia sido 
feita uma compra num 
posto de combustíveis no 
valor de R$ 1,6 mil, além 
de um saque de R$ 5 mil. 

Cartões
Como não reconheceu 

as transações, e acredi-
tando que falava com um 
atendente de sua agência, 
entregou cartões em um 
envelope para um crimi-
noso. 

Saques
Pouco depois teve sa-

cados R$ 2 mil, R$ 1,2 
mil, R$ 1.999,99 e R$ 
2.999,99 em contas de 
dois bancos. 

O radialista procurou 
o Plantão e registro-u o 
caso como estelionato. O 
1º DP vai investigar.

Homem 
espancado
internado no 
HB morre

Amarildo Cléber de 
Almeida Faccin, de 36 
anos, morreu na manhã 
desta quarta-feira, 4, no 
Hospital de Base de Rio 
Preto, onde deu entrada 
gravemente ferido, no 
último dia 2, após ser 
espancado em Palmeira 
d’Oeste. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima foi 
encontrada desacordada 
e bastante ferida na rua 
João Fred, sendo socor-
rida pelo Samu para o 
Pronto-Socorro daquele 
município. 

Gravidade
Devido à gravidade 

das lesões, o paciente 
foi transferido com trau-
matismo craniano para 
a Santa Casa de Jales 
e, posteriormente, para 
o HB, onde ontem foi 
confirmada a morte en-
cefálica. 

A Polícia Civil segue 
investigando o caso na 
tentativa de identificar 
os autores e o motivo do 
homicídio.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

PRF apreende 56 pistolas calibre 9mm
Na tarde deste quarta-fei-

ra,4, por volta da 13h, no Km 
18 da BR 116 próximo ao mu-
nicípio de Lavrinhas/SP, os 
policiais de plantão durante 
fiscalização de rotina deram 
ordem de parada a um veí-
culo modelo guincho F250, o 
qual estava transportando um 
veículo modelo HYUNDAI/
HB20. 

Durante a abordagem o 

motorista apresentou versões 
conflitantes sobre a viagem e 
sobre os motivos do veículo 
estar sendo guinchado. Com 
isso, foi decidido aprofundar 
a fiscalização no veículo. 

No carro
No interior do veículo foi 

encontrado 56 pistolas de 
calibre 9 mm todas com nu-
meração suprimida e 112 car-

regadores dentro do tanque 
de combustível do HB20. As 
armas de fogo e carregadores 
são de fabricação estrangeira. 

O condutor acabou admi-
tindo que pegou o veículo em 
Itajaí/SC, e levaria para volta 
Redonda/RJ e que pelos ser-
viços receberia R$ 5.000,00. 

A ocorrência foi encami-
nhada à Delegacia de Polícia 
de Lavrinhas/SP.

ARSENAL

Arquivo Dhoje

PRF apreende 56 pistolas calibre 9mm e 112 carregadores

Divulgação

Duas mulheres, uma delas 
que fingiu ser gestante, aplica-
ram o ‘golpe da recompensa’ 
em uma idosa, de 69 anos, na 
rua Bernardino de Campos, na 
área central de Rio Preto, na 
manhã desta quarta-feira, 5. 
Ela teve documentos pessoais, 
cartões bancário e de crédito, 
além de um sapato e uma bolsa 
que havia acabado de comprar, 
furtados pelas criminosas. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a falsa grávida se apro-
ximou da aposentada com a 
desculpa que havia deixado 
cair uma promissória preen-
chida no valor de R$ 13,6 mil 
e um vale de R$ 200. 

A vítima negou que os pa-
péis lhe pertenciam e nesse 
momento apareceu a cúmplice 
da jovem que alegou que os ob-
jetos eram seus e que era dona 
de uma loja de roupas. 

A golpista disse que queria 
recompensar a idosa e que era 
para ela ir até o seu estabele-
cimento comercial e escolher 
uma peça que lhe agradasse, 
mas que teria que deixar seus 
pertences com ela. 

Como não achou o ende-
reço indicado pela suposta 

comerciante ela voltou onde 
deixou as mulheres, as quais 
tinham desaparecido. 

Outro caso
Uma moradora da Vila 

Elmaz, em Rio Preto, teve um 
prejuízo de R$ 1.655,00 ao 
ser enganada por um estelio-
natário que se passou por seu 
irmão. 

A vítima, de 41 anos, esteve 
no Plantão, no final da noite 
desta quarta-feira, 4, para 

registrar queixa. 
Segundo ela, o marginal 

usou a foto do seu familiar no 
perfil e pediu dinheiro empres-
tado. Acreditando que fazia um 
favor ao irmão fez duas transfe-
rências, nos valores de R$ 985 
e R$ 670, via PIX, para uma 
conta indicada pelo criminoso. 

Ao contar para uma irmã 
sobre o suposto empréstimo 
descobriu que havia caído num 
golpe. O estelionato será inves-
tigado pelo 3° DP.

Foram encontra-
das 56 pistolas de 
calibre 9 mm com 
numeração supri-
mida e mais 112 
carregadores

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje
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Feira apresenta uma variedade de presentes artesanais
Mirassol recebe desde 

esta quinta-feira (5) até sá-
bado (7), a segunda edição 
da Feira Independente de Ar-
tesanato e Delícias – Edição 
Especial Dia das Mães. A feira 

Assistência Social vai intensificar 
abordagens de moradores de rua

CENTRO DE RIO PRETO

A secretária de Assistência 
Social de Rio Preto, Helena 
Marangoni, afirmou que serão 
intensificadas ações no Calça-
dão de Rio Preto com objetivo 
de dar encaminhamentos e 
posterior tratamento para pes-
soas em situação de rua. 

As novidades, que ainda in-
clui uma equipe de abordagem 
social no interior da Rodoviária 

Prefeitura deverá de-
nunciar munícipios que 
não oferecem atendi-
mento a esta população

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

A audiência foi promovida pela Comissão de Defesa da Cidadania da Câmara que tem como presidente o vereador Julio Donizete

Do total de mora-
dores em situação 
cadastrados de 
rua 168 fazem uso 
do álcool e 134 são 
usuários de crack e 
outras drogas 

LIDE discute aeroportos de Rio Preto com Concessionária

O Balcão de Empregos Itine-
rante da Secretaria do Tra-
balho de Rio Preto estará na 
Praça de Talhado nesta sexta-
-feira, 6 de maio. 
A equipe da secretaria perma-
nece no posto itinerante das 
9h30 às 16h, fazendo cadastra-
mento e impressão de currícu-
los, atualização de cadastro no 
sistema de vagas e encaminha-
mento a mais de 500 oportu-

Balcão Itinerante chega a 
Talhado nesta sexta-feira

EMPREGOS

Às 11h e 13h30, serão 
ministradas a palestra 
‘Compreender a relação 
entre gestão da emoção 
e negócios’.

nidades de trabalho. 
Às 11h e 13h30, será ministra-
da a palestra ‘Compreender a 
relação entre gestão da emo-
ção e negócios’. O objetivo é 
agregar orientações às pessoas 
que buscam recolocação no 
mercado e geração de renda. 
Todo o atendimento é gratui-
to, mediante a retirada de se-
nhas até 15h. 

Interessados em aproveitar 
essa oportunidade devem ape-
nas apresentar documentos 
pessoais, como RG, CPF, al-
gum comprovante de residên-
cia e, se possível, carteira de 
trabalho.
O Balcão de Empregos con-
tinua funcionando pelo site 
riopreto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos e nas praças do Poupa-

tempo e de Prefeitura Regio-
nal Norte. 

  Próximas ações 
A iniciativa faz parte da pro-
gramação Maio do Trabalha-
dor, que tem o objetivo de 
incentivar empregabilidade e 
geração de renda. 
Confira as próximas datas e lo-
cais no portal DHoje Interior.

AEROPORTOS

LIDE faz encontro com 
concessionária vencedora

O Diretor Executivo 
(CEO, em inglês) da Con-
cessionária Aeroportos Pau-
listas, Dario Rais Lopes, vai 
discutir a administração dos 
aeroportos da região que 
estão sob sua direção com 
os empresários do LIDE 
Noroeste Paulista dia 10, 
terça-feira.  A reunião com 
as lideranças empresariais 
da cidade e região será às 
18h30, no Parque Tecnoló-
gico de Rio Preto. 

A Concessionária Aero-
portos Paulistas assumiu o 
Bloco Noroeste Aeroportos. 
Ela vai explorar, manter 
e ampliar os aeroportos 
comerciais de Araçatuba, 
Barretos e Presidente Pru-
dente. Também está sob 
sua responsabilidade os 
aeródromos de Andradina, 

Assis, Dracena, Penápolis, 
Presidente Epitácio, Tupã 
e Votuporanga. Os investi-
mentos estimados em todo 
o Bloco, encabeçado pelo 
aeroporto comercial de Rio 
Preto, é superior a R$ 181 
milhões. 

O aeroporto de Rio Preto 
deve ser modernizado, com 
previsão de reforma para 
receber aviões de maior por-
te do que atualmente, com 
investimentos previstos de 
R$ 40 milhões. A previsão é 
que sejam implantados voos 
internacionais. 

Dario é também membro 
do Conselho Deliberativo 
do Instituto de Engenharia 
e do Conselho Diretor do 
IDESTRA - Instituto para o 
Desenvolvimento de Siste-
mas de Transportes.

Balcão de Empregos Itinerante chega a Talhado nesta sexta-feira
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será realizada das 9h às 20h, 
no antigo Mercado Municipal, 
com o apoio da Prefeitura de 
Mirassol por meio do Depar-
tamento Municipal de Cultura 
e Turismo. O evento é aberto 

ao público e a entrada é um 
quilo de alimento, leite ou óleo 
que serão doados para Fundo 
Social de Solidariedade. 

A segunda edição da Feira 
Independente de Artesanato e 

Delícias – Edição Especial Dia 
das Mães reunirá 17 artesãos 
de Rio Preto, Mirassol e cida-
des da região. 

Com itens a partir de R$ 
10, a exposição terá trabalhos 

como costura criativa, imagens 
sacras, acessórios, utensílios 
e decoração para casa, flores 
permanentes, artigos esoté-
ricos e religiosos, bonecas de 
pano, além de comidas ca-

seiras, doces e iguarias como 
queijo e requeijão da Serra da 
Canastra, e doces italiano, pão 
com linguiça e crepe. O evento 
oferecerá também praça de ali-
mentação e espaço pet friendly.

e ponto de proteção social, são 
algumas das medidas anun-
ciadas nesta quinta-feira, 5, 
durante audiência pública que 
debateu a situação causada 
pelo aumento do número de 
moradores de rua na cidade. A 

audiência foi promovida pela 
Comissão de Defesa da Cida-
dania da Câmara que tem como 
presidente o vereador Julio 
Donizete e contou com enti-
dades representativas como 
Sincomércio e Acirp, além 
de secretários municipais de 
várias áreas, empresários, co-
merciantes, cidadãos, inclusive 
de uma moradora em situação 

de rua. 

Mapeamento
Segundo Marangoni, nos 

primeiros meses deste ano, fo-
ram atendidas 740 pessoas em 
situação de rua, sendo que 326 
são os chamados migrantes, 
aqueles que vem até à cidade 
e fixam por determinados pe-
ríodos. Outras 414 pessoas de 

fato estabelecem moradia pelas 
ruas da cidade. 

Ilícitos
Do total de moradores em 

situação de rua 168 fazem uso 
do álcool e 134 são usuários de 
crack e outras drogas ilícitas. 

“Nosso desafio é compreen-
der melhor a causa. O que traz 
as pessoas a Rio Preto e o que 

elas buscam aqui”, afirmou a 
secretária. 

Sobre o envio de pessoas 
em situação de vulnerabilidade 
social para Rio Preto Helena 
Marangoni diz que a Prefeitura 
de Rio Preto deverá denunciar 
os munícipios que insistem 
em não oferecer atendimento 
a esta população. 

“Estamos conversando com 

os municípios. Qual o serviço 
deles, colocam nos ônibus e 
manda pra Rio Preto. Sem 
nenhum atendimento mínimo 
dos profissionais da assistência 
social. Vamos começar a agir de 
uma forma mais intensa. Uma 
perspectiva e não simplesmen-
te retirar da cidade em uma 
visão higienista”, disse. 

O coordenador da Guar-
da-Municipal de Rio Preto, 
Alexandre Montenegro, afir-
mou que os agentes realizam 
em conjunto com a Polícia 
Militar trabalho para coibir 
abusos e ilegalidades. Nos três 
primeiros meses deste ano a 
Guarda realizou 12 flagrantes 
em relação a uso de drogas e 
tráfico. Foram ainda mais 76 
flagrantes, sendo que 15 deles 
em relação a furtos de veículos. 

Reuniões
O presidente da Acirp, Kel-

vin Kaiser, cobrou a criação 
por parte da Prefeitura de um 
comitê com a participação de 
secretarias municipais e enti-
dades para um mapeamento da 
situação atual e reuniões sema-
nais para avançar na solução 
dos problemas . “Recebemos 
reclamações de todas áreas da 
cidade. Isso gera indignação 
por parte da população. Os pro-
blemas empacam em algumas 
questões legais e humanitárias 
que só serão resolvidas de ma-
neira conjunta”, disse Kaiser.

A equipe da secre-
taria permanece 
no posto itinerante 
das 9h30 às 16h, na 
Praça principal 
do distrito

MIRASSOL

Divulgação

Divulgação
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Secretária de Assistência Social 
de Rio Preto, Helena Marangoni Presidente da Acirp, Kelvin Kaiser

Coordenador da Guarda-Municipal 
de Rio Preto, Alexandre Montenegro Vereador Julio Donizete
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Flamengo
O técnico Jorge Jesus afirmou que quer 
voltar ao Flamengo e que vai esperar 
até o dia 20 por uma proposta. 

Reforço
O Mirassol anunciou a contratação 
do atacante Éverton Bala, de 23 anos, 
para a sequência da Série C. 

Para a pernambucana Rosália 
Ramos da Silva, 52 anos, o es-
porte não é somente uma fer-
ramenta de diversão, de en-
tretenimento. O basquete em 
cadeira de rodas foi também 
uma maneira dela se inserir 
socialmente e mudar de vida. 
Rosália foi diagnosticada aos 
10 anos, com uma lesão na 
coluna vertebral, consequên-
cia de uma doença na medula 
espinhal, o que comprometeu 
as funções dos membros infe-
riores. 
Anos depois, quando traba-
lhava como caixa, conheceu o 
esporte através de amigos, en-
tão com 20 anos. Começou na 
modalidade em 1991, e hoje, é 
uma das paratletas mais res-
peitadas do país. Atleta do 
CAD, de Rio Preto, ela acabou 
de superar um câncer de bexi-
ga e está retornando ao espor-
te. Rosália defendeu o Brasil 
em várias Paralimpíadas e 
Parapans. 

     Superação
Rosália se emociona ao falar 

VENCENDO O CÂNCER NO ESPORTE
PARATLETA

de superação, principalmen-
te nesta semana de Dia das 
Mães. 
“Só com amor para me manter 
firme e superar as dificulda-
des da vida. Minha filha sem-
pre esteve perto de mim, mas 
quando descobri o câncer, em 
2020, ela estava grávida e não 
pôde ficar comigo no hospital. 
Só o amor por eles que me deu 
forças para vencer tudo. Hoje 
estou recuperada e voltando 
ao esporte”, comemora Rosá-
lia.
Ela não não vai passar o Dia 
das Mães, no próximo do-
mingo (08) ao lado da filho-
na Yasmin e dos netos, Yuri, 
de quatro anos, e Yan, de seis 
meses. 

      Jogo
“Vou precisar jogar. Vida de 
atleta é assim. Eles já sabem, 
mas meu coração estará com 
eles. Faremos uma chamada 
de vídeo e comemoraremos a 
vida”. 
A paratleta afirma que traba-
lha a cada dia para se manter 
bem e defender o seu time. 
Quer ver os netos crescer e se 
formarem. 
“Não tem coisa melhor que es-
cutar um vovó eu te amo. Me 
agarro nesses momentos para 
continuar forte. O basquete 
sobre rodas é minha paixão e 
não penso em parar tão cedo. 
Enquanto eu tiver forças vou 
jogar”, afirmou Rosália que 
além de defender o CAD, de 
Rio Preto, joga por um time 
feminino, Walkirias, de Rio 
Verde, em Goiânia.

Rosália foi diagnosticada aos 10 anos, com 
uma lesão na coluna vertebral, consequência 
de uma doença na medula espinhal, o que compro-
meteu as funções dos membros inferiores. Quan-
do trabalhava como caixa, conheceu o esporte

“Só o amor para me manter firme”, afirma paratleta que superou o câncer

Com direito a defesa de 
pênalti do goleiro Cássio, o 
Corinthians foi até a Colômbia 
e segurou um empate sem gols 
com o Deportivo Cali, nesta 
quarta-feira (4) no estádio 
Colosso de Palmaseca, para se 
manter na liderança do Grupo 
E da Copa Libertadores. 

Após este resultado o Timão 
chegou aos sete pontos, um a 
mais do que o Boca Juniors 
(Argentina), que bateu o Alwa-
ys Ready (Bolívia) fora de casa. 

Corinthians e Deportivo 
Cali fizeram um primeiro tem-
po movimentado, no qual Cás-
sio começou a se destacar aos 
24 minutos, quando Téo Guti-
érrez bateu forte da entrada da 

LIBERTADORES

Corinthians fica no zero 
a zero na Colômbia

FUTEBOL

Novorizontino desencanta e vence  a 
primeira no Brasileiro Serie B e no ano

área para defesa do goleiro. Na 
etapa, a melhor oportunidade 
do Timão saiu dos pés de Gus-
tavo Mantuan, aos 37 minutos, 
quando o meio-campista chu-
tou por cima do gol com muita 
liberdade. 

Mas o lance capital da par-
tida aconteceu na etapa final, 
aos 21 minutos, quando Téo 
Gutiérrez cobrou pênalti e o 
goleiro Cássio se esticou todo 
para fazer uma grande defesa. 

Minutos depois o lateral 
Fábio Santos ainda teve a 
oportunidade de garantir a 
vitória da equipe paulista, 
mas desperdiçou cobrança de 
pênalti. 

Após o empate pela Li-
bertadores o Corinthians se 
concentra no Brasileiro, onde 
mede forças com o Bragantino 
no domingo (8). 

O Novorizontino comemorou 
nesta quarta-feira (4) sua pri-
meira vitória no Campeona-
to Brasileiro da Série B e em 
2022. No Estádio Jorge Isma-
el Biasi, em Novo Horizon-
te, o Tigre dominou o CRB e 
venceu, de virada, pelo placar 
de 3 a 1, com gols de Danielzi-
nho, Iago Mendonça (contra) 
e Douglas Baggio. Fabinho 
havia aberto o placar para os 
visitantes. 
“Jogo difícil, como já esperá-
vamos, o lado emocional pe-
sou bastante, algumas toma-
das de decisão, saímos atrás 
no placar no único lance que 
tiveram de perigo no primei-
ro tempo, mas soubemos ter 
equilíbrio, tivemos personali-
dade e pela qualidade do nos-
so jogo, pelo que propomos a 
fazer dentro de casa, conse-

guimos a vitória”, afirmou o 
técnico Allan Aal. 
Com os três pontos conquista-
dos, o Grêmio Novorizontino 
chegou aos seis na tabela de 
classificação e pulou para a 
12ª posição. No sábado (07), 
novamente em Novo Hori-
zonte, o Tigre volta à tabela 
regular do campeonato e en-
frenta o Ituano, pela 6ª roda-
da. A bola rola às 19h. 
Mesmo com o Novorizonti-
no tomando as ações da par-
tida logo de início e criando 
duas finalizações em menos 
de 5 minutos, foi o CRB que 

abriu o placar no Jorjão. Fa-
binho aproveitou rebote de 
Giovanni em chute cruzado e 
fez 1 a 0. O Tigre não se dei-
xou abater pelo golpe sofri-
do e, mesmo atrás no placar, 
seguiu dominando a partida 
e tendo maior posse de bola.
Com o volume de jogo criado, 
Danielzinho colocou o marca-
dor em igualdade novamente 
aos 36 minutos. Quirino bateu 
em cima da marcação, a bola 
se ofereceu toda para o meia, 
que acertou chute firme no 
alto, fazendo 1 a 1. 
A virada aconteceu apenas na 

Novorizontino vence  a primeira no Brasileiro Serie B e no ano

Corinthians fica no zero a zero com o Deportivo Cali
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Real Madrid derrota City e está na final 

O Real Madrid (Espanha) 
se recuperou de uma quase eli-
minação e conseguiu derrotar 
o Manchester City (Inglaterra) 
por 3 a 1, na prorrogação, para 
avançar à final da Liga dos 
Campeões com uma vitória por 
6 a 5 no placar agregado em 
uma semifinal emocionante e 

dramática nesta quarta-feira 
(4). 

Placar
O City liderava por 1 a 0 

nesta noite (horário local) e 
por 5 a 3 no placar agregado 
até os 44 minutos do segundo 
tempo, após Riyad Mahrez co-
locar a equipe na frente aos 28 
minutos da etapa final. Mas o 
brasileiro Rodrygo, que entrou 

no decorrer do jogo, empatou 
no último minuto do tempo 
normal e virou, de cabeça, um 
minuto depois para levar o 
duelo para a prorrogação. 

Benzema
Logo aos 5 minutos o fran-

cês Karim Benzema converteu 
um pênalti marcado pelo juiz 
após ele mesmo sofrer falta de 
Ruben Dias dentro da área, e o 

Real manteve o time inglês sob 
controle para chegar à final. 

Recordista
O Real, recordista com 13 

títulos europeus, jogará con-
tra o Liverpool (Inglaterra) 
no dia 28 de maio em Paris, 
em uma repetição da final de 
2018 em Kiev, que a equipe 
espanhola venceu por 3 a 1 e 
levou o título.

CHAMPIONS LEAGUE

Agência BRASIL

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br Da REPORTAGEM

redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Atleta do CAD, de 
Rio Preto, ela aca-
bou de superar um 
câncer de bexiga e 
está retonando

segunda etapa, em cobrança 
de escanteio da esquerda. que 
Iago Mendonça, zagueiro do 
rival, desviou contra o próprio 
patrimônio, 2 a 1 
Na frente do placar, os co-
mandados de Allan Aal au-
mentaram ainda mais o 
domínio em campo e contro-
laram a partida até os minu-
tos finais. A torcida presente 
ao Jorge Ismael de Biasi pôde 
ainda comemorar o terceiro 
gol do Novorizontino, aos 45 
da etapa final, em belíssimo 
chute, no ângulo, de Douglas 
Baggio. 3 a 1, placar final. 

Guilherme Videira

Com os três pon-
tos, o Grêmio No-
vorizontino che-
gou aos seis na 
tabela de classifi-
cação e pulou para 
a 12ª posição

Divulgação

Divulgação
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EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO SICOM Nº 27/2022 
CONTRATO Nº 10/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2022 
Contratada: EDITORA D HOJE INTERIOR RIO PRETO LTDA EPP. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação, 
em jornal, de atos oficiais da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, conforme Termo 
de Referência – Anexo I do Edital. 
Vigência: 04 de maio de 2022 a 03 de maio de 2023. 
Data da assinatura: 29 de abril de 2022.  
Valor Global: R$ 37.800,00(trinta e sete mil e oitocentos reais). 
Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 13.552/07 e 
nº 16.427/12, Resolução nº 1056/06 e Lei Complementar nº 05/90. São José do Rio Preto, 
29 de abril de 2022. VER. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal. 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO SICOM Nº 27/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2020 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de escritório, conforme quantidades e 
especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Ata nº 01/2021 
Contratada: P Z CASTELLO EPP – ME 
Itens/Valor unitário: 1-R$ 30,00; 2-R$ 28,50; 3-R$ 30,00; 4-R$ 28,50; 9-R$ 9,50; 12-R$ 431,00; 13-
R$ 215,50; 14-R$ 215,50; 15-R$ 342,00; 17-R$ 60,50; 23-R$ 255,00; 25-R$ 115,00; 27-R$ 185,00; 
29-R$ 23,80; 31-R$ 14,20; 34-R$ 925,00; 36-R$ 251,00 e 37-R$ 24,00. 
Total: R$ 3.184,00 (três mil, cento e oitenta e quatro reais). 
Ata nº 02/2021 
Contratada: GERAÇÃO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA - ME 
Itens/Valor unitário: 6-R$ 19,77; 7-R$ 23,40; 8-R$ 9,60; 10-R$ 5,47; 11-R$ 80,00; 16-R$ 210,00; 
18-R$ 23,28; 19-R$ 56,40; 20-R$ 20,40; 21-R$ 76,00; 22-R$ 24,00; 24-R$ 43,00; 26-R$ 1.230,00; 
28-R$ 188,70; 30-R$ 390,00; 32-R$ 14,90; 33-R$ 104,00; 35-R$ 98,00; 38-R$ 154,00 e 39-R$ 72,00. 
Total: R$ 2.842,92 (dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos). 
Ata nº 03/2021 
Contratada: MARIA IRENE BUSO DA SILVA – ME 
Item/Valor total: 40-R$ 10.675,00 (dez mil, seiscentos e setenta e cinco reais). 
Ata nº 04/2021 
Contratada: KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSAO E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA 
Item/Valor total: 43-R$ 13.000,00 (treze mil reais). 
Vigência: 12 meses. 
Data da assinatura: 11 de janeiro de 2021.  
Recursos orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. 
Base Legal: Leis Federais nº10.520/02 e nº8.666/93, Decretos Municipais nº9.929/98, nº12.255/04, 
nº13.024/05 e nº13.552/07, Resolução nº1056/06 e Lei Complementar nº123/06. 
São José do Rio Preto, 14 de janeiro de 2021.Ver. Pedro Roberto Gomes Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Rio Preto. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO. O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 053/2022; Processo nº 080/2022.TIPO:MENOR 
PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO 
ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente pregão contratação de pessoa jurídica especializada 
para implantação e operação de um conjunto de serviços relativos à limpeza de áreas públicas e 
serviços correlatos à manutenção urbana do município, compreendendo o fornecimento de equipe 
padrão, ferramentas e equipamentos para execução de serviços diversos relacionados a limpeza 
urbana de execução continuada, conforme especificações constantes no anexo I do edital.DATA DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 20/05/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 
20/05/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 27/04/2022. PREGOEIRO:Leandro Mariano da Silva.

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:

TIAGO DEVÓS SYRIO e JULIANNA VEIGA DE FREITAS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nasci-
do em Santa Helena de Goiás, GO, no dia 19 de fevereiro 
de 1987, filho de FELICIO JOSÉ SYRIO NETO e de SILVIA 
HELENA DEVÓS SYRIO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
química, solteira, nascida em Santa Helena de Goiás, GO, 
no dia 10 de novembro de 1988, filha de GETÚLIO SOARES 
DE FREITAS e de MARCIA HELENA VEIGA ARANTES DE 
FREITAS. 

JOÃO GUSTAVO PEREIRA LOUREIRO e GABRIELA RI-
BEIRO BARBOSA. Ele, de nacionalidade brasileira, médico 
veterinário, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia 
08 de novembro de 1975, filho de JOÃO BOSCO LOUREI-
RO e de IVETE DE FÁTIMA PEREIRA LOUREIRO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, empresária, divorciada, nascida em 
Barretos, SP, no dia 31 de agosto de 1982, filha de ROB-
SON GOMES BARBOSA e de NANCY FERREIRA RIBEIRO 
BARBOSA. 

ANDRÉ RICARDO FÁVARO e THAISE GABRIELA PIA-
SENTIN. Ele, de nacionalidade brasileira, analista de siste-
mas, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
06 de agosto de 1981, filho de JOÃO FÁVARO e de SONIA 
MARIA SCARANO FÁVARO. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, empresária, solteira, nascida em Formosa do Oeste, PR, 
no dia 19 de outubro de 1985, filha de GERALDO PIASEN-
TIN e de NAIR ROQUE DE CARVALHO PIASENTIN.  

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

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

São José do Rio Preto, 05 de maio de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

                
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 

Termo de Fomento no: 17/2022

Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 

Proponente: ASSOCIAÇÃO ALMA AUTISTA
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Objeto: Realizar a execução de projeto de implementação 
do programa Jovem Aprendiz e de estágios voltados aos 
jovens e adolescentes do município de Bady Bassitt através 
de investimento em equipamentos e custeio para manuten-
ção do projeto.

Data da assinatura: 05/05/2022

Data do início: 06/05/2022

Data do término: 31/12/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

Prefeitura do Município de Tanabi.
Pregão Presencial n° 12/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição futura e parcelada 
de lanches, bolo, salgadinhos e sucos para diversos setores 
da Prefeitura de Tanabi, conforme a quantidade descrita no 
Anexo I deste edital, pelo período de 12 (doze) meses. Entre-
ga de envelopes e credenciamento e sessão de negociação: 
19 de maio de 2022, as 09h15min. O edital poderá ser adquiri-
do na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha 
Jr. 242, Centro, todos os dias úteis das 09h00 às 15h00 ou 
pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 04 de maio de 2022. 
João Paulo da Silveira – Pregoeiro - Norair Cassiano da Sil-
veira – Prefeito do Município.

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.

LUCAS RICARDO BUCCA e GISLAINE ANDRADE. Ele, brasileiro, natural de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, nascido aos vinte e sete (27) de março de um mil novecentos e oitenta e cinco (1985), com 
trinta  e sete (37) anos de idade, polidor, divorciado, filho de JOÃO RICARDO BUCCA e de dona HELENA 
MARQUES DA COSTA BUCCA. Ela, brasileira, natural de Ariquemes, Estado de Rondônia, nascida aos  três (03) 
de outubro de um mil novecentos e oitenta e sete (1987), com trinta  e quatro (34) anos de idade, do lar, divorciada, 
filha de de dona JANETE DE FÁTIMA DE ANDRADE.

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, dois (02) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
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. GUSTAVO CONCHAL RICHIARDI SOUZA e TA-
NANDRA BEATRIZ DE LIMA ZACCHARIAS, sendo ELE 
filho de SERGIO LUIZ RICHIARDI SOUZA e de APARECI-
DA NELI CONCHAL SOUZA sendo ELA filha de REINALDO 
ZACCHARIAS e de CARMEN SILVIA DE LIMA ZACCHA-
RIAS; brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 05/05/2022.

A Associação dos Transportadores Autônomos de 
Carga de São José do Rio Preto (ASTAC), convoca seus 
associados para Assembleia Ordinária a realizar-se no dia 
22 de Maio de 2022 as 08:00,na Sede da Associação,loca-
lizada á Rua Manoel Caldeira Filho,2062,Bairro Cidade Jar-
dim,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
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SOCIAL LUI
WALDNER

DIA DA OFTALMOLOGIA
Alguns povos de língua árabe,têm por hábito usar 
uma metáfora que exemplifica com precisão o valor 
dado por eles aos seus filhos.Usam para chamá-los, 
com extremo carinho,a palavra “iaiuni”, que em por-
tuguês significa “Meus olhos”porque ali eles deter-
minam a importância que dão aos seus filhos, uma 
vez que a visão é um dos mais importantes dos cinco 
sentidos que permite aos seres vivos dotados de ór-
gãos adequados,aprimorarem a percepção do mundo 
exterior.Os olhos dão sentido ao efeito de ver,à ca-
pacidade de  compreensão, assimilação e percepção 
visual de tudo que está presente no mundo exterior,-
concebida a partir da utilização dos olhos e do cére-
bro.Com origem no termo latino visio,a palavra  vi-
são  faz referência ao sentido que permite detectar 
a luz e interpretá-la,isto é, ver. Comemora-se ama-
nhã o Dia da Oftalmologia,especialidade da medicina 
que estuda e trata as doenças relacionadas ao olho,à 
refração e aos olhos e seus anexos.O médico oftal-
mologista realiza cirurgias, prescreve tratamentos e 
correções para os distúrbios de visão. A especialida-
de investiga, estuda, diagnostica e trata as doenças 
relacionadas com os olhos,com a visão e estruturas 
afins, alertando sempre para a prevenção e detecção 
precoce de determinadas doenças oculares ou até 
do organismo,que tratadas oportunamente garan-
tirão menores ou nenhum prejuízo futuro. O médico 
oftalmologista atento também poderá auxiliar o seu 
paciente quanto ao tratamento de outras patologias, 
quando necessário,como por exemplo, problemas re-
lacionados com hipertensão,indicando-lhe a procura 
de um endocrinologista ou clínico geral. Aproveito a 
data para a homenagem desta coluna a quatro exce-
lentes profissionais que dignificam a medicina e em 
particular,a Oftalmologia, que, pela sua trajetória bri-
lhante, merecem os aplausos de nossa cidade. 

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana:6, sexta-feira: 
Nasceu Sigmund Freud, Sandra Maria Jabur Ribeiro,Ka-
rine Petrolli Rosa, Manuela Ottoboni Rossi, Paulo An-
tonio Vicentin.7, sábado: Data Nacional de Israel (Inde-
pendência), Dia do Oftalmologista, nasceu Eva Perón, 
Ilza Bassi da Silva, Bianca Junqueira Zancaner Pas-
soni, George  Clooney,Leonice Ferrari,Nagi Racy, Tony 
Blair, Nelinho Tonelli,Vitor Amadeu Escobar Pardo.8, 
domingo: Dia do Artista Plástico,Dia do Profissional 
do Marketing, André de Giorgio,Sílvio Bassitt,Thomás 
Bassitt,Manoel Jorge de Medeiros Júnior,Carlos Adib 
Cury,Diego Cabrera, Rita Brito Arantes, João Havelan-
ge, Beth Faria, Taffarel.9, segunda-feira: Maria Apare-
cida Abelaira Vizzoto, Gisele Falavina Dias, Márcio Aní-
sio Haddad,Nathália Moreno Cury,Nizan Guanaes, Vera 
Bufolin, Verinha Mussi Hage,Vilma Coelho Reverendo 
Vidal, Marina Beolchi de Lima Araújo,Otávio Vale.10, 
terça-feira: governador Rodrigo Garcia, Cidinha Olivei-
ra Gattaz, Cidinha Cury Antônio, Sílvia Maria de Mello 
Marconi, Chim Palchetti; José Chalela,Lucy de Freitas 
Colturato,Celso Proto  de Melo, Luiz Storino,Maria-
na Célico,Marta Pereira Marques, Matheus Baraldo 
Gomes,Reinaldinho Zanon,Ricardo Milani, Wanderley 
Luxemburgo, Malú França, Nilda Soares, Solange As-
tofolo Issas, Geraldo Antonio Cesta.11, quarta-feira: 
Nasceu Salvador Dalí, a lady Geni Munia (101 anos), Gi-
seli Sayeg Nunes Ferreira, José Adriano Zancaner,Tu-
fic Bauab Júnior,Eliner Andreolli, José Vinha Filho, Rui 
Carlos Giorgi, Sandra Tavares, Adriana Mahfuz Crosa-
ra Aguiar, Gisele Spiewak Finimundi, Beny Guagliardi, 
Beth Mendes,Brunete Fracaroli, Carlinhos Lyra, Maria 
Terezinha Monteiro, Pedro Batista.12, quinta-feira: 
Nasceu Jamelão, Carolina Cunha de Oliveira, Fátima 
Lemes, Antônio Cury,  Antônio  Francisco  Conte, Be-
bel Gilberto, Sérgio Chapelin, Stefanie Correa  de Mello 

BAILE-SHOW I
A Diretoria Nadim Cury/Paulo Voltarelli engalana-se 
para receber amanhã,os associados do Clube Monte 
Líbano,no penúltimo evento social de sua gestão,antes 
da Festa Junina  marcada para o início de junho.É o Baile 
do Dia das Mães,tradicional no calendário da cidade,-
que traz cintilando como atração,a cantora Alcione.

HOMENAGEM
Exatos 800 dias após o dia em que o Ministério da Saúde 
divulgou o registro do primeiro caso do novo Coronavirus 
no Brasil,a diretoria da Associação Paulista de Medici-
na –Regional de Rio Preto,homenageou ontem 40 pro-
fissionais da saúde que mergulharam na árdua luta de 
salvar vidas durante a pandemia.A solenidade aconteceu 
na Sociedade de Medicina e Cirurgia, a partir de 19 horas.

MARATONA I
Pela primeira vez a família Braile estará ausente 
do meu Feijão Chic.O engenheiro mecânico Rafael 
Braile Cunha,filho de Márcio José de Paula Cunha 
e Maria Cecilia Patrícia Braga Braile Verdi, está 
de casamento marcado com a médica Julia Luppi-
no,filha de Plínio Luis Luppino e Renata Cristina 
Sant’Anna Lupino.A cerimônia íntima será dia 4 
de junho,às 11 horas, na Redentora, com recepção 
após na Chácara Santa Fé,em Cedral.Os noivos ga-
nham um chá bar no sábado,dia 14 de maio, ofere-
cido pelos tios Waltinho e Valéria Braile Sternieri 
em sua residência.

MARATONA II
No dia seguinte ao chá bar,dia 15 de maio, será re-
alizado na I Igreja Presbiteriana Independente o 
batizado de Maria Sofia, filha de Geovanne Braile 
Sternieri e Victoria Guedes Pereira Braile Sternieri. 
É netinha de Waltinho e Valéria Braile Sternieri e 
Eduardo e Vanessa Guedes Pereira.Após o batiza-
do os avós maternos recebem para um almoço em 
sua casa.Maria Sofia vem a ser bisneta do saudoso 
médico Domingo Marcolino Braile e Maria Cecilia 
Braga Braile.

DIA DAS MÃES
Depois de 800 dias de isolamento, com os nossos mais ve-
lhos protegidos da pandemia, o Dia das Mães de domingo 
vai ser um deus-nos-acuda,com as famílias festejando e 
se confraternizando.Os principais restaurantes da cidade 
estão com os talheres afiadíssimos,para oferecer o que 
têm de melhor aos seus clientes Mas a maioria não aceita 
reservas e a acomodação é por ordem de chegada.Fiquem 
ixperrtos para não mofarem nas filas e obrigarem os geni-
tores a longas e exaustivas esperas.

BAILE-SHOW II
Será sem dúvida,mais uma festa com a assinatura irre-
tocável desta diretoria,que servirá de confraternização 
dos associados,que cristalizam momentos esperados 
há mais de uma ano desde que o perverso vírus parali-
sou a sociedade como uma lanterna faz com um jacaré.
As pessoas andam ávidas para rever amigos,e festejá-
-los, pois com o isolamento, começaram a aprender a 
vida e fazerem-na pulsar mais forte.

NOITE DE AUTÓGRAFOS
Acontece sábado,às 20 horas,no Coco Bambu,o lançamento do 
livro “O Lugar da Pedra Branca- Memórias de Affonso Oger”,um 
dos fundadores do Expresso Itamarati,falecido há 2 anos.A obra foi 
escrita por José Luiz Rey e o lançamento,já anunciado aqui, teve que 
aguardar o fim do isolamento sanitário determinado pela pandemia.

CHAMPÃ & CAVIAR

DR LUIZ ANTONIO DEMARCO- Clínica de Olhos Rio Preto.

DR.APARECIDO JOÃO FALOPPA e sua filha, DRA THAISSA 
FALOPPA DUARTE – HO Redentora- Hospital de Olhos

DR. LEONARDO PEREIRA- HO Redentora- Hospital de Olhos.

*Sinval Célico Neto e a mulher Na-
thalia reúnem amigos amanhã no Rancho Santa Fé,para 

celebrar o primeiro aniversário de seu filho Octávio, 
inspirada  num acampamento

*A família de Paulino Locatelli
Garcia aproveitará o almoço deste domingo, para fes-

tejar o aniversário do governador Rodrigo Garcia que 
transcorre na próxima terça-feira, dia 10. 

*O advogado Osmar Honorato  
e a mulher,Sol, embarcam em maio para New York  e lá 

permanecem até dia 20.

*Da Itália, terra natal dele, onde 
estão curtindo férias,o empresário Michelle Conte, dono 

do Villa Conte e a mulher Sônia Garisto Conte,pediram 
reserva de convite para o Feijão Chic. Chegam aqui dia 10.

*O vereador Renato Pupo sai bateu 
o martelo: sai mesmo para deputado estadual.

*O fotógrafo Ricardo Milani, co-
memora seus 50 anos com uma exposição Nefelibata- que 
para quem não sabe, é quem vive nas nuvens- cujo vernis-
sage acontece na próxima quarta-feira, das 11 às 18 horas 

no Urban Arts .

*O banqueteiro Adolfo Bordón
tem sido um dos mais requisitados para oferecer pratos 

de sua especialidade como bacalhau, frutos do mar e 
paellas para quem prefere o conforto de casa , evitando 

filas no almoço do Dia das Mães.Info:17- 99609-9959 

*A diretoria do Parque  Residencial 
Damha I, marcou para o dia 3 de junho a partir das 19h30, a 

realização de sua 22ª festa junina.

*Viviane e Victoria Steigleder, 
inauguraram a Kavuka,loja online que traz os últimos lançamentos 

em produtos inovadores, criativos, diferentes,inspirados em sonhos 
no mundo, para presentes para todos e com ótimos preços.

*Minhas condolências à família 
do ex-prefeito de Catanduva, Alfredo Luiz Jorge e Maria 

Cecilia,pelo falecimento de sua filha Maria Leonor na 
semana passada. 

*Preto Moreno se apresenta hoje 
à noite no Automóvel Clube e a dupla Maurício e Nathalia, 

amanhã no almoço. Na boate de amanhã, Anisinho e Mazi-
nho e no almoço de domingo, Marco Pedrão Hits e Boca.

*O próximo setor que o market 
place doMagalu vai entrar de cabeça é o de autopeças e 

acessórios para automóveis, um mercado bilionário que a 
empresa ainda não atua e é liderado pelo Mercado Livre.

*O mirassolense Sig Bergamin  
lançou mais um livro:”Art Life”

*Dia 13 de setembro  a Lide Noroes-
te Paulista realiza um debate com candidatos a deputados.

*A Schutz, de Alexandre Birman,  
agora também passa a fazer roupas femininas.

*Dos 22 deputados federais 
do PSDB, João Dória não tem hoje o apoio de nenhum
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