
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP - SÁBADO - 07 MAIO DE 2022 - ANO XIX - Nº 5.551 - R$ 1,50

D I R E TO R - P R E S I D E N T E :  E D S O N  PA Z

SAÚDE DE RIO PRETO

Prefeitura vai abrir mais 60 
leitos de enfermaria e UTI
O anúncio ocorreu no gabinete do prefeito nesta sexta-feira, 6, com a presença do secretário de Saúde Aldenis Borim

SESSÕES

Portal para 
divulgar obras 
retorna à pauta 
da Câmara
A sessão de terça-feira, 
10, na Câmara Municipal, 
terá em pauta projeto de lei 
do vereador Jean Charles 
(MDB) que obriga a Pre-
feitura de Rio Preto criar 
uma plataforma virtual 
nas redes sociais para que 
a população possa acompa-
nhar o andamento de obras 
executadas pelo governo. 
POLÍTICA  Pág.3

BRASILEIRÃO

Mirassol 
defende a 
liderança diante 
do Campinense

DESTAQUES NA 
QUEDA DE BRAÇO
Os atletas de Rio Preto, Ma-
theus Strengari e Saul Bonde-
san, participaram do evento 
“Arnold South America” em 
São Paulo . ESPORTES Pág.6

ESPORTES  Pág.6

Comércio aposta  em consumidor de última hora
Com horários estendidos e promoções em vários segmentos, a expectativa dos lojistas é atrair um bom público de 
consumidores às vésperas da data, diferente do ano passado quando o comércio enfrentava a pandemia em seu auge. 
De acordo com Walter Carrazone, diretor de comércio da Associação Comercial de Rio Preto neste ano deve ser re-
gistrado um aumento de 10% nas vendas. CIDADES Pág.5

Os novos leitos de enferma-
ria estarão na UBS Frater-
nidade e de UTI na Santa 
Casa e Hospital de Base. 
Serão abertos 30 leitos de 
Enfermaria na UBS Frater-
nidade e 26 leitos de UTI 
na Santa Casa. Outros 10 
leitos de UTI da Santa Casa 
já tinham sido adquiridos 
em 24 de abril, por meio de 
aditivo no contrato pactua-
do com o Hospital ao custo 
adicional de R$ 328 mil.. 
CIDADES Pág.5

Neste fim de semana o horário dos shoppings vai das 10h às 22h e na região central, hoje,  das 9h às 17h

América tenta embalar na Segunda Divisão do Campeonato Paulista (Bezinha). Neste sába-
do (7), o Rubro visita o Andradina às 15h. ESPORTES  Pág.6

CASO DE 2012

TJ mantém 
condenação de 
ex-vereador  por 
improbidade

TRÂNSITO

Projeto obriga 
replantar árvore 
derrubada em 
acidente

O desembargador Antô-
nio Celso Aguilar Cortez, 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (TJ) 
negou os embargos de-
claratórios proposto pelo 
ex-vereador e ex-secretário 
de Esporte, José Carlos Ma-
rinho, que pedia anulação 
de condenação por impro-
bidade administrativa.
POLÍTICA Pág.3

Projeto de lei quer obrigar 
motoristas que causam 
dano ao meio ambiente a 
plantar árvores como uma 
forma de compensação 
aos cofres públicos. A pro-
posta é de autoria do vere-
ador Renato Pupo. Consta 
que deverão restituir o 
erário, pelos danos cau-
sados ao meio ambiente, 
os condutores que derem 
causa à acidente de trân-
sito que afete o meio am-
biente, em caso de dolo ou 
culpa. POLÍTICA  Pág.3

A DDM investiga uma denúncia de violência doméstica 
contra uma jovem, de 21 anos, moradora do Nova Espe-
rança. O marido, que tem a mesma idade, é investigado 
por mantê-la em cárcere privado. CIDADES Pág.4

INSEGURANÇA

Passageira é
furtada em 
ônibus e idosa 
em banco
CIDADES  Pág.4

ESTILIONATO

Dona de casa 
e aposentado 
caem em golpe 
e têm prejuízo
CIDADES  Pág.4 FUTEBOL-

Homem é acusado de manter 
esposa em cárcere privado

VIOLÊNCIA

DIA DAS MÃES

RIO PRETO

Vacinação 
de grupos de 
risco longe 
do ideal
O ‘Dia D de Vacinação’ 
imunizou mais de 5 mil 
pessoas, mas não alcan-
çou os objetivos defi nidos 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Rio Preto e 
Ministério da Saúde. Os 
dois órgãos preconizam 
cobertura vacinal de 90% 
da população alvo de cada 
grupo para evitar surtos 
de várias doenças.
CIDADES Pág.5

Arquivo Dhoje

DESTAQUES NA 
QUEDA DE BRAÇO
Os atletas de Rio Preto, Ma-
theus Strengari e Saul Bonde-
san, participaram do evento 
“Arnold South America” em 
São Paulo . 
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4 exercícios que vão turbinar 
o cérebro e a mente ! 

O Mito sobre o Dia das Mães
Monotonia e rotina são  

coisas que viciam o cérebro e 
impede a sua evolução. 

Uma vez o cérebro evo-
luído não retrocede nunca 
mais .Tudo que fazemos de 
forma diferente como pegar 
um outro trajeto até a escola/
trabalho, sair para visitar 
novos locais, ter um novo 
hobbie, aprender um novo 
idioma, exercícios diferentes 
são capazes de aumentar a 
plasticidade cerebral.

Use objetos de forma não 
convencional e diferenciada.

A imaginação é a porta 
para o impossível. Imagine 
situações diferentes, possibi-
lidades novas, usos de objetos 
de formas , adquira novos 
hábitos para rotina e faça tudo 
de forma diferente e inusitada 
e por aí vai. Dessa forma, você 
se tornará uma pessoa mais 
criativa e esperta.

Livros  são os principais 
responsáveis por estimular a 
memória, inteligência e capa-
cidade cognitiva.

Faça  desenhos , sudoku , 
jogos como dominó, quebra-
-cabecas , trilha e até a brinca-
deira antiga chamada “stop”

O mais importante dia 
jogos e das atividades é você 
fazer , comece hoje ,comece 
agora !

Algo bem fácil é usar as 
partes do corpo que não são 
dominantes . Tipo escrever 
com a mão contra lateral a 
dominante ou tentar pintar 
com os pés por exemplo .

Visite paisagens e locais 
novos e visuais diferenciados 
, experimente novas comidas 
e novos sabores .

Em resumo , tenha estí-
mulos diferentes do habitual .

4 exercícios para 
o cérebro : 

Escreva todos os dias 50 
palavras que você não es-
creve no dia a dia . Faça este 

exercício ao menos 2 vezes por 
semana 

 Fazer mapas mentais. À 
medida que o tempo passa, 
algumas coisas vão sumindo 
da nossa mente. Ter um tempo 
para mentalizar a sua própria 
história com detalhes, se achar 
viável escreva mas de próprio 
punho .

Ter pensamento positivo! 
Exercite seus pensamentos a 
acreditar em cosias boas Para 
nos tornar pessoas mais feli-
zes, o cérebro tende a apagar 
situações negativas, por isso a 
ansiedade e a preocupação de-
vem ser evitadas ao máximo.

Pensar em nada.Essa dica 
parece boba, mas pode ajudar 
muito a ampliar sua capacida-
de cerebral 

É como se as conexões 
neurais fi cassem sobrecarre-
gadas, não havendo oxigênio 
sufi ciente para que o cérebro 
cumpra todas as atividades 
requeridas. Para garantir que 
as funções vitais não deixem 
de funcionar, o órgão acaba 
abandonando algumas ati-
vidades que estavam sendo 
executadas, como a memória.

A solução é algo bem sim-
ples: pense em nada. Dedique 
alguns minutos para fugir da 
realidade e imaginar coisas 
vagas, músicas ou lembranças 
que dão prazer. Isso vai rela-
xar a mente e fazer com que 
a ordem se restabeleça nesse 
órgão tão misterioso quanto 
essencial que é o cérebro.

*Dra Silvia Batista , 
mestre  , fisioterapeuta 
, prof de educação física 
, empresaria da saúde , 
mestre  internacional em 
nutrição .Gestora do pro-
jeto Escola da vida natural 
e automasagem 3D Nano 
.Contato : silviafi siotera-
pia@icloud.com 

 Instagram :
 Dra Silvia Batista

 Sentir-se mãe é experi-
mentar uma constante fonte 
de inspiração. E não estou 
falando da maternidade en-
quanto genética ou mesmo 
da maternidade escolhida, 
mas de um sentimento vis-

O dom da vida e a arte de ser mãe
Beatriz Breves

ceral, aquele que emerge de 
nossas entranhas e faz nascer 
e renascer.

De fato, falar o sentimento 
de mãe é falar do que é genuíno 

em nossa origem, visto que o 
primeiro instante de nossa exis-
tência, aquele que gera o fruto 
que servirá de base para o que 
iremos nos tornar, é vibrado no 

interior de uma fêmea. Interior 
que, independentemente de 
ser humano ou animal, se faz 
encantado e encantador.

Falar do sentimento de 
mãe é dizer a maestria de uma 
emoção que, apesar do medo, 
se realiza na entrega da doação.

Sendo na permanência, o 
sentimento de mãe mesmo 
transitando nas frestas do 
mistério, aos poucos, vai se 
revelando através de uma força 
que se autoperpetua chama-
da VIDA.

*Beatriz Breves é psi-
cóloga, psicanalista, físi-
ca e psicoterapeuta. Sua 
especialidade é a Ciência 
do Sentir e os mais de 500 
sentimentos listados du-
rante 35 anos de pesquisa.

O segundo domingo do mês 
de maio, todos os anos, é de-
dicado ao Dia das Mães, um 
momento para estabelecer e 
ampliar as relações sociais e 
estimular a afetividade entre as 
crianças e as mães. Além de ser 
um dia lindo para lembrar da 
importância da maternidade e 
falar de toda essa jornada. En-
tretanto, a data também pode 
provocar certos danos na saúde 
mental de quem não consegue 
lidar muito bem com essa co-
memoração.

O Dia das Mães pode estimu-
lar tanto sentimentos positivos, 
quanto negativos nas pessoas, 
com base nas nossas vivências 
relacionadas à data. É impor-
tante refl etir como para muitos o 
dia das mães se tornou uma 
única data reservada para agra-
decer e valorizar as mães: o que 
ela representa nos dias de hoje.

Sabemos que assim como o 
Natal e a Páscoa, a data tomou 
tamanha proporção com in-
centivo do comércio. Contudo, 
muito além da ênfase no au-
mento de vendas de presentes, 
o segundo domingo de maio, 
ficou marcado pela troca de 
vivências familiares e a reunião 
em família para comemorar 
juntos este dia. Então, neste 
sentido, podem ser criadas 
memórias afetivas em torno da 
família, que contribuem para o 
fortalecimento da relação entre 

ARTIGO

Ana Cláudia Carvalho

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

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

ARTIGO

mães e fi lhos.
Ainda que a data possa repre-

sentar para muitas pessoas um 
momento de fortalecimento de 
vínculos familiares, para outras 
pode acarretar sofrimento emo-
cional, por aproximá-la de lem-
branças dolorosas e de cobranças 
sociais. Atualmente, nas redes 
sociais, facilmente comparamos 
o fragmento que vemos da vida 
do outro e comparamos com a 
totalidade das nossas vivências. 
Esta comparação é injusta co-
nosco e pode trazer adoecimentos 
emocionais.

O Dia das Mães pode repre-
sentar, para muitas pessoas, um 
contato com lembranças difíceis 
e dolorosas. Pessoas que não tive-
ram uma fi gura materna presen-
te, quem lida com o luto da mãe 
ou de um fi lho, pessoas que por 
alguns motivos estão distantes 
de suas mães ou fi lhos, seja por 
conta da distância física ou algum 
desentendimento, mulheres que 
sonham com a maternidade e não 
conseguiram vivenciá-la, as que 
não desejam ser mães e ainda 
precisam lidar com as cobranças 
da sociedade. Entre outras situ-
ações, muitas pessoas podem ser 
impactadas de maneira negativa.

Esta data não deve ser um 
peso para quem não consegue 
celebrá-la e é preciso compre-
ender a singularidade de cada 
pessoa, acolher e jamais julgar. 
As pessoas costumam utilizar 
frases ‘reparadoras’ para abordar 
sobre uma dor que não conhe-

cem. Neste sentido, precisamos 
ter empatia para compreender 
que assim como outras datas 
comemorativas, o dia das mães 
pode não ser uma data agradável 
para todos.

É importante lidar com esse 
sentimento e fazer com que ele 
não afete mais a vida pessoal. O 
mais indicado seria que a pessoa 
evite comparações ou até mesmo 
se force a celebrar esta data como 
outros. Além disso, é necessário 
entender quais pensamentos, 
sentimentos e emoções estão 
relacionados a esta vivência. A 
psicoterapia, por exemplo, pode 
ajudar e muito a ressignificar 
lembranças e situações difíceis 
que não conseguimos lidar. Ter 
saúde emocional não significa 
ausência de vivências dolorosas, 
mas aprender a lidar com elas a 
partir do autoconhecimento.

Amamos os nossos fi lhos, mas 
nem sempre gostamos do que 
representa a maternidade real, 
bem diferente daquela que esta-
mos acostumados a ver nas redes 
sociais. A maternidade não deve 
ser romantizada, são inúmeras as 

renúncias, o cansaço, as múltiplas 
tarefas, as autocobranças e as co-
branças da sociedade. Temos que 
ser boas mães, boas profi ssionais, 
boas parceiras, boas fi lhas, boas 
amigas. Para muitas pessoas, o 
maternar é exaustivo e solitário.

Mesmo com a pressão, não 
é impossível se livrar desses 
estigmas que podem se tornar 
negativos. Existe um luto que 
nem sempre conseguimos lidar 
em relação à mulher que fomos 
e que deixou de existir. Outra 
mulher nasce quando tem um 
fi lho, no entanto, as cobranças 
aumentam, os papéis sociais são 
acrescentados: ainda precisamos 
caminhar muito na compreensão 
de que um fi lho pertence à fa-
mília e não apenas à mãe, todos 
podem e devem cuidar da mãe e 
da criança.

Este estigma social que pre-
cisa ser combatido de que a mãe 
precisa continuar a ser aquela que 
consegue equilibrar muito bem 
todos os seus papéis sociais. Ain-
da precisamos caminhar muito a 
respeito do que a sociedade com-
preende sobre o que é ser mãe e o 
que é ser pai. Se existe uma mãe 
exausta, possivelmente existe um 
pai que não está fazendo o seu pa-
pel. Infelizmente, ainda é comum 
vermos mães sobrecarregadas 
e pais ausentes da vida com os 
fi lhos. Além do mais, combater a 
romantização da maternidade é 
muito essencial, bem como com-
preender que podemos ser mães.

* Ana Cláudia Carvalho, 
docente do curso de psico-
logia da Estácio e mestra em 
psicologia. 

Não existe fórmula mágica para sucesso empresarial, 
importante observar alguns fatores

Ao ter uma ideia de ne-
gócios e buscar recursos e 
esforços para transformar 
uma ideia em algo concreto, o 
empreendedor desconhece al-
guns itens que o diferenciam do 
empresário que gostaria de ser.

É muito comum os empre-
endedores só perceberem que 
cometeram erros, ou que faltou 
algo na empreitada, quando 
não estão conseguindo ter o 

ARTIGO

Fábio Lima
retorno fi nanceiro ou de satis-
fação idealizada.

No mundo dos negócios, o 
empresário precisa ter a inicia-
tiva, ousadia e criatividade do 
empreendedor aliada à técnica 
de execução de um perito no 
ofício. Também são necessários 
a habilidade, a fl exibilidade e o 
poder de execução, a gestão e o 
controle de um administrador.

Quando não se tem algumas 
destas habilidades, é funda-
mental buscar sócios e par-
ceiros complementares para 
assim garantir o equilíbrio 
necessário para o sucesso em-
presarial.

A gestão correta de cada 
setor e departamento da em-
presa, com ações e reportes que 
alinham os resultados atingi-
dos pelos departamentos aos 
planejamentos e expectativas 
geradas pelos empreendedo-
res, é o que vai ajudar a enten-
der se empresa está mais perto 
ou mais distante do sucesso 
empresarial.

Para uma boa gestão em-
presarial, o primeiro passo é 
reconhecer que um negócio 
não é composto apenas de um 
setor, como alguns empre-
endedores e alguns gestores 
defendem, colocando forças, 
energia, atenção e importância 
em departamentos isolados.

Uma empresa é um sistema 
complexo e, como todo orga-
nismo, precisa de trabalho em 
conjunto.

Setores interligados entre 
si, quando trabalham em har-
monia e interdependência, são 
mais efi cazmente gerenciados, 
direcionados e potencializado-
res de resultados, garantindo 
uma empresa mais saudável.

Em um país como o Brasil, 
apesar de toda a burocracia, 
cada vez mais as pessoas de-
cidem abrir uma empresa. 
Seja por necessidade, sonho 
ou mesmo pela real oportuni-
dade de mudar uma situação 
econômica e comercia desfa-
vorável, empreender no Brasil 

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
fisioterapiasilvia@icloud.com

e no resto do mundo é uma 
tarefa gratifi cante, quando bem 
planejada e executada, prin-
cipalmente no que se refere 
ao impacto socioeconômico. 
Porém, Infelizmente, muitas 
acabam fechando as suas por-
tas precocemente, seja por não 
adequação a fatores  externos 
ou mesmo por inexperiência.

Portanto, é importante ter 
consciência de que a longevi-
dade de uma organização de-
pende, além da venda e entrega 
de produtos e serviços com 
valor para os clientes, de uma 
boa gestão. Afi nal de contas, 
a administração competente 
possibilita o uso adequado 
dos recursos e controle para 
o melhor direcionamento das 
ações que ajudam no alcance 
dos objetivos.

Para melhorar a gestão de 
um negócio e não virar estatís-

tica negativa, é recomendável 
a busca pela ajuda de consul-
tores em gestão empresarial 
e estratégia, como os da Light 
Consulting & Coaching, que 
por meio de diagnósticos es-
tratégicos e personalizados, 
ajudam a identifi car as áreas 
da empresa que precisam de 
suporte prioritário. Assim, é 
possível diagnosticar e indicar 
soluções para o crescimento 
de maneira estruturada e 
organizada.

O importante é não abrir 
mão de uma atuação mais 
segura na gestão empresarial 
de um empreendimento.

*Fábio Lima é consul-
tor e mentor especialista 
em gestão empresarial, 
CEO da LCC - Light Con-
sulting e Coaching. www.
lightconsulting.com.br



O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei 
aprovado pela Câmara Mu-
nicipal que isenta os profis-
sionais da rede de ensino do 
município da obrigação do 
pagamento da Área Azul nas 
imediações das unidades em 
que atuam durante os perío-
dos de desempenho de suas 
funções. A proposta do vere-
ador licenciado Fábio Mar-
condes (PL), atual secretário 
de Esportes, subscrito pelo 
vereador Rossini Diniz (PL), 

foi aprovada em abril. 
Na justificativa do veto 

Edinho apontou vicio de ini-
ciativa já que a isenção com-
pete ao Poder Executivo. Ele 
também lembrou que a isen-

ção causaria desequilíbrio nas 
contas da Empresa Municipal 
de Urbanismo (Emurb) que 
gerencia a Área Azul em Rio 
Preto. 

“A presente propositura 
ocasionaria desequilíbrio eco-
nômico-financeiro na relação 
entre os preços públicos pra-
ticados pela EMURB, no que 
tange à compra e venda de 
cartões de estacionamento 
e a dispensa de arrecadação 
elevando as despesas públicas 
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Política De volta à rotina
Governo federal determina retorno de 
servidores e empregados públicos ao 
trabalho presencial

Piso salarial
O Congresso Nacional promulgou o 
piso salarial de agentes comunitários 
de saúde do país

Divulgação SMCS

Vetado projeto que isenta Área Azul 
para profissionais da educação

ADMINISTRAÇÃO

Edinho apontou vicio de 
iniciativa já que a isen-
ção compete ao Poder 
Executivo

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

para a manutenção do sistema 
de estacionamento rotativo”, 
afirma. 

Edinho ainda lembrou que 
o preço da tarifa da Área Azul 
poderia sofrer reajuste. “Ade-
mais, obrigaria a EMURB a 
rever o preço praticado na 
Área Azul ou ainda, promover 
à extensão de seus limites, 
para a compensação financei-
ra decorrente da quebra da 
arrecadação devida à isenção 
proposta”, diz Edinho. 

unidade de ensino”, afirma o 
documento. 

Para garantir a isenção 
do pagamento da Área Azul, 
o beneficiário deverá manter 
o cartão credencial em local 
visível no veículo. Marcondes 
alegou que os profissionais 
necessitam transportar grande 
volume de material didáticode 
forma que o estacionamento 
rotativo pago, obriga-os a es-
tacionarem seus veículos em 
locais distantes.

NA CÂMARA

Projeto obriga motorista plantar árvore 
em acidente com dano ao meio ambiente

VAGAS ATÉ 

100
METROS da unida-
de de ensino aonde 
o profissional atua 
teriam isenção da co-
brança da taxa

Projeto de lei quer obrigar 
motoristas que causam dano 
ao meio ambiente a plantar 
árvores como uma forma de 
compensação aos cofres pú-
blicos. A proposta é de auto-
ria do vereador Renato Pupo 
(PSDB). Consta que deverão 
restituir o erário público, pe-
los danos causados ao meio 
ambiente, os condutores que 
derem causa à acidente de 
trânsito que afete o meio am-
biente, em caso de dolo ou 
culpa. 
“Para cada arvore derrubada, 
danificada ou que coloque em 
risco o seu desenvolvimento, 
o motorista autor do aciden-
te deverá plantar uma árvore, 
contribuindo para a formação 
de contínuos florestais entre 
unidades de conservação”, 
afirma o documento. 
Pupo ainda determina que o 
plantio poderá ser executa-
do pelo próprio motorista ou 

através de cooperativas, orga-
nizações não governamentais 
ou empresas privadas habili-
tadas na área ambiental junto 
ao setor competente da Pre-
feitura de Rio Preto. 
“O plantio deverá ser feito no 
local do acidente ou em áreas 
de preservação permanentes, 
reservas florestais, parques 
e jardins, corredores ecoló-
gicos, assim como em outro 
ambiente ecologicamente 
apropriado ao plantio dentro 
do Município”, diz. 
O local deverá ser escolhido 
junto a Secretaria do Meio 
Ambiente, a quem compete a 
notificação do motorista cau-
sador, para o plantio no prazo 
estabelecido, nunca superior 
a 60 dias após a notificação. 

A penalidade para quem não 
cumprir a lei vai de R$ 346 a 
R$ 699 em caso de reincidên-
cia. 
Renato Pupo justifica a apre-
sentação como forma de pre-
servar a arborização da ci-
dade. “Além disso, a norma 
estabelece medidas para pre-
servar a arborização munici-
pal, que tem vital importân-
cia para a qualidade de vida 
da população. Sendo motivo 
de jurisprudência no STF o 
reconhecimento do direito 
a indenização por prejuízos 
materiais sofridos em razão 
de queda de árvore existente 
em via pública sobre veícu-
lo”, diz o vereador. O projeto 
ainda não tem data para ser 
analisado.

A penalidade para quem não cumprir a lei vai de R$ 346

AÇÃO DE 2012

TJ mantém condenação de Marinho 
por improbidade administrativa

O desembargador Antônio 
Celso Aguilar Cortez, do Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJ) negou os em-
bargos declaratórios proposto 
pelo ex-vereador e ex-secre-
tário de Esporte, José Carlos 
Marinho. 
Ele pedia a anulação da conde-
nação que sofreu em uma ação 
civil pública por improbidade 
administrativa proposta ainda 
em 2012 
Ele alegou nos embargos que 
uma lei de 2021 anulava a sen-

O local deverá ser 
escolhido junto a 
Secretaria do Meio 
Ambiente, a quem 
compete a notifi-
cação do motorista 
causador

Edinho veta projeto que isenta profissionais da educação do pagamento da Área Azul

O veto será agora analisado 
pelos vereadores. Caso seja 
derrubado em plenário o pre-
feito pode acionar o Tribunal 
de Justiça por meio de Ação 
Direta de Inconstitucionali-
dade (ADI).

Pelo projeto a isenção se 
aplicaria aos profissionais de 
ensino como professores, di-
retores e supervisores. 

“Vagas nas imediações são 
aquelas situadas num raio de 
até 100 metros do acesso à 

tença final. O desembargador 
relatou em seu despacho que 
a Lei de 2021 realmente altera 

substancialmente a redação 
anterior da Lei de Improbida-
de Administrativa (LIA), mas 
não prevê retroatividade para 
alcançar sentenças anteriores 
à sua publicação e negou o pe-
dido. 
A pena foi a perda das funções 
públicas, dos direitos políti-
cos por cinco anos, proibição 
de fazer negócios com o poder 
público, ressarcimento e mul-
ta de acordo com a gravidade 
dos atos passados. 
A ação inicial acusou o ex-se-
cretário de contratar pessoas 
usando terceiros para receber 
os pagamentos dos serviços 
prestados.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Portal para 
divulgar obras 
volta à pauta 
da Câmara

A sessão de terça-feira, 
10, na Câmara Municipal, 
terá em pauta projeto de 
lei do vereador Jean Char-
les (MDB) que obriga a 
Prefeitura de Rio Preto 
criar uma plataforma vir-
tual nas redes sociais para 
que a população possa 
acompanhar o andamento 
de obras executadas pelo 
governo. A proposta será 
analisada quanto o mérito 
já que durante sessão do 
dia 26 de abril foi aprova-
da pela maioria dos votos 
dos vereadores quanto a 
legalidade. 

Consta no projeto de 
Jean as obras que poderão 
ser acompanhadas pela 
população entre elas: as 
de infraestrutura, novas 
edificações, restauração e 
manutenção da infraestru-
tura municipal, edificações 
e patrimônio público. 

Segundo o texto, o 
Portal deverá ser ampla-
mente e de fácil acesso à 
população, inclusive aos 
cidadãos com reduzido 
conhecimento de infor-
mática. As informações 
devem ser claras e de fácil 
entendimento, devendo 
constar: o início, término 
e o custo total da obra; a 
origem do recurso; as Se-
cretarias e departamentos 
fiscalizadores; a empresa 
construtora e o respectivo 
engenheiro responsável 
pela obra, entre outras.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

SOCIAL

Prefeitura e Acirp criam comitê de 
atenção aos moradores de rua

No mesmo dia em que enti-
dades representativas deba-
teram na Câmara Municipal 
a situação dos moradores de 
rua, a Prefeitura de Rio Preto 
em parceria com a Associa-
ção Comercial de Rio Preto 
(Acirp) anunciou nesta quin-
ta-feira, 5, a criação de um 
comitê permanente de aten-
ção para análise e definição 

de ações conjuntas em atendi-
mento a estas pessoas. 
O presidente da Acirp, Kelvin 
Kaiser, havia adiantado du-
rante a tarde, na audiência, 
que tinha solicitado ao pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
a criação de um comitê para 
gerenciar a situação. A enti-
dade é um das várias que vem 
recebendo reclamações por 
parte de empresários e comer-
ciantes, em especial do centro, 
afirmando que a presença dos 
moradores de rua tem afetado 

as vendas. São casos em que 
os moradores nesta situação 
fazem uso de álcool, drogas e 
até mesmo suas necessidades 
próximos aos estabelecimen-
tos. 
“Estive na manhã desta quin-
ta-feira no gabinete do pre-
feito Edinho Araújo quando 
definimos com todo o secre-
tariado essa parceria para tra-
balharmos juntos e enfrentar 
problema tão complexo quan-
to esse”, disse Kelvin Kaiser, 
presidente da Acirp.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação
Divulgação
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CIDADES Violência
Quadrilha explode caixa eletrônico em 
supermercado e ainda faz refém na 
zona sul de São Paulo

Agressão
Homem que agrediu namorada por 3 
dias tem passagens pela polícia por 
violência doméstica, roubo e tráfico

A Delegacia de Defesa da 
Mulher de Rio Preto investiga 
uma denúncia de violência 
doméstica contra uma jovem, 
de 21 anos, moradora do Nova 
Esperança. 

O marido da vítima, que 
tem a mesma idade, é inves-
tigado por torturar e manter 
a esposa em cárcere privado. 

Segundo o boletim de 
ocorrência registrado na noi-
te de ontem, 5, ela foi man-
tida sem comunicação com 
familiares por uma semana e 
agredida várias vezes, tendo 
sido obrigada a caminhar 
sobre cacos de vidro. 

Ela foi resgatada, junto 
com a filha, por um tio. O 
suspeito não foi preso e con-
tinuava sendo procurado até 
o fechametno desta edição.

Procurado
Já em outro caso, um pro-

curado pela Justiça de Rio 
Preto por não pagar pensão 

Homem é acusado de torturar e manter 
esposa em cárcere privado por uma semana

RIO PRETO

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Dona de casa  e 
aposentado têm 
prejuízos com 
golpe e furto

alimentícia foi preso pela 
Polícia Militar, na tarde desta 
quinta-feira, 5, por tráfico de 
drogas. 

A guarnição fazia patru-
lhamento de rotina no Mini 
Distrito Adail  Vetorazzo 
quando o jovem, de 25 anos, 
que estava na calçada de uma 
oficina, tentou se esconder 
atrás de um carro ao ver a 
viatura. 

O suspeito não portava 
documentos e em pesquisa 
criminal os pms descobriram 
o mandado de prisão expe-
dido pela Vara de Violência 
Doméstica e Familiar contra 
a Mulher. 

Na casa onde o acusado 
mora com o pai e avó, na Vila 
Anchieta, os policiais apreen-
deram oito porções medianas 
de maconha escondidas no 
guarda-roupas e R$ 100. 

Aos policiais ele admitiu 
que traficava há seis meses 
por estar com problemas para 
pagar a pensão. No Plantão, 
a prisão foi confirmada e o 
autuado encaminhado à car-
ceragem.

Uma dona de casa, de 
55 anos, teve a carteira 
furtada no terminal urba-
no de Rio Preto, na última 
quarta-feira, e o ladrão fez 
saques e compras usando 
o cartão bancário do pai 
da vítima. Segundo o bo-
letim de ocorrência regis-
trado na manhã de ontem, 
ela aguardava a chegada 
do ônibus quando teve 
início um tumulto. 

Ao chegar em sua casa 
descobriu o furto e tirou 
extrato bancário. Além do 
cartão, o marginal levou 
documentos pessoais da 
rio-pretense. O prejuízo 
não foi divulgado pela 
vítima. O caso será inves-
tigado pelo 3º DP. 

Aposentado
Um rio-pretense, de 65 

anos, procurou o Plantão 
na tarde desta quinta-
-feira, 5, para denunciar 
que deixou de receber a 
aposentadoria depois que 
um golpista transferiu sua 
conta para São Caetano 
do Sul. 

Ele contou à polícia 
que, no último dia 25, 
chegou uma correspon-
dência da Previdência 
comunicando que seu 
benefício deixaria de ser 
pago pelo Bradesco e pas-
saria a ser depositado na 
Caixa Econômica do outro 
município, após um cri-
minoso, cuja identidade 
é desconhecida, ter feito 
a solicitação de mudança 
de instituição bancária. 

ESPOSA TEM

21 anos
E FOI RESGATADA pela 
irmão e pelo tio após, 
segundo boletime de 
ocorrência, ficar uma 
semana trancafiada

Homem é acusado de torturar e manter esposa em cárcere privado; polícia investiga o caso 

Clientes de bancos são vítimas de golpes
Uma moradora de um con-

domínio fechado na Região 
Leste de Rio Preto teve um 
empréstimo creditado sem a 
sua autorização em sua conta 
corrente ao tentar um desconto 
em um consignado contratado 
junto a um banco. 

Ela esteve na delegacia de 
plantão, no final da tarde desta 
quinta-feira, 5, para registrar 
queixa de estelionato contra 

uma suposta financeira. 
Segundo o boletim de 

ocorrência, o crédito de R$ 
4.964,09 foi feito após a vítima 
ter sido convencida de que se 
tratava de uma simulação para 
quitar o empréstimo anterior. 

Para a polícia, ela disse 
que entrou em contato com a 
empresa e assinou um distrato, 
mas que não houve o cancela-
mento da operação e que um 

atendente chegou a negar que 
o número do WhatsApp usado 
para enviar o documento fosse 
da financeira. O 3º DP inves-
tiga o caso. 

Conta
O 1º DP de Rio Preto inves-

tiga como um marginal furtou 
R$ 3,5 mil da conta corrente de 
um cliente de um banco na rua 
Delegado Pinto de Toledo, na 

área central da cidade. 
Segundo o boletim de ocor-

rência registrado pela vítima, 
o bandido fez dois saques em 
um caixa eletrônico, sendo um 
no valor de R$ 500 e o outro 
de R$ 3 mil. 

A vítima disse à polícia, no 
final da tarde desta quinta-
-feira, 5, que não perdeu seu 
cartão bancário e o seu limite 
diário é de R$ 1 mil por saque.

FINANÇAS EM RISCO

5,3 TONELADAS

Estradas têm maconha apreendida e mortes
A Polícia Militar Rodovi-

ária apreendeu 5,3 toneladas 
de maconha e prendeu em 
flagrante um homem, de 44 
anos, nesta quinta-feira, 5, em 
Piratininga.  

Integrantes do Tático Os-
tensivo Rodoviário (TOR), do 
2º Batalhão de Polícia Rodo-
viária (BPRv), participavam 
da operação “Paz e Proteção”, 
pela Rodovia Engenheiro João 
Baptista Cabral Rennó (SP-
225), quando abordaram um 
caminhão-tanque que passou 
pela praça de pedágio. 

Em vistoria ao comparti-
mento de carga, foram encon-
tradas 5.370Kg de maconha. O 

homem foi preso em flagrante 
e toda a droga foi apreendida.  

Acidente
Ambos os motoristas, um 

de uma carreta e outro de um 
caminhão, morreram no final 
da tarde desta quinta-feira, 5, 
na Rodovia Transbrasiliana 
(BR-153), próximo a Ribeirão 
do Sul, em uma colisão frontal. 

De acordo com as infor-
mações da Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), o acidente 
ocorreu no KM 311, próximo 
a um dos trechos de acesso ao 
município. 

As causas do acidente ainda 
deverão ser investigados.

POR SMS

Jovem tem Instagram 
hackeado em promoção

O Instagram de uma rio-
-pretense, de 30 anos, foi 
hackeado depois que ela res-
pondeu a um SMS sobre uma 
suposta promoção em nome 
de um restaurante da cidade. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima viu o post em 
sua rede social e ao clicar nele 
recebeu um código e o enca-
minhou para o falso estabele-
cimento. 

Em seguida, perdeu o aces-
so à sua conta, que passou a ser 
usada pelo marginal para fazer 

anúncios fake de eletrodomés-
ticos.  O marginal disse à jovem 
que só devolveria o perfil se 
ela pagasse por isso. O 2º DP 
investiga o caso.

Passageira furtada em ônibus e idosa na porta do banco
Uma passageira, de 55 

anos, teve a carteira contendo 
R$ 300 e documentos pessoais 
furtados na tarde desta quinta-
-feira, 5, após embarcar em um 
ônibus lotado em um ponto da 
avenida Bady Bassitt, em Rio 
Preto. Segundo o boletim de 
ocorrência, o crime foi come-
tido dentro de um circular que 

faz a linha do Gabriela/Nato 
Vetorasso. 

A vítima disse à polícia que 
não percebeu nada de estranho 
durante o trajeto e que ao des-
cer do coletivo na avenida João 
Bernardino de Seixas Ribeiro, 
no Jardim Canaã, notou que a 
bolsa estava entreaberta. 

As investigações do furto 

serão feitas pelo 2º DP rio-
-pretense.

Idosa
Duas mulheres furtaram a 

bolsa de uma aposentada, de 
74 anos, por volta das 10h30 
desta quinta-feira, 5, na rua 
Bernardino de Campos, na 
área central de Rio Preto. 

A vítima havia acabado de 
sair de um banco, onde sacou 
R$ 1,6 mil da aposentadoria, 
quando teve o acessório arran-
cado do braço. 

As ladras fugiram para 
rumo desconhecido. Além do 
dinheiro, as marginais leva-
ram celular, cartão bancário e 
documentos pessoais da idosa.

INSEGURANÇA

Segundo a vítima, 
ônibus estava 
lotado; ao descer 
percebeu a bolsa 
entreaberta 

A vítima disse à 
polícia, no final 
da tarde desta 
quinta-feira, que 
não perdeu seu 
cartão bancário

Caminhoneiros morrem em grave acidente na BR-153

D
ivulgação

Divulgação PRF

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje
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Preço deve exibir duas casas decimais
Termina hoje  (7) o prazo 

para que postos em todo país 
se adequem à regra de exibir 
o preço dos combustíveis com 
duas casas decimais, e não 
mais com três, como ocorre 

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Prefeitura anuncia abertura de 
mais 60 leitos de enfermaria e UTI

SAÚDE

Como forma de aliviar a 
demanda por leitos de UTI em 
Rio Preto o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) anunciou, ao 
lado do secretário de Saúde 
Aldenis Borim, mais de 60 
leitos na rede municipal. O 
anúncio ocorreu no gabinete 
do prefeito nesta sexta-feira, 6. 

Os novos leitos de enfer-
maria estarão na UBS Frater-

Os novos leitos de 
enfermaria estarão na 
UBS Fraternidade e UTI 
naSanta Casa e HB

Rapahel FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Prefeito Edinho Araújo (MDB) anunciou, ao lado do secretário de Saúde Aldenis Borim, mais de 60 leitos na rede municipal

Serão convocados 
médicos e profissio-
nais de saúde apro-
vados em concurso 
público de 2019 e 
que foram homolo-
gados recentemente

Divulgação SMCS

‘Dia D’ imuniza 5.790 e grupos de risco estão longe do ideal

De acordo com Walter Carra-
zone, diretor de comércio da 
ACIRP (Associação Comercial 
de Rio Preto) neste ano deve 
ser registrado um aumento de 
10% nas venda spara o dia das 
Mães em relação ao ano pas-
sado. 
Segundo ele, com horários es-
tendidos e promoções em vá-
rios segmentos, a expectativa 
dos lojistas é atrair um bom 
público de consumidores às 
vésperas da data, diferente do 
ano passado quando o comér-
cio enfrentava a pandemia em 
seu auge.  
Por causa disso neste fim de 
semana o horário dos sho-
ppings vai das 10h às 22h e na 
região central das 9h às 17h 
neste sábado. A abertura das 
lojas é facultativa segundo o 
sindicato. 

Comércio aposta em  vendas de 
última hora para Dia das Mães

HOJE E AMANHÃ

Com horários estendi-
dos e promoções em 
vários segmentos, a 
expectativa dos lojistas 
é atrair um bom público

Para Margareth Carvalho Sil-
va, gerente de uma loja de 
moda festa há mais de três 
décadas, com a retomada das 
atividades e reabertura do 
comércio o fluxo de clientes 
está tendo um saldo até que 
positivo.“Atravessamos um 
período bastante complicado 
e tivemos que apostar em vá-

rios nichos e principalmente 
no digital”, pontua. 
Empresário do ramo da bele-
za há sete anos Klaus Lamota 
diz que nesta época do ano a 
procura por serviços de valo-
res agregados tem sempre um 
aumento significativo, o que 
ajuda no faturamento. 
Já América Casagrande, pro-

prietária de floricultura, conta 
que seus clientes são fiéis, mas 
que o crescimento em relação 
ao ano passado não foi tão in-
tenso assim. “Mantenho meus 
mesmo clientes de flores, mas 
como o preço da mercado-
ria subiu muito eu não tive 
expectativa de aumento nas 
vendas”, explica. 

DADOS DA SAÚDE

Vacinação em grupos de 
riscos está longe do ideal

O ‘Dia D de Vacinação’ 
imunizou mais de 5 mil pes-
soas, mas não alcançou os 
objetivos definidos pela Se-
cretaria Municipal de Saúde 
de Rio Preto e Ministério da 
Saúde. Os dois órgãos pre-
conizam cobertura vacinal 
de 90% da população alvo 
de cada grupo para evitar 
surtos de várias doenças. 

Em Rio Preto, no Dia 
D, 5.790 doses foram apli-
cadas. Destas, 2.512 doses 
foram contra Influenza, 
1.660 contra o Sarampo, 
1.424 doses contra a Covid e 
apenas 194 doses de rotina. 

Michele Barcelos, geren-
te de Imunização, disse que 
“no geral, a avaliação sobre 
o Dia D é positiva, no entan-
to a demanda de crianças foi 
pequena. Esperávamos um 
número maior”, afirmou. 

A campanhas de vacina-
ção continua nas Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), 
nas Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs) e ser-
viços particulares (saúde 
complementar). Mas a co-
bertura está longe em todos 
os grupos que devem ser 
vacinados. 

Em Rio Preto, 23.654 
crianças pertencem ao gru-
po para imunização. No 
entanto, até aqui, apenas 
14,1% delas foram vacina-
das, o que equivale a apenas 
3.325. 

As gestantes alcançaram 
25,1% de cobertura. Foram 
1043 doses, num grupo 
que tem 4.134 pessoas. Os 
trabalhadores de Saúde são 
os que mais procuraram se 
imunizar. Hoje são 63,3% 
vacinados, ou 13.636 ser-
vidores da área entre os 
21.550 aptos a receber a 
dose. 

O grupo que menos pro-
curou o serviço de saúde é 
o de gestantes. Apenas 47 
(6,9%) das 683 que preci-
sam receber as doses. Do 
grupo que geralmente mais 
procura aos serviços mé-
dicos, os idosos, somente 
43,2% se imunizaram. São 
58.984 imunizados entre 
os 136.518 com mais de 60 
anos esperados nas Unida-
des de Saúde. O sarampo 
é outra preocupação. Das 
3.039 crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos apenas 
12,84% foram vacinadas.

Bolsas da marca  chinesa Xaiomi são um dos intens mais procurados do mundo faxion

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

atualmente.  A mudança foi 
determinada pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), por meio da Resolução 
nº 858/2021, publicada em 

novembro do ano passado. De 
acordo com a ANP, o objetivo 
da mudança “é deixar o preço 
do combustível mais preciso 
e claro para o consumidor, 
além de estar alinhado com a 

expressão numérica da moe-
da brasileira”. Assim sendo, 
acrescenta a agência, os preços 
deverão ser exibidos com duas 
casas decimais tanto no painel 
de preços quanto nas bombas .

nidade e de UTI nos Hospitais 
Santa Casa e Hospital de Base. 
Serão abertos 30 leitos de En-
fermaria na UBS Fraternidade 
e 26 leitos de UTI na Santa 
Casa. Outros 10 leitos de UTI 

da Santa Casa já tinham sido 
adquiridos em 24 de abril, por 
meio de aditivo no contrato 
pactuado com o Hospital ao 
custo adicional de R$ 328 mil. 

Fraternidade
Os leitos da UBS Frater-

nidade deverão ser utilizados 
pelos pacientes que aguardam 
transferência para cirurgia no 

Hospital de Base. A previsão é 
de que esses leitos comecem a 
funcionar na semana do dia 16 
deste mês. 

Já os 26 leitos de UTI da 
Santa Casa devem receber pa-
cientes de urgência e emergên-
cia. A solicitação para aquisi-
ção foi aprovada pelo Conselho 
Municipal de Saúde e está em 
fase de implantação. O recurso 

para abertura desses 26 leitos 
é de R$ 5 milhões, destinado 
pelo Governo Estadual.  A 
previsão é de que esses leitos 
comecem a funcionar na pró-
xima semana. 

HB
Outra medida é a transfor-

mação de 40 leitos no Hos-
pital de Base disponíveis em 

vagas prioritárias para receber 
pacientes de urgência e emer-
gência. 

“Vamos abrir 30 leitos na 
Unidade de Tratamento no 
Fraternidade. Priorizando 
urgência e emergência. Trans-
formando leitos 40 no Hospital 
de Base para internação de 
urgência e emergência. Além 
disso, tem os 26 leitos de UTI 

na Santa Casa, graças a verba 
de R$ 5 milhões do Governo do 
Estado”, disse Edinho durante 
o anúncio no gabinete. 

“Está acontecendo essa 
explosão de casos também nas 
unidades básicas de saúde e na 
especialidade, mas na Urgên-
cia e Emergência o aumento foi 
acima do que prevíamos. São 
demandas pós-Covid, que es-
tão lotando as unidades não só 
em Rio Preto e não só na rede 
pública”, explicou o secretário 
da Saúde, Aldenis Borim. 

Contratações 
Além da criação de novos 

leitos a pasta da Saúde vai 
adotar outras medidas como 
forma de ampliar os aten-
dimentos nas UPAS. Serão 
convocados médicos e profis-
sionais de saúde aprovados em 
concurso público de 2019 e que 
só foram homologados recen-
temente pelo prefeito Edinho. 

Outra ação será a contra-
tação de nove médicos para 
atendimento exclusivo em 
consultórios das UPAS e oito 
técnicos de enfermagem, ex-
clusivos para aplicações de 
medicamentos. Outros quatro 
médicos também serão con-
tratados para reforçar o aten-
dimento pediátrico nas UPAS 
e unidades de pronto socorro; 

“Com essas medidas, pre-
tendemos agilizar essas in-
ternações dentro do próprio 
município”, afirmou Borim.

POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

Arquivo Dhoje

Divulgação



ESPORTES
| A6DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | sábado, 07 de maio de 2022

Brasileiro Serie B
Tentando embalar, o Novorizontino 
recebe o Ituano em casa neste sába-
do às 19h.

Paulista Serie A2
O Votuporanguense visita o Comercial 
em Ribeirão Preto neste sábado às 
16h, precisando da vitória

América visita o Andradina e 
quer  embalar na Bezinha

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Depois de conseguir a pri-
meira vitória no último fi m de 
semana ao superar o Fernan-
dópolis por 1 a 0 no Teixeirão, 
o América tenta embalar na 
Segunda Divisão do Campeo-
nato Paulista (Bezinha). Neste 
sábado (7), o Rubro visita o 
Andradina às 15h. 

Técnico
O técnico João Santos, que 

fez sua estreia no comando 
da equipe no último jogo, 
destacou que a vitória foi im-
portante para o time ganhar 
confiança depois da derrota 
por 4 a 1 para a Inter de Be-
bedouro. 

“A vitória foi boa para tra-
zer confi ança para os atletas 

pois eles vinham de uma der-
rota por 4 a 1 em Bebedouro. 
Então essa vitória trouxe mais 
confiança, eles compraram 
a ideia do modo de a gente 
jogar que era diferente do 
antigo treinador”, afi rmou o 
treinador. 

Sem desfalques
Para essa partida, o Amé-

rica não tem desfalques e a 

tendência é que o time jogue 
com a mesma escalação da 
última rodada. O clube tam-
bém aguarda que a inscrição 
de alguns reforços seja con-
fi rmada no BID para fi carem 
disponíveis para o jogo. O 
time rio-pretense atualmente 
é o penúltimo no grupo 1, por 
isso João Santos ressaltou a 
importância de pontuar em 
Andradina. 

Defesa
“Eu primeiro arrumei a 

parte defensiva, depois ajustei 
o ataque. Nesta semana melho-
ramos e queremos buscar pon-
tos sim contra o Andradina. 
Os jogadores estão confi antes. 
Como perdemos o primeiro 
jogo por uma diferença grande, 
temos que pontuar fora e man-
ter a regularidade em casa para 
classifi car”, afi rmou. 

América visita o Andradina tentando embalar na Bezinha e conquista a segunda vitória

O técnico João San-
tos, que fez sua 
estreia no comando 
da equipe no último 
jogo, destacou que a 
vitória foi importan-
te para o time ga-
nhar mais confiança 
para este sábado

Vinicius Lima 

Invicto e líder da Série C 
do Campeonato Brasileiro, o 
Mirassol enfrenta o Campi-
nense em casa neste sábado 
(7), às 11h, pela 5ª rodada 
do nacional. O Leão tenta 
se manter no primeiro lugar 
contra um adversário direto na 
briga pela classifi cação para a 
segunda fase. 

Goleiro
O goleiro Darley segue se 

recuperando de uma lesão e é 
dúvida para a partida. Caso ele 
não atue, Jeferson deve mais 

BRASILEIRO SERIE C

Mirassol defende a liderança diante 
do Campinense neste sábado

uma vez assumir a titularida-
de. O atacante Everton Bala, 
apresentado durante a sema-
na, está apto para estrear. O 
técnico Ricardo Catalá afi rmou 
que apesar do bom momento 
da equipe, espera a chegada de 
mais reforços. 

“Estamos cada vez mais 
próximos de uma identidade 
bacana de se ver, mas ainda 
temos bastante coisa para 
corrigir. Acho que não somos 
a nossa melhor versão ainda, 
continuo esperando reforços, 
precisamos de pelo menos 

mais quatro peças para conse-
guirmos encorpar”, comentou. 

Catalá também falou sobre 
o Campinense, que divide as 
atenções entre Série C e a fi -
nal do campeonato paraibano 
contra o Botafogo. 

“É um campeonato difícil, 
muito parelho, com as equipes 
separadas por pouco pontos. O 
Campinense é uma equipe téc-
nica, com bastante repertório, 
várias jogadas ensaiadas, man-
teve elenco e fez bons jogos no 
ano. Será uma partida de alto 
nível de difi culdade”, afi rmou.

TORNEIO INTERNACIONAL

Rio-pretenses vice na queda de braço

Os atletas da equipe Titãs 
de São José do Rio Preto, 
Matheus Strengari e Saul Bon-
desan, participaram no último 
fi m de semana do evento “Ar-
nold South America” em São 
Paulo, um dos maiores eventos 
multiesportivos do mundo. Os 
rio-pretenses participaram do 
torneio de luta de braço e vol-
taram com o vice-campeonato 
internacional. 

Categorias
Na luta de braço, os com-

petidores participam nas cate-
gorias tanto do braço esquerdo 
quanto do direito. Strengari 
competiu na categoria até 100 

kg e foi vice braço esquerdo 
e 4º colocado no direito. Já 
Bondesan foi vice com ambos 
os braços. 

HOJE

Time de basquete 
feminino de Rio Preto 
estreia pela LBC

O time de basquete adulto 
feminino do CAD/Smel joga 
neste sábado (7), às 19 ho-
ras, no Monte Líbano, contra 
Araçatuba, na estreia da Liga 
de Basquete do Centro Oeste 
Paulista (LBC). 

As rio-pretenses, coman-
dadas pelo técnico Marcus 
Gama, enfrentam ainda os 
times de Ourinhos, Lençóis 
Paulista e Avaré na primeira 
fase da competição estadual. O 
treinador falou dessa estreia e 
o que espera do torneio. 

“No ano passado fi zemos 
uma excelente temporada, com 
pouco tempo de treino, fomos 
vice campeões dessa mesma 

competição, perdendo a fi nal 
por apenas 2 pontos. Espera-
mos nesse ano brigarmos pelo 
titulo novamente”.

Leo Roveroni/Agência Mirassol 

Mirassol defende a liderança diante do Campinense

“A sensação foi demais, 
por ser um evento de muito 
prestígio, o maior da América 
Latina, um evento de muito 

renome e é muito aguardado 
pelos atletas. Foi uma experi-
ência única poder competir e 
ter classifi cado de um torneio 
de tão alto nível”, afi rmou Stre-
gari após a conquista.

Vinicius LIMA 

Rio-pretenses são vice em competição internacional de luta de braço

O JOGO

15H
SERÁ NA cidade de 
Andradina e terá 
transmissão pelo Pau-
listão Play e Eleven

Strengari compe-
tiu na categoria 
até 100 kg e foi 
vice braço esquer-
do e 4º colocado 
no direito. Já Bon-
desan foi vice com 
ambos os braços.

O goleiro Darley 
segue se recupe-
rando de uma lesão 
e é dúvida. Caso ele 
não atue, Jeferson 
deve mais uma vez 
assumir a titulari-
dade. O atacante 
Everton Bala está 
apto para estrear

São Paulo
São Paulo e Santos joga-

ram pela Copa Sul-Ameri-
cana nesta quinta-feira. O 
Tricolor enfrentou o Ever-
ton do Chile e fi cou no zero 
a zero. Já o Peixe, com um 
gol de Rwan, aos 44 minutos 
do segundo tempo, bateu 
o Universidad Católica no 
Equador por 1 a 0. Os pau-
listas voltam a campo pela 
Sul-Americana somente no 
dia 18.

Medalhista
A atleta Gil Cunha, na-

tural de General Salgado, 
participou do evento Arnold 
Classic de Fisiculturismo e 
Power Bíceps. Ela conquis-
tou 2 medalhas, sendo as 
duas no “maior peso femi-
nino levantado no evento e 
no Brasil – 50kg”. Agora a 
atleta se prepara para par-
ticipar do mundial que será 
realizado em Caxias do Sul 
no dia 04 de junho. Além 
dessa conquista, Gil foi con-
vidada para representar o 
Brasil na Rússia. 

Copa
A seleção brasileira femi-

nina Sub-20 já sabe quem 
enfrentará na fase de gru-
pos da Copa do Mundo em 
agosto.  Após sorteio nesta 
quinta-feira (5) na Costa 
Rica, sede do Mundial, o 
Brasil caiu no Grupo A, mes-
ma chave da nação anfi triã, 
Espanha e Austrália.

Divulgação
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Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 1038355-85.2020.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) EUROPA DE RIO PRETO VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ 64.506.918/0001-90, com endereço à Rua Centenario, 410, 
Jardim Europa, CEP 15014-450, São José do Rio Preto - SP e Joao Flavio Pereira Dalul, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, 
inscrito no CPF 062.307.638-18, com endereço à Rua Centenario, 410, Jardim Europa, CEP 15014-450, São José do Rio Preto 
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S.A., alegando em síntese: 
O Banco Bradesco S/A ajuizou Ação de Execução de Titulo Extrajudicial para recebimento de R$184.013,01 (set/20) decorrente 
da cédula de crédito bancário - empréstimo - capital de giro, contrato nº 351/2365556. Encontrando-se o (s) réu (s) em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 3 (três) dias efetuar (em) o pagamento do débito atualizado e de 15 (quinze) dias para oferta de embargos à execução, e 
nesse prazo, reconhecendo o credito da exequente, poderão comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e 
requerer o parcelamento em até seis parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, para que apresente resposta. Não sendo embargada a ação, o (s) réu (s) será (ão) considerado (s) revel (is), 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 03 de maio de 2022. K-07e08/05

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 
RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
PROCESSO SICOM Nº 26/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 06/2022 
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 06/2022 
Contratada: BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP 
Item/Valor unitário: 1)R$ 8,57; 2)R$ 16,50; 3)R$ 16,50; 4)R$ 16,50; 5)R$ 16,56; 6)R$ 16,56; 7)R$ 
16,56; 8)R$ 1,80; 9)R$ 27,49; 10)R$ 16,39; 11)R$ 1,95; 12)R$ 7,09; 13)R$ 40,00; 14)R$ 40,00; 
15)R$ 40,00; 16)R$ 31,82; 18)R$ 3,63; 19)R$ 15,31; 20)R$ 2,47; 21)R$ 3,57; 22)R$ 2,67; 23)R$ 
5,31; 24)R$ 4,90; 26)R$ 2,05; 29)R$ 5,90; 30)R$ 18,24; 31)R$ 54,90; 34)R$ 4,72; 35)R$ 3,98; 36)R$ 
1,85; 37)R$ 25,03; 38)R$ 1,40; 39)R$ 6,54; 40)R$ 7,10; 42)R$ 1,35 e 43)R$ 18,50.  
Ata nº 07/2022 
Contratada: BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA  
Item/Valor unitário: 46) R$ 20,00 e 47) R$ 22,00. 
Ata nº 08/2022 
Contratada: KARISMA LIMEIRA MAGAZINE LTDA ME 
Item/Valor unitário: 25) R$ 37,20; 27) R$ 4,29; 28) R$ 40,40; 32) R$ 9,77; 33) R$ 8,66; 41) R$ 
24,10; 44) R$ 2,11 e 45) R$ 22,75. 
Vigência: 12 meses. Data da assinatura: 29 de abril de 2022. 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, 29 de abril de 2022. Vereador Pedro Roberto Gomes Presidente 
da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, 
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 pretenden-
tes:
1. KEPLER CAMPOS SALLES DA SILVA e PATRICIA 
MARUSKA PINHEIRO, sendo ELE filho de SERGIO FRANCO DA 
SILVA e de EFIGENIA MARIA SALLES DA SILVA sendo ELA filha 
de LUIZ ALBERTO PINHEIRO e de LOURDES AKEMI TANAKA 
PINHEIRO, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Pau-
lo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/05/2022.
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Milton dos Santos é Professor,
Contador de Histórias, Voluntário 
em Libras e Youtuber.

        Mas, quem são elas e o que foram fazer
ali? São mulheres comuns, cheias de
trabalho, ansiedades e temores. Tudo o que
uma mãe comum tem! Porém, elas
aceitaram o desafio de se transformarem
em contadoras de histórias por um dia,
encantando as crianças e seus filhos com
excelentes apresentações. A base desse
trabalho veio do grande amor que sentem
pelas crianças, em especial, seus filhos.
Cheias desse amor, elas lançaram mão da
criatividade e elaboraram não só o roteiro
de suas histórias, mas também toda a
fantasia de suas personagens!

         Essa fantástica ideia de trazê-las para
a sala de aula como contadora de histórias
partiu do professor Milton. "Todos me
conhecem e sabem que meu trabalho é
embasado a partir de 3 pilares: histórias, na
família na escola e parcerias. Sendo assim,
fiquei pensando em como unir tudo isso
num projeto. Foi daí que surgiu "Minha Mãe  
É Uma História"", comentou o professor. 
         Se desejar replicar esse projeto é
muito fácil: primeiro estabeleça uma rotina
de contação de história na sala de aula.

         A cada 15 dias, a turminha do 4º ano D, do CEM Profª Anita Lievana Camargo", da cidade de Votuporanga-SP possuem um momento
especial. Os alunos João Gabriel e Nícolas estão sentados na primeira fileira da sala de aula. Contentes como sempre nem imaginam a emoção
que lhes aguardam! Um vídeo é exibido na lousa digital, nele uma fala icônica que termina numa voz colossal anunciando o projeto: "Minha
mãe é uma peça!" Enquanto uma música suave se espalha pela sala, as luzes se ascendem e a porta se abre. De repente, uma voz conhecida, o
coração entra em um ritmo frenético, as pernas ficam trêmulas e uma mistura de alegria, emoção e um pouco de vergonha invadem seus
pensamentos. Os olhos arregalados reconhecem a figura mais importante de suas vidas, suas queridas mamães!

       Depois, convide semanal ou
quinzenalmente (dependendo do seu
tempo) uma mãe, pai ou responsável  para
contar uma  história. Ajude-a a ter modelos
de bons contadores indicando links do
Youtube. Peça-lhe que faça sua própria
fantasia, utilizando aquilo que tem em casa.
No dia da apresentação crie um clima
agradável e descontraído, fazendo-a sentir-
se bem. Pronto! O espetáculo inesquecível
será emocionante!

facebook.com/hrecreio

Milton dos Santos é Professor, 

Projeto: Minha Mãe É Uma História
leandroferreiraprof@gmail.com Edição: 233- maio de 2020
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amaralsampaio@hotmail.com

Sérgio SAMPAIO
amaralsampaio@hotmail.com.br

SINDALQUIM

Show de Prêmios: Sindalquim continua 
entregando cupons para trabalhadores

O Sindalquim (Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indús-
trias da Fabricação do Álcool, 
Químicas e Farmacêuticas) 
continua a todo na entrega dos 
cupons para os trabalhadores 
sócios poderem participar do 
sorteio do Show de Prêmios 
que vai acontecer em come-
moração do mês do trabalho 
(maio).

Segundo João Pedro Alves 
Filho, presidente do sindica-
to, ao preencher o cupom os 
trabalhadores irão fornecer 
todos os dados necessários 
para poderem participar do 
sorteio que acontecerá no dia 
04 de junho.

Ao todo serão 36 prêmios 
sendo uma TV 50 polegadas 
4K, duas TVs 32 polegadas, 
três bicicletas e 30 cestas bá-
sicas.

O sorteio será às 9h00 do 
dia 04 de junho ao vivo pelas 

redes sociais do Sindalquim 
direto da Colônia de Férias 
em Sales.

“Se você trabalhador ainda 

não é associados – associe-se 
fortaleça nossa luta e participe 
dos sorteios”, finalizou Alves 
Filho.

FRENTISTAS

Boletim informativo vai trazer 
detalhes da convenção fechada

Os diretores do Sindicato 
dos Frentistas de Rio Preto e 
região iniciam nos próximos 
dias a entrega de um boletim 
informativo para os traba-
lhadores em toda a sua base 
territorial contendo informa-
ções detalhadas da Convenção 
Coletivo fechada.

Segundo Antônio Marco 
dos Santos, presidente do sin-
dicato, o material está sendo 
finalizado e deve ser concluído 
brevemente. “Vamos correr 
toda a base e entregar este ma-
terial que tem o valor do  novo 
piso e também os valores dos 
adicionais”, salientou Santos.

O reajuste conquistado 
foi de 10,85% – por sua vez o 
Tíquete Alimentação o percen-
tual conquistou foi um pouco 
maior de 14,30% retroativo a 
1º de março, com o reajuste o 

valor do benefício passa para 
R$ 24,00 por dia trabalhado. 
No que diz respeito ainda a ali-
mentação foi mantido a cesta 
básica de 30 quilos.

A expectativa é em duas 
semanas concluir e entrega 
deste informativo.  Outras in-
formações no site do sindicato: 
sinpospetroriopreto.org


