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O deputado estadual Itamar 
Borges pediu ao governo a 
instalação de uma unidade do 
Bom Prato próximo à região 
do Hospital de Base em Rio 
Preto.   POLÍTICA  Pág.3

BOM PRATO
PERTO DO HB

Câmara aprova área para Clínica Veterinária

LEGISLATIVO

O governo do Estado de São Paulo recebeu o sinal verde para iniciar a construção 
de uma Clínica Veterinária em Rio Preto. A autorização aconteceu nesta terça-fei-
ra, 10, após a Câmara Municipal aprovar, durante sessão ordinária, projeto de lei 
do prefeito Edinho Araújo (MDB) que concede área do munícipio a Secretaria de 
Estado da Saúde para construir no local a futura clínica especializada na saúde de 
animais.     POLÍTICA Pág.3

Foto mostra grupamento da época´em que Rubens chegou a Rio Preto

SUA SAÚDE

CIDADES  Pág.5

Alerta ligado 
para perigo 
do cigarro 
eletrônico

Divulgação

Rubens de Paula, 
primeiro cabo 
do Corpo de 
Bombeiros de 
Rio Preto, 
morre aos 93

PIONEIRO

CIDADES  Pàg.4

Santa Casa 
começa receber 
pacientes em 
novos leitos
A Secretaria de Saúde ini-
ciou nesta terça-feira trans-
ferência de pacientes que se 
encontram nas UPAS para 
novos leitos da UTI e enfer-
marias adquiridos recen-
temente pela Prefeitura de 
Rio Preto. Em nota a Saúde 
afirmou que “já foi iniciado 
o processo de transferência 
dos pacientes das UPAS 
para os 26 leitos contrata-
dos.” CIDADES  Pág.5

CRISE NAS UPAS Uma ação judicial movida pela Fundação Faculdade de Medi-
cina (Funfarme) na 5ª Vara Civil de Rio Preto impediu que o 
plano médico HB Saúde fechasse a sua unidade particular de 
atendimento pediátrico. O juiz atendeu à Funfarme, concedeu 
a liminar e proibiu o fechamento do ambulatório. Em caso de 
descumprimento, seria multado em R$ 200 mil dia. O HB Saúde 
recorreu com um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo (TJ), pedindo a derrubada da liminar, e 
o desembargador Kioitsi Chicuta não acatou o pedido e manteve 
a decisão dada em Rio Preto. CIDADES Pág.5

REJEITADO

Vereadores arquivam projeto 
contra arquitetura hostil
Por 14 votos contrários a 
Câmara de Rio Preto rejei-
tou na sessão desta terça-
-feira, 10, projeto de lei do 
vereador João Paulo Rillo 
(Psol) que proíbe na cidade 
o emprego de técnicas de 

arquitetura hostil em que 
são empregadas técnicas 
em espaços livres e de uso 
público com objetivo de 
impedir a permanência de 
pessoas em situação de rua. 
POLÍTICA  Pág.3

ABERTA

Licitação de R$ 1,8 mi

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secreta-
ria de Esportes, publica 
no Diário Oficial des-
ta quarta-feira, dia 11, 
a abertura de licitação, 
para contratação de em-
presa responsável pelo 
fornecimento de mão 
de obra para serviços 
de revitalização do Cen-

tro Regional de Eventos. 
O valor estimado da obra 
é de R$ 1,84 milhão, com 
prazo de 90 dias para 
conclusão dos trabalhos, 
que vão de reforma a 
pintura do local. Deste 
valor, cerca de R$ 1,6 mi 
são recursos do Governo 
Estadual.
ESPORTES  Pág.6

NA BR-153

PRF encontra 
cadáver 
debaixo de 
passarela
CIDADES  Pág.4

ESPORTE

Rio Preto terá torneio de 
Beach Tennis com famosos
Nos dias 21 e 22 de maio 
acontece o 1º Torneio Gua-
rani Beach Tennis. Mais de 
300 atletas são esperados 
na competição, divididos 

em 12 categorias, entre eles 
os ex-jogadores de futebol  
da seleção brasileira, Silas 
e Careca.
ESPORTES Pág.6
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Por que algumas pessoas 
vivem mais que outras?

O pedaço de argila

UM DIA DIFÍCIL DE VIVER

Quem nunca se perguntou 
por que algumas pessoas jo-
vens morrem prematuramente 
e também por que as doenças 
“escolhem” alguns e deixam 
outros ilesos por muito tempo?

Quando observamos a rea-
lidade de nossa própria família, 
encontramos estas questões 
curiosas. Um avô que viveu 100 
anos e sempre fumou; uma tia 
que se cuidava com muito rigor 
e foi vitimada por um câncer 
ainda muito jovem; a criança 
que ainda depende dos adultos 
para praticamente tudo e que 
não resistiu a uma infecção e 
faleceu.

São histórias verídicas 
que retratam esta dúvida que 
muitas vezes se converte em 
angústia. Nos dias atuais, 
sabemos que a expectativa de 
vida de uma pessoa aumentou, 
que as pessoas estão envelhe-
cendo e atingindo idades mais 
expressivas, que os recursos 
e as terapias estão mais aptas 
ao sucesso e mais capazes de 
promover a longevidade. No 
entanto, ainda convivemos 
com este impasse acerca da 
capacidade de se viver mais 
que outra pessoa. 

Do ponto de visto bio-
químico, o envelhecimento 
consiste num processo gra-
dativo, que segue um curso 
semelhante ao que vemos na 
natureza -animais e plantas. 
São fases pelas quais passamos 
desde o nascimento, sendo que 
nossos órgãos e estruturas, 
inicialmente flexíveis e ágeis, 
tornam-se lentos, estáticos e 
rígidos.

Porém, este ciclo vital não 
apresenta um alinhamento 
tão preciso, especialmente 
quando comparamos grupos 
populacionais em diferentes 
épocas (séculos por exemplo) e 
em diferentes áreas geográficas 
do planeta. Desta forma, fica 
muito claro que uma resposta 
mais ampla e convincente 
para o dilema de se viver mais 
ou menos que outra pessoa 
não é apenas uma questão de 
bioquímica. 

Analisando cuidadosamen-
te todos os possíveis fatores 
determinantes da longevidade 
humana, praticamente nos 
perdemos numa imensidão 
de elementos que merecem 
alguns comentários.

Elemento 1 - ambiente 
natural 

Pessoas que vivem em 
locais com maior índice de 
poluição do ar e das águas 
vivem menos. Mesmo que 
mantenham uma alimentação 
saudável, estas pessoas estão 
convivendo constantemente 
com o risco de afecções respi-
ratórias e doenças infecciosas 
associadas ao ambiente con-
taminado. 

Elemento 2 – alimentos
Sabemos que os hábitos ali-

mentares dos povos orientais 
costumam ser mais saudáveis 
em relação ao padrão alimen-
tar ocidental. Enquanto os 
orientais priorizam alimentos 
crus e naturais e uma grande 
quantidade de proteínas e 
fibras, os povos ocidentais 
sistematizaram o consumo de 
gorduras e o excesso de açúcar. 

Elemento 3 – tempe-
ratura

No planeta, temos áreas 
extremamente frias e, nas 
últimas décadas, passamos a 
conviver com temperaturas 
tórridas, ou seja, estamos 
cada vez mais distantes de um 
equilíbrio térmico necessário a 
maior sobrevivência dos seres 
humanos. 

Os extremos de tempe-
raturas suscitam diferentes 
doenças, além de abalar nossa 
estabilidade fisiológica no dia 

a dia. Quem nunca se sentiu 
mal num dia de extremo calor, 
com uma sensação de fraqueza 
intensa? Quem nunca se enco-
lheu diante de um frio muito 
intenso, ficando com dor de 
cabeça e propenso a infecções 
virais e pneumonia?

Elemento 4 – estresse
O estilo de vida de épocas 

passadas como também o estilo 
de vida em cidades pequenas 
não se assemelha ao estilo de 
vida da atualidade e sobretu-
do das grandes cidades. Uma 
manhã de segunda-feira numa 
cidade da Toscana na Itália é 
completamente diferente de 
uma manhã de segunda-feira 
em São Paulo ou Nova York. 

Em épocas passadas, a vida 
das pessoas era eminentemente 
campesina, baseada na pro-
dução para o autossustento. 
O crescimento industrial e o 
processo de urbanização trou-
xeram o progresso e também 
maior número de doenças e 
maior nível de estresse.

Elemento 5 - imunidade 
Muitas pessoas buscam aju-

da, ao longo de suas vidas, para 
implementar ações preventivas 
em sua rotina. Viver bastante e 
com qualidade é um desejo de 
todos nós e, para isto, tomar 
medidas que garantam a pre-
servação de nossa imunidade 
orgânica é essencial.

Imunidade não é algo abs-
trato como parece, envolve 
hábitos muito bem definidos, 
como alimentação regrada, 
hidratação vigorosa, sono no-
turno reparador e períodos de 
descanso em meio a rotina de 
trabalho. Aquelas pessoas que 
buscam cumprir estes pré-re-
quisitos da imunidade certa-
mente vivem mais e melhor. 

Uma única resposta para a 
questão proposta neste texto 
seria algo inimaginável. Não 
há como determinar, de forma 
absoluta, a real causa ou as cau-
sas que determinam o tempo de 
vida de uma pessoa. Obviamen-
te que existem fatores quase 
que unânimes, entre eles ali-
mentação saudável e atividades 
físicas, que favorecem o maior 
tempo de vida de uma pessoa. 
Contudo, analisar estes fatores 
ou qualquer outro, de forma es-
tritamente isolada, pode gerar 
um perfil equivocado.

Precisamos também levar 
em conta alguns privilégios 
genéticos que algumas pessoas 
recebem de seus antepassados, 
uma certa resistência maior às 
doenças, tal como temos visto 
nesta pandemia da Covid-19. 

De qualquer forma, quero 
sugerir aos leitores que não 
fiquemos preocupados ou con-
centrados com o que acontece 
com outras pessoas, tanto em 
termos de fatos positivos como 
negativos. Mais importante se-
ria cuidar de si mesmo, cuidar 
do corpo e da mente, buscar 
os melhores e mais saudáveis 
caminhos para se atingir uma 
idade elevada com plenitude.

Reconhecer que somos se-
res dotados de alguns “defeitos 
de fábrica” e reconhecer que 
podemos inibir estímulos sobre 
estes “defeitos” por meio de um 
estilo de vida correto são passos 
essenciais em nossa rotina. 

Vivendo mais ou menos, 
tenhamos a consciência de 
que estamos fazendo o melhor 
possível em nosso dia a dia, 
tentando desviar dos vícios, dos 
hábitos errados e de qualquer 
outra influência negativa.

*Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orienta-
dor de Nutrologia e Lon-
gevidade e coordenador da 
Faculdade de Medicina da 
Unilago

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Rubens de Paula, natural de São 
Paulo, faleceu aos 93 anos de idade. 
Era casado com Sra. Aparecida Fer-
reira de Paula e deixa as filhas Ruti-
neia, Ana Regina e Regiana. Será se-
pultado no dia 11/05/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório de Gua-
piaçu para o Cemitério de Guapiaçu. 

FALECIMENTOS E MISSAS

Neide Vieira Zanerato, natural de Pla-
nalto-SP, faleceu aos 67 anos de idade. 
Era viúva de Sr. Jair Aparecido Zanera-
to e deixa o filho Erlon Cristian Zanera-
to. Será sepultada no dia 10/05/2022 
às 16h 30min, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista.

Alguns dias depois da bo-
fetada na noite do Oscar, Will 
Smith internou-se  voluntaria-
mente numa Clínica Psiquiá-
trica para Reabilitação. Um 
amigo me ligou para me dizer 
que minha avaliação estava 
correta. No dia seguinte à 
cerimônia do Oscar eu escrevi 
sobre sua atitude e sintomas 
contidos em seu discurso, 
para mim indicativos de que 
ele estava precisando de ajuda 
com uma certa urgência. Meu 
amigo e colega leu o texto e me 
falou que eu iria queimar a mi-
nha língua, que aquilo tinha 
sido uma armação para devol-
ver o Oscar às manchetes. É 
um programa decadente, que 
premia uma indústria hoje 
fragmentada em vários canais 
de streaming. O escândalo 
serviria para chamar atenção 
sobre o evento. A análise que 
eu fiz viraria piada. Eu achei 
que não viraria piada, e não 
virou.

Vivemos numa Sociedade 
do Espetáculo, onde um men-
digo que transa com uma mu-
lher em surto psicótico pode 
virar uma celebridade e beijar 
influencers na balada. Não 
dá mais para traçar a linha 
entre o Real e a encenação. 
Tudo parece roteirizado, até 

Complexo de Messias
Marco Antonio Spinelli

Leticia Carrijo
leticiapsicanalista@gmail.com

Vivemos numa Sociedade do Espetáculo, 
onde um mendigo que transa com uma 
mulher em surto psicótico pode virar uma 
celebridade e beijar influencers na balada

a morte. O importante é criar 
impacto e canalizar a atenção, 
até o próximo evento escanda-
loso. Somos uma aldeia global 
sedenta de cliques e likes.

Denzel Washington, um 
cara que tem a confluência rara 
de ser um artista espetacular e 
um homem íntegro e integrado 
às suas qualidades e defeitos , 
chamou Will Smith de canto 
depois da bofetada e falou, na 
citação do próprio Will: “Tome 
cuidado. Você está no momen-
to de maior brilho. É nessa 
hora que o Diabo vem atrás 
de você”. Nenhum terapeuta 
poderia ter falado melhor. Pela 
lei da Compensação, quando 
estamos no ponto mais alto 
que se faz necessária a maior 
humildade. Não é fácil. O 
sucesso tem a característica 
inebriante de fazer seu por-
tador se identificar com ele. 
O escritor Jorge Luís Borges 
escreveu: “Bem Aventurado 
aquele que aceita a vitória e a 
derrota com a mesma sereni-
dade”. Mais uma vez eu digo: 
não é fácil. A tendência normal 
é ficar inflado nas vitórias e 
destruído nas derrotas.

Um terapeuta junguiano di-
ria que o demônio que possuiu 
Will Smith é a Identificação 
com o Arquétipo. Vou traduzir 
o palavrão.

Arquétipos são matrizes 
fundamentais de nossa cultura 
e Psique. Figuras que apare-
cem em todas as Mitologias: 
a Mãe, o Pai, o Herói, o Salva-
dor, a Bruxa, o Perseguidor, a 

Mulher Fatal. Preste atenção 
a seus sonhos, que esses ar-
quétipos estão sempre por lá. 
Os filmes, os contos de fada, 
os reality shows, as neuroses 
familiares, todas as metáforas 
que nos regem derivam dos 
Arquétipos. A moça em surto 
psicótico viu uma divindade 
no homem em situação de rua, 
possuída por essa inundação 
psíquica.Os Arquétipos estão 
dentro de nossa Psique e pro-
jetados nas fotos do Instagram. 
Eles são matrizes de forma-
ção de Consciência, e viram 
monstros quando queremos 
encarná-los. Esse o sinal claro 
que Will Smith estava doente. 
Em seu discurso, ele falou que 
estava sobrecarregado pelas 
tarefas que Deus colocava 
para ele. Ele desejava ser um 
Rio para seu povo. Uma luz 
para o mundo. Proteger a sua 
família dos abusos que sofrem 
as pessoas relevantes. E por aí 
foi. Ele estava inflado por essa 
fantasia de Salvador. De  ser a 
Luz para o Mundo.

Alguém poderia, e deveria 
perguntar: isso é errado? É 
errado querer inspirar pessoas, 
fazer filmes com mensagens 
construtivas, num mundo 
em que o Caos parece sempre 
estar ganhando? Posso encher 
a boca para falar: isso não é 
errado, claro que não. Ainda 
vou escrever sobre as imensas 
qualidades do filme “King 
Richard”e da interpretação de 
Will Smith que lhe deu um me-
recido Oscar. Sem dúvida que 

a mensagem transmitida pelo 
filme é de Esperança e de Men-
talidade de Crescimento. Pena 
que tudo isso foi manchado 
por uma bofetada num colega 
vinte quilos mais magro que 
ele. E por que? Porque ele se 
investiu da posição de Protetor 
de sua família. De Portador de 
Luz para seu povo. Essa iden-
tificação, muito provavelmente 
turbinada pelo seu estado, 
compatível com um colapso 
de algumas capacidades psí-
quicas, geraram a cena que vai 
ficar marcada, sobreposta ao 
que seria o ponto mais alto de 
sua jornada. Ao se proclamar 
o grande Protetor, acabou dei-
xando todos os seus protegidos 
expostos ao massacre da mídia. 
Massacre muito pior que a pia-
da de Chris Rock.

Nossa vida pode ser inspi-
rada pelos melhores projetos, 
pelas melhores intenções. É 
muito bom que seja assim. Mas 
é mais protetor pensar que so-
mos instrumentos de uma ideia 
maior que nós, não que somos 
a encarnação dessa ideia.

Pode parecer estranho, mas 
acolher o sucesso com cuidado 
e simplesmente aceitar que 
ele veio depois de um longo 
processo de busca e de aper-
feiçoamento é dom muito mais 
maduro e sutil do que podemos 
imaginar. No filme, o perso-
nagem de Will Smith, Richard 
Williams, tem uma briga feia 
com suas filhas depois de uma 
vitória, pois ficaram contando 
vantagens no carro, voltando 
para casa. Ele falou para as 
meninas, depois de obrigá-las 
a assistir o vídeo da Cinderela: 
quando virar uma Princesa, 
não se esqueça de onde você 
veio.

*Marco Antonio Spinelli 
é médico, com mestrado 
em psiquiatria pela Uni-
versidade São Paulo, psi-
coterapeuta de orientação 
junguiano e autor do livro 
“Stress o coelho de Alice 
tem sempre muita pressa”

Um homem, em um dia 
qualquer de sua vida, resolveu 
pôr as mãos hábeis e engenhosas 
em uma porção de argila que 
há muito guardara no porão de 
sua casa.

Sempre que possível, ele des-
cia até o subterrâneo da residên-

O vazio de uma alma é um 
assunto que complica ao falar. 
Quando levantamos pela manhã 
nós costumamos olhar a nós 
mesmo primeiro. Pensamos 
que seja um minuto na própria 
existência e lembramos os com-
promissos e corremos pra vida. 

A maioria de nós pegamos 
ônibus para nosso transporte 
de trabalho. Você ali consegue 
enxergar o silêncio das almas. 
Pessoas cansadas, exaustas de si 
mesmas e de suas vidas. 

Muito barulho de papo de 
futebol, dos preços e alguns 
olhares no vazio tentando não 
escutar porque o silêncio é tudo 
que precisa naquele momento. 

Pensar na própria existência 
é pesado em alguns momentos 
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cia e passava horas a fio aprecian-
do a deformidade e a estranheza 
que transcendia aquele pedaço 
de argila fria ao seu próprio ser, 
estasiado com o caos incandes-
cente que o consumia à face de 
tal objeto enigmático. Queria 
exibir seu estimado e disforme 
pedaço de argila em um local de 
destaque, em sua sala de visitas, 
mas temia ser julgado como louco 
ou algo do gênero, por ostentar 
como valiosa obra de arte aquela 
massa caótica que guardava 
em sua obscuridade com tanto 

esmero. Então lhe ocorreu uma 
brilhante ideia: usar suas mãos 
hábeis e engenhosas para trans-
formar aquele Barro de formas 
irregulares e grotescas em uma 
esplêndida escultura de alguma 
deusa grega. E assim começou a 
moldar aquele caos argiloso em 
uma magnífica e divina forma 
feminina. Em seguida, a expôs 
no lugar em que tanto desejara.

O homem não era de muitos 
amigos, mas dali em diante, 
passou a dar em sua casa festas e 
mais festas, e parecia banquete-
ar-se com os elogios e admiração 
que causava a todos os convida-
dos a majestade de sua sublime 
obra-prima. Mas quando todos 

apreciavam aquela divindade 
antiga de aparência exuberante 
e feminina, ignorando a nature-
za da sua matéria-prima, diante 
de tamanha beleza, o anfitrião 
regozijava-se puramente com a 
frieza da sua essência de matéria 
amorfa e caótica, agora revestida 
de boa aparência e, não só aceita, 
mas também amada por todos. 
E enquanto todos admiravam a 
beleza da sua escultura, ele conti-
nuava a admirar a deformidade e 
estranheza da sua velha e singular 
porção de argila.

Inspirado no conto “A 
causa secreta” de Machado 
De Assis

da vida. Mas ainda há o que 
agradecer. 

Quando levantamos cedo 
precisamos mesmo no esforço 
fora do comum dizer a nós mes-
mos -Vai valer a pena. O objetivo 
é vencer mais um dia. 

Agradecer a Deus por mais 
um dia, mesmo que nossa alma 
esteja dilacerada com tantas 
feridas e peleja sem resultados. 

Assim, vamos ensinando 
nosso interior como louvar a 
Deus mesmo em dias difíceis. 
Porque a alegria vai chegar e pre-

cisamos estar prontos para ver. 
A alegria vem em pequenas 

coisas. O crescer dos filhos, o 
vencer as prestações. Um mó-
vel novo, o tênis tão sonhado 
do filho. Aquele churrasco no 
aniversário. Ou apenas o dia de 
folga vendo o povo falar alto e 
sorrindo em casa. 

Nossa alma pode gemer, ela 
só não pode esquecer que seu dia 
de júbilo chegará e ela precisa 
estar pronta a se alegrar. Senão 
vamos ficar uma pessoa chata, 
resmungona até mesmo que o 
silêncio dela for quebrado pelo 
sorriso da conquista.

Jesus abençoe sua semana.
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Política Tecnologia em alta
A prefeitura assinou  contratos para 
instalação de quatro novas empresas 
no Distrito Tecnológico de Rio Preto

Bonificação á segurança
O governador Rodrigo Garcia liberou  pa-
gamento de R$ 176,2 milhões em Bonifica-
ção a policiais civis, militares e outros

Por 14 votos contrários a 
Câmara de Rio Preto rejeitou 
na sessão desta terça-feira, 10, 
projeto de lei do vereador João 
Paulo Rillo (Psol) que proíbe 
na cidade o emprego de téc-
nicas de arquitetura hostil em 
que são empregadas técnicas 
em espaços livres e de uso pú-
blico com objetivo de impedir 
a permanência de pessoas em 
situação de rua. 

A proposta foi aprovada 
quanto a legalidade e como 
foi rejeitada em nova votação 
acaba sendo automaticamente 
arquivada. 

Na prática Rillo queria 
seguir cidades brasileiras em 

Projeto que proíbe arquitetura 
hostil em Rio Preto é rejeitado

PROJETO DE RILLO

que o tema foi apresentado. 
O vereador usou a Tribuna 
do Legislativo para defender 
a importância da aprovação. 
Ele lembrou que a chamada 
arquitetura hostil é aquela em 
que são implantados bancos 
ondulados ou lanças de ferro 
em muretas, separações em 
bancos público e pontas me-
tálicas em vários espaços que 
impossibilitam a permanência 
das pessoas. 

“Afasta o morador de rua, 
a juventude e todo o cidadão. 
De não facilitar, deixando os 
espaços sem afeto e convi-
vência. Parece uma discussão 
pouco significante, mas diz 

muito sobre uma cidade. A 
gente sabe o que passa aqueles 
que moram em bairros mais 
distantes. Agora tem uma coisa 
que não pode tirar da cidade. E 
a natureza da cidade. Rio Preto 
é acolhedora que tem carisma 
que oferece os poucos espaços 
de convivência, são agradáveis, 
o mínimo que temos é preser-
var”, afi rmou. 

Falhas
No entanto a maioria dos 

vereadores apontou falhas no 
projeto em especial no que se 
refere a obrigação, por parte 
da Prefeitura, de tomar todas 
as medidas necessárias e cabí-

Na prática Rillo queria 
seguir cidades brasilei-
ras em que o tema foi 
apresentado, mas aca-
bou perdendoi

Projeto do vereador Rillo que proíbe arquitetura hostil em Rio Preto é rejeitado

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O governo do Estado de 
São Paulo recebeu o sinal ver-
de para iniciar a construção 
de uma Clínica Veterinária 
em Rio Preto. A autorização 
aconteceu nesta terça-feira, 
10, após a Câmara Municipal 
aprovar, durante sessão ordi-
nária, projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que 
concede área do munícipio a 
Secretaria de Estado da Saúde 
para construir no local a futura 
clínica especializada na saúde 
de animais. 

O prefeito defendeu a auto-
rização para concessão da área 
ao Estado exclusivamente para 
“construção e instalação de 
uma Clínica Veterinária desti-
nada ao atendimento gratuito 

Câmara autoriza e Estado pode iniciar 
construção de Clínica Veterinária

ÁREA APROVADA

A Prefeitura fará a con-
tratação de profissionais, 
como pelo custeio das 
atividades assistenciais

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

em prol de animais domésticos 
(cães e gatos) do Município e 
Região. 

A área total do imóvel pú-
blico que será concedida ao 
Estado é de 2,7 mil metros 
quadrados e está situada no 
Rua Santina Figliadi Ceccato 
em confrontação com a Rua 
Abla Calil Muanis, no bairro 
Vila Itália. Serão 564 metros 
de área construída, ou seja, do 
prédio propriamente dito. 

O presidente da Câmara 
Pedro Roberto Gomes (Pa-

triota) explicou que o projeto 
inicialmente gerou confusão. 
A dúvida era a respeito da no-
menclatura. O prefeito chegou 
a anunciar no ano passado que 
seria um Hospital Veterinário, 
mas a concessão prevê uma 
unidade como Clínica Veteri-
nária. 

Confusão
“Há uma diferença de servi-

ço de uma clínica para hospital. 
Aí está a grande questão. Sou 
da tese que é melhor começar 

CUSTO DE 

R$ 5 mi
POR UNIDADE estão 
previstos para a cons-
trução de cada clínica; 
ao todo no estado 
serão dez delas

Câmara autoriza e Estado já pode iniciar construção de Clínica Veterinária em Rio Preto

pequeno do que pensar algo 
muito grande e não conse-
guir. O problema é o custeio. 
Peço ao governador Rodrigo 
Garcia para que esse processo 
de licitação seja feito o mais 
rápido possível. Não seja como 
o hospital municipal. Que o 
processo não seja igual ao hos-
pital municipal que funcione o 
quanto antes”, afi rmou Pedro 
cobrando agilidade por parte 
do Estado e início do custeio 
por parte da Prefeitura. 

A vereadora Claudia de 

Multa para 
escapamento 
barulhento de 
moto avança

Os vereadores de Rio 
Preto aprovaram a lega-
lidade do projeto de lei 
complementar que proíbe 
motocicletas de utilizar 
escapamentos que emitam 
ruídos excessivos que per-
turbem o sossego público. 
A proposta é do vereador 
Robson Ricci (Republi-
canos) e precisa de nova 
aprovação – quanto o 
mérito – para ir à sanção 
ou veto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB). A sessão 
ocorreu nesta terça-feira, 
10, na Câmara Municipal. 

O projeto insere um 
novo artigo em lei de ja-
neiro de 2021 que trata 
sobre o código de posturas 
municipais e as medidas 
de polícia administrativa 
que competem a Prefeitu-
ra, no caso a emissão so-
nora nos espaços públicos. 

Consta no projeto que 
a multa prevista, segundo 
o Código de Posturas, 
seria de 20 UFM, o equi-
valente a R$ 1.205,80. O 
valor máximo produzido 
pelos escapamentos das 
motocicletas é de 90 de-
cibéis. 

O autor inovou no 
momento de defender a 
aprovação por parte dos 
demais parlamentares em 
plenário. Incluiu o som 
característico das moto-
cicletas em sons acima do 
permitido para causar a 
sensação de desconforto.

Da REDAÇÃO

veis para que estabelecimentos 
particulares promovam tam-
bém a remoção da arquitetura 
hostil dos espaços no prazo de 
30 dias após a publicação da 
lei. A multa estipulada pelo 
projeto chega a R$ 3,4 mil. 

“Temos que respeitar a 
iniciativa priva que muitas 
vezes colocam sim obstáculos 
no sentido de proteger seu 
estabelecimento, de zelar pelo 
ambiente sobre todos os as-
pectos, não apenas do morador 
de rua”, declarou Jean Charles 
(MDB) ao votar contra o pro-
jeto. “Impõe ao particular uma 
obrigação que ele não tem”, 
disse Odélio Chaves (PL).

PTB apoiará
Tarcísio e tem
pré-candidatura 
de Danila

O diretório estadual do 
Partido Trabalhista Brasi-
leiro (PTB) decidiu apoiar a 
pré-candidatura ao governo 
do estado do ex-ministro 
Tarcísio de Freitas (Republi-
canos). Dia 3 de maio o PTB 
lançou o pré-candidato de 
Bebeto Hadadad ao governo 
paulista durante uma ceri-
mônia em São Paulo. 

Após abrir mão do pré-
-candidato próprio ao gover-
no paulista, especula-se que 
o partido possa abrir mão 
da candidatura ao Senado 
para apoiar o pré-candida-
to da chapa de Tarcísio. O 
ex-ministro afi rma que é o 
apresentador de TV, José 
Luiz Datena. Ele ainda não 
confi rmou. 

Em Rio Preto, o PTB 
defi niu que terá candidato à 
Câmara Federal. A pré-can-
didata escolhida é a bolso-
narista Danila Azevedo. Ela 
milita no movimento desde 
quando o presidente Jair 
Bolsonaro iniciou a coleta 
de assinaturas para montar 
o próprio partido. O prazo 
esgotou e não foi alcançado 
o número de assinaturas 
necessários. 

Desde então, os bolsona-
ristas vêm se alojando nos 
partidos de direita. Ainda 
não tem data para o lança-
mento de Danila Azevedo.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Itamar pede 
instalação de 
um Bom Prato 
perto do HB

O deputado estadual Ita-
mar Borges (MDB) pediu, 
via indicação, ao governador 
Rodrigo Garcia (PSDB), a 
instalação de um Restaurante 
Bom Prato na região do Hos-
pital de Base de Rio Preto. 

Itamar justifi ca o pedido 
lembrando que o HB atende 
pacientes de 102 municípios 
com cerca de 2 milhões de 
habitantes. São 46 mil aten-
dimentos ao mês realizados 
por cerca de dois mil médicos 
e mais de 1600 funcionários, 
30 especialidades e outras 117 
subespecialidades. 

Itamar diz que a “criação 
e implantação de um segun-
do Bom Prato para atender 
a população de Rio Preto e 
região, que passa pela região 
do HB”, explica. 

O Bom Prato foi criado 
com o objetivo de atender a 
população mais carente com 
uma alimentação saudável a 
preços acessíveis. A popula-
ção fl utuante diariamente na 
região do HB, que tem outros 
serviços de Saúde, incluindo 
o Hospital da Criança e Ma-
ternidade (HCM), é muito 
grande. 

Segundo o deputado, é 
“um importante serviço a 
ser colocado à disposição da 
população um café da manhã, 
almoço e jantar para a popu-
lação que mais precisa”.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Giuli (MDB), defensora das 
causas animais, adiantou que 
conversou com a coordenaraa 
responsável pela parte buro-
crática de que até o dia 30 de 
junho é necessário dar entrada 
ao processo. “Tem prazo e a 
cobrança é muito grande. No 
papel foi colocado como clínica 
pet deve ser porque a estrutura 
que foi pensada em todo o esta-
do”, declarou. 

A implantação dos hospitais 
veterinários foi anunciada pelo 
então governador João Doria 
(PSDB) no fi m do ano passado. 
O prefeito Edinho garantiu que 
os atendimentos serão gratuitos 
para atendimento de cães e 
gatos. Ao todo Doria anunciou 
a criação de oito hospitais ve-
terinários no Estado, além das 
duas clínicas pets que estão em 
construção em Votuporanga e 
Araçatuba. 

Unidades
As dez unidades públicas 

para consultas, exames e ci-
rurgias de cães e gatos serão 
construídas ao custo total de 
R$ 50 milhões, pelo programa 
estadual Meu Pet, em parceria 
com as prefeituras. Os hospitais 
custarão R$ 5 milhões cada um 
para construção do prédio, em 
espaços que deverão ser cedidos 
pelas prefeituras, e aquisição de 
equipamentos. As unidades, de 
acordo com o anúncio, contarão 
com salas cirúrgicas, medicação 
e internação.  A Prefeitura será 
a responsável pela contratação 
de profi ssionais, como também 
pelo custeio das atividades as-
sistenciais.

A proposta foi apro-
vada quanto a lega-
lidade mas como foi 
rejeitada em nova 
votação de mérito 
acaba sendo auto-
maticamente 
arquivada

Divulgação

Câmara Rio Preto

D
ivulgação
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CIDADES Idosa vítima de golpe
Ao tirar o extrato, a vítima descobriu 
compras virtuais em seu nome, totali-
zando R$ 611,24.

Perdeu o bilhete
Morador de Jales ganha prêmio e 
procura a polícia após perder título de 
capitalização para o resgate

Na manhã desta terça-feira, 
11,  uma equipe da PRF deu or-
dem de parada para um carro 
modelo Chevrolet/Onix no KM 
99 da BR 153, no município de 
José Bonifácio-SP, a fim de fa-
zer uma fiscalização de rotina. 

Após a ordem de parada, o 
condutor fez menção de parar, 
mas seguiu em alta velocidade, 
ultrapassando pela faixa contí-
nua, adentrando na alça da BR 
153 pela contramão da direção, 
trafegando pelo acostamento e 
andando por diversas vezes na 
contramão direcional do fluxo 

DETIDO

CNH vencida faz 
motorista fugir na BR

Assaltado

Traficante

CIDADE DAS CRIANÇAS

Motorista bate caminhão com 
botijões de gás em alambrado

da rodovia. 
De imediato, a equipe re-

alizou o acompanhamento do 
veículo e conseguiu a devida 
detenção do infrator e, após 
ter sido realizada a busca mi-
nuciosa no interior do veículo, 
nada de ilícito foi localizado. 
Posteriormente, o motorista 
capturado declarou que fugiu 
da fiscalização por estar com a 
CNH vencida. 

A ocorrência foi encami-
nhado à Delegacia da Polícia 
Civil de José Bonifácio para as 
as medidas cabíveis.

Ao convergir à direita, o mo-
torista de um caminhão, car-
regado com botijões de gás, 
bateu em uma árvore e contra 
o alambrado da Cidade das 
Crianças. O acidente acon-
teceu no cruzamento da rua 
Daniel Antônio de Freitas com 
a avenida João Batista Veto-
razzo, em Rio Preto, na tarde 
desta segunda-feira, 9. 
O caminhoneiro, de 39 anos, 
confessou à Polícia Militar que 
ingeriu pinga e cervejas. Seu 
passageiro, de 33 anos, ficou 
com os pés presos nas ferra-
gens da cabine, sendo socor-
rido pelo Corpo de Bombeiros 
para a UPA Norte, onde foi 
atendido e liberado. 
O teste do etilômetro confir-
mou a ingestão de bebidas 
alcoólicas. Peritos do Insti-
tuto de Criminalística foram 
acionados. O caso segue sendo 
investigado pela Polícia Civil 
como embriaguez ao volante.

 Outro bêbado
Alcoolizado, um motorista, de 
53 anos, bateu seu Chevrolet 
Celta em um Agile que estava 
estacionado na rua João Cani-
zza Segundo, no Jardim Santo 

Antônio, na Região Norte de 
Rio Preto. A colisão aconteceu 
por volta das 18h30 desta se-
gunda-feira. 
Revoltados, populares agredi-
ram o condutor, que foi socor-
rido pela Polícia Militar com 
ferimento na testa até a UPA 
do bairro. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, o homem disse 
que estava dirigindo normal-
mente quando perdeu o con-
trole do carro. 

O acusadoconfirmou ter inge-
rido bebida alcóolica, mas se 
recusou a fazer o teste. 
Na delegacia, concordou em 
coletar sangue e foi indiciado 
por embriaguez ao volante. 

 Moto
Um motociclista, de 31 anos, 
ficou ferido, após ter sua moto 
atingida pelo condutor de uma 
Fiat Strada, na avenida Do-
mingos Falavina e fugiu sem 
prestar socorro à vítima.

O 4º DP de Rio Preto vai 
investigar o roubo de um 
celular ocorrido às 22h30 
desta segunda-feira, 8, na 
Vila Mayor. A vítima foi 
rendida no semáforo. Se-
gundo o boletim de ocor-
rência, o motorista estava 
parado com seu veículo na 
avenida Domingos Fala-
vina, esquina com a Elias 
Tarraf, quando dois cri-
minosos se aproximaram. 
Um dos bandidos estava 
armado com faca.

Durante patrulhamento 
de rotina no João Paulo II, 
às 12h55 desta segunda-
-feira, 9, policiais militares 
flagraram o motorista de 
um Corolla, de 55 anos, 
comprando cocaína do 
dono de uma residência, 
conhecida como ponto de 
tráfico. O morador, de 40 
anos, foi preso em flagran-
te. No imóvel, a guarnição 
encontrou uma bolsa no te-
lhado do quarto de despejo 
contendo uma porção mé-
dia e 133 porções menores 
do entorpecente. Também 
apreenderam R$ 4.029,00 
em dinheiro..

PRF prende motorista após perseguição na BR 153

Motorista alcoolizado bate em alambrado da Cidade das Crianças

Natural da cidade de São 
Paulo, Rubens de Paula faleceu 
nesta terça-feira, 10, aos 93 
anos de idade. Ele era casado 
com Aparecida Ferreira de 
Paula e deixa três filhas. 

1956
Rubens ingressou aos 26 

anos para o Corpo de Bom-
beiros em 1956, quando  foi 
oficialmente instalada a pri-
meira guarnição em Rio Preto. 
Em depoimento para o jornal 
Dhoje Interior, uma de suas 
filhas, Rutineia de Paula Fetti, 
disse que quando o pai veio 
para Rio Preto, não existia o 
batalhão, 

Alugada
“Foi alugado uma casa para 

instalar os recém chegados 
e depois que foi construído 
o destacamento que hoje se 

Morre primeiro cabo do Corpo 
de Bombeiros de Rio Preto

LUTO

encontra na curva da galinha” 
afirma. 

Ainda segundo ela, uma 
das ocorrências que mais mar-
caram o pai foi uma tromba 
d’água que nunca havia acon-
tecido na região de Rio Preto, 
no dia 1 de abril de 1957. 

“Foi bem no dia do casa-
mento dele com a minha mãe, 
ele se casou e logo correu para 
atender a ocorrência”. 

O maior aprendizado  e le-
gado que o pai deixou foi. “Viva 
intensamente a vida”. 

Velório
O cabo Rubens de Paula 

será velado no velório Munici-
pal de Guapiaçu, nesta quarta-
-feira,11 e o sepultamento será 
às 17h. 

C o l a b o r o u  S a r a h 
BELLINE

O cabo Rubens de Paula 
será velado no velório 
Municipal de Guapiaçu, 
nesta quarta-feirae se-
pultado às 17h

Natural da cidade de São Paulo, Rubens de Paula faleceu nesta terça-feira, 10, aos 93 anos

PRF encontra 
cadáver 
debaixo de 
passarela

Policiais rodoviários 
federais encontraram o 
cadáver de um homem, 
em decúbito dorsal, du-
rante patrulhamento de 
rotina, às 17h30 desta 
segunda-feira, 9, na BR-
153, em Rio Preto. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, a 
vítima, cuja identidade 
era desconhecida até o 
fechamento desta maté-
ria, foi vista por um ca-
minhoneiro que passava 
pela rodovia e acionou a 
viatura. 

O corpo foi achado em 
um vegetação existente 
debaixo da passarela, na 
altura do quilômetro 59.

A vítima aparenta ter 
40 anos, de cor parda, e 
estava sem documenta-
ção. Uma ambulância da 
concessionária, o Samu e 
equipe de homicídios da 
DIG compareceram no 
local. Peritos da Polícia 
Técnica não encontraram 
vestígios de violência ou 
de atropelamento. O ca-
dáver passou por autóp-
sia no IML.

Preso ameaça 
amásia de 
morte na 
frente da PM

Um homem, de 41 
anos, foi preso em fla-
grante por violência do-
méstica contra a amásia, 
de 42 anos, às 23 horas 
desta segunda-feira, no 
Jardim Santo Antônio, 
na Região Norte de Rio 
Preto. O acusado, que 
estava embriagado e ex-
tremamente agressivo, 
ameaçou matar a vítima 
na frente da Polícia Mi-
litar. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o suspeito, 
que foi encontrado deita-
do no quintal do imóvel, 
também resistiu à prisão 
e foi levado algemado 
para o Plantão. 

A mulher contou que é 
agredida com frequência, 
que saiu de casa às 19 ho-
ras e ao retornar passou 
a ofendê-la e pegou um 
facão para golpeá-la. 

Ela conseguiu tirar a 
arma branca do agressor, 
mas acabou ferindo uma 
das mãos. Como o indi-
ciado não parava de gritar 
que iria matá-la, a PM foi 
acionada.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Comerciante encontra ladrão na escola da filha
O dono de um estabele-

cimento comercial, na Vila 
Maceno, em Rio Preto, teve 
um Iphone 12 furtado por um 
desconhecido que durante dias 
ficou rondando o local e lhe 
oferecendo mercadorias. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava aten-
dendo clientes, no último dia 
26, quando o acusado chegou 
e pediu o telefone emprestado 

para uma ligação de urgên-
cia. Em seguida, entrou em 
um Citroen C3 e fugiu com o 
aparelho. 

No final da manhã desta se-
gunda-feira, 9, o comerciante 
foi buscar sua filha em uma 
escola do Parque Jaguaré e viu 
o suspeito. 

Após perseguição, a vítima 
conseguiu ‘fechar’ o carro do 
criminoso que ao ser questio-

nado sobre o Iphone disse que 
“o aparelho já era”. 

O bandido teria dito ainda 
que iria na casa do comercian-
te e no seu serv festas e em tom 
de ameaça falou “você vai ver o 
que vai acontecer”.  Populares 
se aproximaram, mas o mar-
ginal conseguiu fugir. A vítima 
anotou a placa do automóvel. 
A Polícia Civil segue investi-
gando o caso. 

Saidinha
Um rio-pretense, de 42 

anos, teve a mochila, contendo 
documento pessoal, uniforme 
do trabalho, celular e R$ 690 
roubados por um marginal que 
simulou estar armado. 

A vítima foi abordada ao 
sair de uma agência bancária 
na avenida Alberto Andaló, 
onde tinha acabado de sacar 
o dinheiro.

IPHONE FURTADO

Polícia Civil foi aconada e vai investigar amabos os casos

Rubens ingressou 
aos 26 anos para o 
Corpo de Bombeiros 
em 1956, quando  foi 
instalada a primeira 
guarnição em 
Rio Preto

Divulgação
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Uma ação judicial movida 
pela Fundação Faculdade de 
Medicina (Funfarme) na 5ª 
Vara Civil de Rio Preto impe-
diu que o plano médico HB 
Saúde fechasse a sua unidade 
particular de atendimento pe-
diátrico. O plano comunicou 
aos seus conveniados que ele 
seria fechado dia 1º de maio. 
O espaço ia se transformar em 
um Centro Oncológico.  
Ao saber do projeto do Pla-
no de Saúde, a direção da 
Fufarme, mantenedora do 
Hospital da Criança e Mater-
nidade (HCM), previu que 
toda a clientela do HB Saúde, 
mesmo a do atendimento pri-
mário, ia acabar no HB e no 
HCM.  
O Plano HB Saúde mantém 
um convênio, no valor de R$ 
140 mil ao mês, com a Fun-
farme, para que seus clientes 
sejam atendidos no Hospital 
da Criança e Maternidade. O 
Plano só usa o convênio com 
o HCM para crianças e as mu-
lheres com gravidez de risco, 
em situação de urgência e 
emergência. 
A partir do dia 1º de maio, 
com o ambulatório pediá-
trico fechado, a Funfarme 
temeu que toda a clientela, 
mesmo do serviço primário 
do HB Saúde, fosse enviado 
para o HCM. O problema, é 
que o Hospital da Criança e 
Maternidade, com os seus 
atendimentos esgotados, não 
suportaria os pacientes do HB 
Saúde.  
A situação que é ruim, po-

HB Saúde é proibido pela Justiça 
de fechar Centro Pediátrico

DISPUTA JUDICIAL

A ação para impedIr o 
fechamento é da 
Fundação Faculdade 
Regional de Medicina 
(Funfarme)

HB Saúde é proibido pela Justiça de fechar Centro Pediátrico; se descumprir, a multa é de R$ 200 mil ao dia 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Santa Casa 
começa receber 
pacientes de 
UPAs lotadas

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde iniciou 
nesta terça-feira transfe-
rência de pacientes que 
se encontram nas UPAS 
para novos leitos da UTI 
e enfermarias adquiridos 
recentemente pela Prefei-
tura de Rio Preto. 

De acordo com infor-
mações do Hospital Santa 
Casa nesta quarta-feira, 
11, 26 leitos de enfermaria 
anunciados pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) 
estarão a disposição da 
Saúde local para o iní-
cio do recebimento dos 
pacientes que aguardam 
internação. 

Em nota encaminha-
da ao Dhoje a pasta da 
Saúde afirmou que “já 
foi iniciado o processo de 
transferência dos pacien-
tes das UPAS para os 26 
leitos contratados junto 
à Santa Casa. A ocupação 
será gradativa, de acordo 
com a disponibilidade do 
serviço de transferência 
do SAMU”, conclui. 

No início da semana 
cerca de 100 pacientes 
estavam internados em 
UPAS do município. Eles 
precisam ser transferidos 
nos casos mais graves e 
que necessitam de tra-
tamento a longo prazo 
e, nestas unidades, não 
existe a estrutura prevista 
pelo Conselho Federal de 
Medicina que proíbe que 
pacientes nesta situação 
não podem ficar mais de 
24 horas nestes locais. 

Foram anunciados 
mais de 60 leitos na rede 
municipal. Os novos leitos 
de enfermaria estarão na 
UBS Fraternidade e de 
UTI nos Hospitais Santa 
Casa e Hospital de Base. 
Serão abertos 30 leitos 
de Enfermaria 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 adicio-
nal de R$ 328 mil. 

Os leitos da UBS Fra-
ternidade deverão ser 
utilizados pelos pacientes 
que aguardam transfe-
rência para cirurgia no 
Hospital de Base. A pre-
visão 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 rece-
ber pacientes de urgência 
e emergência. A solici-
tação para aquisição 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 pre-
visão é de que esses leitos 
comecem a funcionar na 
próxima semana. Outra 
medida é a transformação 
de 40 leitos no Hospital de 
Base disponíveis em vagas 
prioritárias para receber 
pacientes de urgência e 
emergência.

Divulgação
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Alguns órgãos da 
saúde têm se ma-
nifestado para 
tirar o produto de 
circulação e fixar a 
proibição utilizando 
estudos de profis-
sionais da área

SAÚDE

Especialista e entidades alertam para 
os riscos do uso de cigarro eletrônico

Apesar de proibidos, os 
“vapes” ou cigarros eletrônicos, 
como são popularmente conhe-
cidos, são corriqueiramente 
utilizados com a ideia de que 
seu uso não representa danos 
à saúde. Mas especialistas aler-
tam que seu uso é um causador 
de doenças cardiovasculares 
como o cigarro tradicional. 

O uso se difundiu devido à 
promessa de que, seu sistema 
foi criado a partir de meios 
inofensivos, inclusive como 
uma segunda opção aos que 
tentam parar de fumar o ci-
garro comum. Contudo, espe-
cialistas alertam que, seu uso 
e sua exposição representam 
claramente diversos danos à 
saúde semelhante ao cigarro 
tradicional. 

Segundo o cardiologista 
Edmo Atique Gabriel, espe-

cialista em cirurgia cardio-
vascular, a indústria criou 
um aparelho que chama a 
atenção em função de seu de-
sign diferenciado, o que causa 
a impressão de não ser igual 
aos outros fazendo com que 
os consumidores façam o uso 
inadvertidamente. 

“É importante entender 
que o cigarro tradicional tem 
uma quantidade específica de 
toxinas, enquanto o cigarro 
eletrônico eventualmente pode 
ter uma menor concentração 
de taxas de substâncias quími-
cas como nicotina e alcatrão, o 

Daniela MANZANI

que não significa que ele seja 
seguro para a saúde cardiovas-
cular”, ressalta. 

O produto se popularizou 
entre pessoas de diferentes 
idades, principalmente entre 
os jovens, e mesmo proibido 
desde 2009 seu uso continua 
sendo disseminado. 

Entretanto, órgãos da saúde 
têm se manifestado para tirar 
o produto de circulação e fixar 
a proibição utilizando estudos 
de profissionais da área que 
atestam que seu sistema faz 
uso de químicas semelhantes 
ao cigarro tradicional. 

“As pessoas começaram 
a fumar o cigarro eletrônico 
sem o controle e bom senso 
mínimo, de modo que passa-
ram a absorver uma enorme 
quantidade de substâncias 
danosas à saúde o que resulta 
em uma série de consequên-
cias à saúde”. 

Gabriel Trevizan faz uso do 
dispositivo com frequência há 
sete meses. “Tenho consciên-
cia dos riscos, mas, acho mais 
prático sair com ele e também 
pelo custo benefício. Parar 
de fumá-lo não é tão simples 
assim”, pontua.

deria ficar insuportável e es-
trangular todos os serviços. O 
HCM atende a pacientes do 
SUS de 102 municípios, in-
cluindo Rio Preto e convênios 
com outros Planos particula-
res de Saúde. 
Dante da possibilidade do 
caos, a Funfarme entrou com 
uma ação na Justiça em Rio 
Preto, com pedido de liminar, 
para que o Poder Judiciário 
impedisse o fechamento do 
ambulatório pediátrico do 
Plano. O juiz local atendeu à 
Funfarme, concedeu a limi-
nar, e proibiu o fechamento 
do ambulatório. Em caso de 
descumprimento, seria mul-
tado em R$ 200 mil dia. 
O HB Saúde recorreu com 
um agravo de instrumento no 
Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJ), pedindo a 
derrubada da liminar, e o de-

sembargador Kioitsi Chicuta 
não acatou o pedido e man-
teve a decisão dada em Rio 
Preto. Em caso de descum-
primento, manteve a multa de 
R$ 200 mi dia.  
Diante da decisão, o Plano HB 
Saúde manteve o ambulatório 
aberto. Mesmo porque, para 
abrir um Centro Oncológico 
no local, precisa da autoriza-
ção da Secretaria Municipal 
de Saúde. Ela negou o pedido. 
O HB Saúde mantém o Centro 
Pediátrico aberto. 
 
 HB Saúde 
O DHoje entrou em contato 
com a assessoria de imprensa 
do HB Saúde e não recebeu 
uma resposta até o fechamen-
to desse texto. Um texto assi-
nado pelo diretor presidente 
do HB Saúde, Francisco Gar-
cia Parra, diz que os  pacientes 

de urgência e emergência se-
rão enviados a partir de ago-
ra para o serviço pediátrico 
da Santa Casa, em que pese o 
HCM fazer parte de sua rede 
conveniada, ao saber que o 
hospital não tem mais capaci-
dade para atender nem mes-
mo os pacientes do SUS.  
O HB Saúde diz que manter 
o Centro Pediátrico próprio 
aberto não se justifica, dado 
o “numero reduzidíssimo de 
atendimentos de crianças no 
local”. O texto explica que ele 
vai ficar aberto “em detrimen-
to dos atendimentos oncoló-
gicos”. O texto informa a títu-
lo de ilustração, que o “mês de 
abril de 2022, o mês de maior 
fluxo de pacientes, ocorreram 
247 atendimentos no plantão 
pediátrico, número que repre-
senta um atendimento médio 
pouco equivalente a 8 (oito) 

beneficiários ao dia”. 

 A Funfarme  
A Funfarme, ao ser procurada 
para falar sobre a ação, emitiu 
a seguinte nota: “A Fundação 
Faculdade Regional de Medi-
cina (Funfarme) não comenta 
processos judiciais ainda não 
finalizados e, em virtude da 
Lei Geral de Proteção de Da-
dos (LGPD), a instituição não 
pode comentar ou compar-
tilhar nenhum dado de con-
tratos que mantém com o HB 
Saúde ou com qualquer outra 
empresa. A Funfarme afirma 
ainda que possui um Código 
de Compliance, disponível 
em nosso site, que determi-
na que a instituição e todas 
as empresas que firmam con-
tratos conosco estão impedi-
das de revelar qualquer in-
formação sobre os mesmos”. 

Gabriel Trevizan faz uso do dispositivo com determinada frequência há sete meses

Advogada 
assume Comitê 
contra Violência 
à Mulher

A advogada Lucineia 
dos Santos aceitou o con-
vite do Grupo Mulheres do 
Brasil Núcleo de Rio Preto 
para assumir a lideran-
ça do Comitê Combate à 
Violência contra a Mulher. 
Ela divide a liderança com 
Lana Braga. 

O convite foi realizado 
pelas líderes Sueli Kai-
ser, Karina Caldo e Kelly 
Jordania. “O @grupomu-
lheresdobrasil nasceu em 
2013 para lutar contra a 
desigualdade de gênero, 
raça e condição social. A 
partir de hoje sou mais 
uma entre as mais de 100 
mil mulheres espalhadas 
pelo mundo e engajadas 
nesses propósitos trans-
formadores, de manei-
ra voluntária, onde se 
subdividem em diversos 
comitês.” 

O intuito do Comitê 
Combate à Violência con-
tra a Mulher é levar  infor-
mação para que mulheres 
que estejam sofrendo as 
diversas formas de violên-
cias identifiquem tal con-
dição e busquem ajuda.

Da REDAÇÃO
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Copa do Brasil
O Palmeiras visita a Juzeirense nesta 
quarta às 19h, na Copa do Brasil. A pri-
meira partida foi 2 a 1 para o alviverde

Copa do Brasil 2
Também pela Copa do Brasil , o Corin-
thians enfrenta a Portuguesa-RJ nesta 
quarta-feira. O primeiro terminou 1 a 1. 

Licitação para reforma do Centro 
Regional de Eventos tem R$ 1,8mi

INFRAESTRUTURA

A equipe de Badminton de 
Mirassol garantiu mais quatro 
medalhas para o município 
no último fi nal de semana na 
cidade de São Bernardo. Pela 
segunda etapa estadual que 
aconteceu nos dias 6 e 7 deste 

MIRASSOL

Badminton garante 
mais quatro medalhas

mês, os mirassolenses trouxe-
ram duas medalhas de prata e 
duas de bronze. 

Sob o comando do treina-
dor Leandro Balbino de Jesus, 
com a medalha de prata fi ca-
ram os atletas Michael Lopes e 
Sara dos Anjos, nas categorias 
sub 11 e sub 13 respectiva-
mente. Já com a medalha de 
bronze, Victor Batista de Souza 
na categoria adulto e Sara dos 
Anjos na sub 13, completaram 
o pódio. 

Os treinos de Badminton 
acontecem de segunda e quin-
ta-feira às 19h30 e aos sábados 
às 14h no ginásio de esportes 
Gilberto Gomes Botão, no 
bairro Cohab II. As aulas são 
para todos os públicos e para 
se inscrever é só comparecer 
no local nos dias e horários 
dos treinos.

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, publica no Diário 
Ofi cial desta quarta-feira, dia 
11, a abertura de licitação, 
para contratação de empresa 
responsável pelo fornecimento 
de mão de obra para serviços 
de revitalização do Centro Re-
gional de Eventos. 

O valor estimado da obra é 
de R$ 1,84 milhão, com prazo 
de 90 dias para conclusão dos 
trabalhos, que vão de reforma 
a pintura do local. Deste valor, 
cerca de R$ 1,6 mi são recursos 
do Governo Estadual. 

A data limite para recebi-
mento dos envelopes contendo 
a habilitação e a proposta é o 
dia 30 de maio, às 17 horas. 
Data da sessão pública de aber-
tura dos envelopes será em 31 
de maio, às 14h30.

O valor estimado da 
obra é de R$ 1,84 mi-
lhão, com prazo de 90 
dias para conclusão

Da REPORTAGEM
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City
O Manchester City con-

firmou a contratação do 
atacante norueguês Erling 
Halland. A estimativa é de 
que o clube inglês deverá 
pagar uma multa de 60 a 
75 milhões de euros (R$ 
325 a R$ 426) ao Borussia 
Dortmund pelo atleta.  O 
jogador também receberá 
o maior salário do clube, de 
aproximadamente  375 mil 
libras (R$ 2,3 milhões) por 
semana.

França
Depois do jornal francês 

L’Équipe publicar que o 
zagueiro brasileiro Marcelo 
do Lyon havia sido afastado 
do clube por soltar um pum 
e rir no vestiário depois 
de uma derrota, o jogador 
negou as acusações no Twit-
ter. “ Obrigado, L’Équipe! 
Depois de muito tempo tive 
que voltar ao Twitter para 
negar todas as alegações. 
Jornalismo hoje em dia é 
uma piada”, declarou.

Champions
A UEFA aprovou nesta 

terça-feira a mudança de 
formato da Liga dos Campe-
ões a partir da temporada de 
2024/25, passando a ter 36 
equipes na fase inicial e não 
mais 32 como ocorre atu-
almente  Além disso, fi cou 
decidido que cada equipe 
disputará oito partidas na 
fase inicial, e não 10, como 
pensado inicialmente. As 
mudanças dividiram a opi-
nião das equipes.

LIBERTADORES

Conmebol aumenta multa a 
clubes após casos de racismo

Após cinco casos de racis-
mo direcionados a torcedores 
de clubes brasileiros em parti-
das da Libertadores, quase to-
dos na mesma semana de abril, 
a Confederação Sul-Americana 
de Futebol (Conmebol), enfi m, 
alterou o artigo do código dis-
ciplinar sobre discriminação. 

Na noite de segunda-feira 
(9), a Conmebol anunciou o 
aumento das multas impostas 
às equipes cujas torcidas co-
meterem atos de preconceito 
motivados por “cor de pele, 
raça, sexo ou orientação se-
xual, etnia, idioma, credo ou 

origem”. 
A punição mínima foi de 

US$ 30 mil para US$ 100 mil 
(R$ 513 mil na cotação atual). 
Conforme a entidade, o órgão 
judicial competente pode tam-
bém obrigar o time de torcida 
infratora a atuar sem público 
ou ter o estádio parcialmente 
fechado. 

O primeiro dos casos foi o 
de um torcedor do River Plate, 
que atirou uma banana em 
direção à torcida do Fortaleza 
no jogo entre as equipes em 
Buenos Aires, há um mês. O 
clube argentino foi multado 
em US$ 30 mil. 

Duas semanas depois, um 
torcedor do Boca Juniors, tam-
bém da Argentina, imitou um 

macaco em direção à torcida 
do Corinthians na própria Neo 
Química Arena, em São Paulo. 
Ele foi detido em flagrante, 
mas liberado após pagamento 
de fi ança no dia seguinte. 

Na mesma semana, tor-
cedores do Estudiantes de La 
Plata, mais um time argentino, 
fi zeram sons de macacos para 
os do Red Bull Bragantino. 

Houve, ainda, registros 
semelhantes no Equador, na 
visita do Palmeiras ao Emelec, 
e no Chile, durante o confronto 
do Flamengo com a Universi-
dad Católica. Até o momento, 
a Conmebol não concluiu a 
investigação sobre os casos nos 
jogos de Timão, Massa Bruta, 
Verdão e Rubro-Negro.

Edinho dispara licitação para reforma do Centro Regional de Eventos com custo estimado de R$ 1,8 mi

A data limite para 
recebimento dos en-
velopes contendo a 
habilitação e a pro-
posta é 30 de maio

A equipe de Bad-
minton de Mirassol 
garantiu mais qua-
tro medalhas para o 
município no último 
final de semana em-
São Bernardo

Conmebol aumenta multa por discriminação após casos de racismoDa REPORTAGEM
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BEACH TENNIS

Rio Preto tem inscrições 
abertas para torneio

Nos dias 21 e 22 de maio 
acontece o 1º Torneio Gua-
rani Beach Tennis, orga-
nizado pelo complexo WA 
Sports Center. Mais de 300 
atletas são esperados na 
competição, divididos em 
12 categorias diferentes, 
entre masculina, feminina 
e mista. 

As inscrições poderão 
ser feitas até o dia 14 de 
maio, no portal da Let-
zplay, e vão custar R$ 100 
por participante. O próprio 
aplicativo utiliza um banco 
de dados com os resultados 
anteriores de cada atleta e 
os ranqueia conforme suas 
performances, garantindo 
partidas mais justas. Os 
competidores poderão se 
inscrever em mais de uma 
categoria, com 20% de des-
conto para a 2ª inscrição 
- masculina e mista, por 
exemplo. 

As premiações vão de 
R$ 3.500 para o 1º lugar, 
R$ 1.000 para o 2º lugar e 
R$ 200 para o 3º lugar, nas 
categorias masculina e femi-
nina. Já na categoria mista, 

o prêmio será de R$ 1.000 
para os campeões, R$ 400 
para os vices e um kit com 
brindes para os terceiros 
colocados. 

O evento marcará tam-
bém a inauguração do com-
plexo e tem ainda como par-
te da programação shows e 
DJs nas áreas de convivên-
cia do WA Sports Center, 
com praça de alimentação e 
food trucks à disposição dos 
participantes e do público. 
A entrada para assistir aos 
jogos será gratuita e são 
esperadas mais de 2 mil pes-
soas nos dois dias de evento. 

Presenças
Entre os participantes 

confi rmados estão grandes 
nomes atuais da modalida-
de, como Augusto Laranja, 
ex-tenista ranqueado pela 
ATP, e Gabriel Santos, atle-
ta número 50 no mundo 
do beach tennis, além dos 
ex-jogadores de futebol e 
da seleção brasileira, Silas 
e Careca.  Os dois jogaram 
juntos na seleção brasileira 
nas Copas de 1986 e 1990.

A equipe de Badminton de Mirassol garantiu mais quatro medalha

Brasil estreia em Mundial de Boxe
FEMININO

A campanha do Brasil no 
Mundial de Boxe Feminino, 
evento mais importante da 
modalidade após a Olimpíada 
de Tóquio, começa às 8h (ho-
rário de Brasília) desta quar-
ta-feira (11). A primeira repre-
sentante do país no Mundial 
em Istambul (Turquia) será 

Jucielen Cerqueira Romeu (ca-
tegoria até 57 quilos), medalha 
de prata em 2019 no Pan-A-
mericano de Lima (Peru). A 
baiana Beatriz “Bia” Ferreira 
(60kg), atual detentora do 
título mundial e vice-campeã 
olímpica ano passado, estreia 
quinta (12), também às 8h. As 

lutas com pugilistas brasileiras 
terão transmissão ao vivo no 
Canal Olímpico.  

Jucielen Romeu é prata 
no boxe, categoria 54-57kg, 
nos Jogos Pan-Americanos de 
Lima 2019 erepresentante do 
país na Olimpíada de Tóquio 
ano passado.
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quarta às 19h, na Copa do Brasil. A pri-
meira partida foi 2 a 1 para o alviverde
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 
29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta 
a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR 
os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte (SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que 
a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local incerto e 
não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, no 
endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento 
da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para 
que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 (quinze) dias. O não 
comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão 
do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
FRANCISLAN PINHEIRO DA COSTA 42456092 443.270.348-27 30 01 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à 
Rua Penita, 3155, nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de 
Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “ RES. SETVALLEY 3 FASE 2”, abaixo relacionados, considerando 
que a tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os mesmos em local 
incerto e não sabido, para comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste edital, 
no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS na forma da 
legislação vigente, para que ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções 
legais com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais valores de reembolso a 
crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 
AMANDA NEVES DA COSTA 41767340 401.761.868-59 23 33 

HELIO CARVALHO DIAS  590928235 037.177.535-33 26 06 
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS  394720751 420.636.713-20 33 07 
CLEUMARIO LIMA DOS SANTOS  564859362 049.641.275-24 13 24 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

 

 
 
Prefeitura do Município de Tanabi. 
Concorrência Pública  03/2022. Objeto: Obras de revitalização da Avenida 
Diego Carmona Garcia, no município de Tanabi, Estado de São Paulo. Diante 
da habilitação de todas as empresas participantes e que os representantes das 
empresas presentes na sessão declinaram a apresentação de eventuais 
recursos na fase de habilitação, passou-se para a fase de classificação: 1º 
lugar Lobo Noroeste Construções LTDA, R$ 4.309.874.59, 2º. Lugar Rimar 
Serviços de Construção e Locação de Máquinas LTDA, R$ 
4.963.905.70,00, 3º Lugar J.A. Tineli Marques & CIA LTDA, R$ 5.060.545.87 
e 4º. Lugar CMB Construtora Moraes Brasil LTDA, R$ 5.070.393,46. Assim, 
fica declarada como vencedora a empresa Lobo Noroeste Construções 
LTDA, pelo valor de R$ 4.309.874.59. Keila Mara Mourão Costa de Souza – 
Presidente da Comissão de Licitações. Tanabi, 10 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Prefeitura do Município de Tanabi. Tomada de Preços n° 06/2022.  
Objeto: Recapeamento asfáltico nas ruas: Euclides Ferreira da Silva, Sebastião 
Maciel, Antonio R. dos Santos, Praça Izabel Galvani Frange – Trechos 01/02, 
Mauricio Lima Basso, Nicolau Ferreira Lima – Trechos 01/02 e Francisco 
Meneghetti. (Convênio 100693/2022 – Secretaria de Desenvolvimento Regional 
do Estado de São Paulo), ficando designado para o dia 26 de maio de 2022, às 
09h15min, para a entrega dos envelopes, às 09h30min a sessão 
credenciamento e abertura dos envelopes do mesmo dia. O edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 
–Centro– todos os dias úteis, das 09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, 
com todos os dados da solicitante, no email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou 
ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 09 de maio de 2022.   Norair 
Cassiano da Silveira. Prefeito do Município Tanabi. 
 
 
 

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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

GIOVANNE BARONE DANTAS e ESTEFANI CRISTINA DE 
FREITAS BERGAMINI. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário 
público municipal, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, 
no dia 08 de janeiro de 1997, filho de ESLEI CARLOS DANTAS e 
de ROSIMEIRE BARONE DANTAS. Ela, de nacionalidade brasilei-
ra, bancária, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 
27 de janeiro de 1997, filha de ADEMIR BERGAMINI e de ÂNGELA 
MARIA DE FREITAS BERGAMINI. 

FERNANDO LUCAS VIEIRA e MARIA CLARA CAROLAINE MAR-
TIM. Ele, de nacionalidade brasileira, motorista, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de abril de 1982, filho de LUIZ 
FERNANDO VIEIRA e de ELISABETE MARINI VIEIRA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida em Fernandópo-
lis, SP, no dia 15 de outubro de 1996, filha de  e de KATIA REGINA 
MARTIM. 

FERNANDO APARECIDO FERREIRA e JANAINA DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, balconista, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de junho de 1988, filho de 
CLAUDIBERTO MARQUES FERREIRA e de FRANCISCA CÉLIA 
GOMES FERREIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, auxiliar de 
limpeza, solteira, nascida em Jales, SP, no dia 24 de março de 
1985, filha de  e de MARIA CELINA DA SILVA. 

BERNARDO LUIS PESSUTTO e LELIANE PIASSON. Ele, de 
nacionalidade brasileira, engenheiro mecânico, solteiro, nascido em 
Fernandópolis, SP, no dia 20 de fevereiro de 1986, filho de LUIZ 
TADEU PESSUTTO e de MARIA JOSE PIM PESSUTTO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, coordenadora de vendas, solteira, nascida 
em Urupês, SP, no dia 30 de setembro de 1987, filha de ANTONIO 
PIASSON e de MARIA LUIZA DA SILVA PIASSON. 

VICTOR EDUARDO DUTRA DE BIASE e NATÁLIA MACHADO PI-
NHEIRO DE CARVALHO. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia 30 de setembro de 1983, 
filho de MARCELLO ROCHA DE BIASE e de MARLENE DUTRA 
DE BIASE. Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de dezembro de 
1995, filha de JOSÉ DE RIBAMAR PINHEIRO DE CARVALHO e de 
TANIA MARIA MACHADO DE CARVALHO. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publicado pela 
imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 10 de maio de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. EDUARDO SARGI e ELIANA FATIMA SEGREGIO, 
sendo ELE filho de NELSON SARGI e de CLARICE LIBANO-
RI SARGI, sendo ELA filha de JOSÉ APARECIDO SEGRE-
GIO e de ABIGAIL LIMA SEGREGIO;
2. LUIZ FERNANDO DE SOUZA RIBEIRO e PRISCI-
LA APARECIDA ROSA, sendo ELE filho de PAULO CONS-
TANTINO RIBEIRO e de MARILDA DE SOUZA RIBEIRO, 
sendo ELA filha de VANDA MALACHIAS ROSA, brasileiros e 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 10/05/2022.
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SOCIAL LUI
WALDNER

BOTOX POPULAR I
É cada vez maior a procura do grande público por 
procedimentos estéticos com injetáveis para pre-
venir rugas ou “harmonizar as expressões”.Na es-
teira dessa crescente demanda, redes de clínicas 
dedicadas a oferecer aplicações de toxina botulíni-
cia,ácido hialurônico e bioestimuladores de coláge-
nos, estão se expandindo de forma agressiva,trans-
formando-se em grandes cadeias do ramo,abrindo 
inclusive pontos comerciais em shoppings e fazem 
pacotes de assinaturas de botox.O cliente paga 
uma mensalidade e pode fazer várias aplicações da 
toxina ao ano,além de descontos e promoções.

BOTOX POPULAR II
Com preços que partem de R$ 600 para aplicação 
de botox, que paralisa regiões do rosto para ate-
nuar marcas de expressão e evitar o surgimento de 
rugas,essas redes evitam contratar médicos para 
fazer os procedimentos e priorizam o trabalho de 
outros profissionais habilitados da área da saúde a 
fim de popularizar o acesso a tratamentos estéti-
cos e à chamada  harmonização facial com preços 
bem mais baixos.Daí o apelido de “Uber da estética”. 

TOP NO RANKING
Wow! Rio Preto ocupa a quarta posição no ranking 
das cidades com  o maior número de lançamen-
tos imobiliários em 2021, uma alta de 57,9 %, uma 
média de 450 novos imóveis residenciais por mês, 
atrás apenas de São Paulo, Sorocaba e Campinas.

O MAIO DE LULA
Dois eventos marcarão o maio de Lula:o lançamento de 
sua candidatura à Presidência, que aconteceu sábado 
no centro de convenções do Anhembi, na capital pau-
lista e o casamento com Janja,que acontecerá  na pró-
xima quarta-feira,no dia 18.Será uma união civil e reli-
giosa - mas não numa igreja. O local da cerimônia ainda 
é guardado em sigilo,mas será em São Paulo e com um 
número restrito de convidados. Cerca de 100 pessoas, 
é o que dizem os petistas próximos ao casal.Lula vai se 
casar pela terceira vez -ele é duas vezes viúvo.  

APERTEM OS CINTOS
Com a chegada de maio, começa a temporada de 
ajuste anual dos planos de saúde. E em 2022, a conta 
está mais salgada do que nunca.Há operadoras en-
viando reajustes de até 80% nos planos “para manter 
o equilíbrio entre despesas e investimentos médicos”

PROPAGANDA ENGANOSA I 
Essa história de o McDonald1s admitir publicamen-
te que seu Mc Picanha é um sanduiche que não leva 
picanha é muito vergonhoso para uma empresa tão 
tradicional,né não?A rede de fast food Burger King 
também informou que vai trocar o nome do seu sandu-
íche ‘Whopper Costela’ para ‘Whopper Paleta Suína’. A 
exemplo do McPicanha,do rival McDonald´s,o hambúr-
guer não continha a carne indicada no primeiro nome.

PROPAGANDA ENGANOSA II 
A Comissão de Transparência do Senado aprovou o 
convite a representantes do McDonald’s e do Burger 
King para prestar esclarecimentos amanhã sobre as 
acusações de publicidade enganosa em relação aos 
sanduíches Mc Picanha e Whopper Costela feitas por 
entidades de defesa do consumidor,.Guilherme Farid, 
diretor executivo do Procon-SP, afirmou no comuni-
cado que, “se ficar comprovado que houve indução do 
consumidor a erro, a empresa pode ser multada por 
publicidade enganosa em até 11,6 milhões de reais”.

O REI NAS ALTURAS
A turnê de 12 shows em um mês que, aos 81 anos, Ro-
berto Carlos  iniciou na semana passada nos EUA 
teve, além de arenas lotadas, ingressos vendidos a 
preços nunca vistos em apresentações do artista.Os 
tíquetes da primeira fila, que inicialmente eram ofe-
recidos por US$ 295, acabaram sendo vendidos por 
US$ 1,5 mil (R$ 7,5 mil).Não, não se trata do cambista 
velho de guerra atuando.Mas de um sistema de ven-
das que existe nos EUA em que o valor do ingresso 
é reajustado de acordo com a demanda, assim como 
ocorre com preços de passagens aéreas, por exem-
plo. Roberto Carlos vai passar um mês em excursão 
entre os EUA e o Canadá. São 13 cidades. Começou 
dia 22 de abril e termina 21 de maio.As cidades são 
as seguintes: Miami, Orlando, Atlanta, Washing-
ton, Boston , Chicago, Toronto, Nova York, McAllen, 
Dallas,Houston, El Paso e Los Angeles.

SUPERMERCADO
O Oba Supermercado,um hortifruti de alta quali-
dade,já começou a obra de construção no meio da 
ilha na Avenida JK,ao lado do posto Brasilia.O di-
retor é o rio-pretense Francisco Fernandes Rosa 
Homsi, filho do saudoso médico Francisco Homsi e 
de Marcinha Fernandes Rosa Homsi.

MEDICINA DE PONTA
Rio Preto está na linha de frente da medicina bra-
sileira. O procedimento médico de última geração 
que durou 6 horas,realizado pelo neurocirurgião 
oncológico Ricardo Caramanti e pelo neurofilolo-
gista Matheus Laurenti,para  retirar um tumor do 
cérebro da advogada Sueli de Souza,é apenas um 
pequeno exemplo.Em todas as áreas da medicina 
existem exemplos  em nossa cidade,que deixam a 
nós, rio-pretenses, envaidecidos. 

MELHOR ÁLBUM 
‘Clube da esquina’, de Milton Nascimento e Lô Bor-
ges, lançado em 1972, é o melhor disco brasileiro já 
lançado.A escolha foi feita por 162 especialistas de 
diferentes áreas ligadas à produção musical (jor-
nalistas,youtubers, podcasters, músicos, produto-
res etc) ouvidos pela equipe do podcast Discoteca 
Básica.Para se chegar ao resultado final, com 500 
discos, os jurados fizeram sua lista pessoal dos 50 
melhores álbuns.A tabulação completa será publi-
cada no livro “Os 500 maiores álbuns brasileiros de 
todos os tempos”, que está campanha de financia-
mento coletivo no site Catarse.
Eis o Top 10 entre os 500 escolhidos:
1. Clube da Esquina (1972) – Milton Nascimento e 
Lô Borges
2. Acabou Chorare (1972) – Novos Baianos
3. Chega de Saudade (1959) – João Gilberto
4. Secos & Molhados (1973) – Secos & Molhados
5. Construção (1971) – Chico Buarque
6. A Tábua de Esmeralda (1974) – Jorge Ben Jor
7. Tropicália ou Panis et Circencis (1968) – Vários 
artistas
8. Transa (1972) – Caetano Veloso
9. Sobrevivendo no Inferno (1997) – Racionais MC’s
10. Elis & Tom (1974) – Elis Regina e Tom Jobim

SOLD-OUT
Estão absolutamente esgotadas todas as mesas e 
as mesas extras disponibilizadas pela Diretoria Je-
sus Martin Filho, do Automóvel Clube, para o Baile 
de Aniversário da entidade, marcado para o dia 21 
de maio com os Irmãos Patheys e a Orquestra Ray 
Conniff Cover. 

CASAMENTO
Depois do belíssimo e suntuoso o chá bar de Feli-
pe,filho de Waldyr Faria e Graziela Furquim,com a 
arquiteta Monise Rosa, filha de José e Marly Galog-
gi Rosa,o casamento foi realizado sábado passado 
em Sampa.Felipe comanda aqui a escola Le Grand 
Chef,de gastronomia.O casamento na Igreja N.S.do 
Brasil e a recepção na Mansão Petra,em Moema, 
foram suntuosos.

BABY
Leonardo e Francine Oger estão esperando para o 
dia 28,o nascimento de seu primogênito, o primei-
ro neto do Gentil e Zezé Oger.

MOTOCIATA
No dia 22, Jair Bolsonaro vai liderar uma motociata 
no Rio de Janeiro,da Barra da Tijuca ao Monumento 
aos Pracinhas, no Aterro, com a presença de Edu-
ardo Pazuello, agora general de pijama e candidato 
a deputado federal.

VIAGEM II
Pais do cantor Fiduma,da famosa dupla sertane-
ja,estão curtindo diazinhos em Miami.Pedro Er-
nesto (Pené) e Carolina Cunha de Oliveira,estive-
ram em New York para um evento sucroalcooleiro, 
mas já retornaram a Miami onde comemoram hoje 
o aniversário dela.Retornam segunda-feira.

VIAGEM I
Elias Kassis viajou ontem para o Equador,para fir-
mar uma parceria entre a Unorte e a Universidade 
de Guaiaquil,para que os alunos de Medicina façam 
pós graduação aqui.

NOITE DE AUTÓGRAFOS 
Empresária de grande sucesso no setor de turismo em 
Rio Preto,Marinês (Lala) Osti Klajman recebe amigos 
hoje no Terraço Ammici  para uma noite de autógrafos 
do seu livro “Memórias do Coração” em que ela se abre 
à memória e à vida com incrível franqueza, revisitando 
sua estrada em quase 500 páginas,pelos cantos e re-
cantos do mundo,de forma despojada.

HUMOR
O humorista Marco Luque se apresenta sexta-feira,às 21 
horas, no Teatro Paulo Moura com seu show “Dilatados”, 
no qual reúne alguns dos famosos tipos por ele criados.

O empresário Marcelo Fernandes e sua mulher, a médica 
Nathalia Kassis,movimentaram sábado,o high de Catan-
duva, recebendo em torno de 150 nomes catalogados,no 
Pub do Clube de Tênis,para uma feijoada em comemora-
ção ao aniversário dele.A festa só terminou à noite, com 
música de pagode e sertanejo animando os convidados.

Sempre vestindo a vida de forma alegre e carinhosa, D. 
Geny Munia, viúva de Domingos Munia, comemora hoje 
101 anos para a alegria dos familiares e muitos amigos. 
Desta coluna, os cumprimentos. Na foto com um dos 
seus filhos, o Pedrinho

Este colunista com o deputado Eduardo Bolsonaro no 
jantar da Castellana Steak House, em Catanduva.

O grupo Quarta do Quinta, orquestrado por Juliano 
Guerta, reuniu-se na semana passada no clube do Quin-
ta do Golfe para mais um jantar, desta vez uma paella 
assinada pelo chef maison Renato Bueno.Uma paella, 
diga-se irretocável. Nessa foto, Glaucio Capello, Michel 
Jorge Ghantous, André Kaodjaglian, Juliano Guerta, 
Guto Polizello, Marco Lois Cristovam.

Na paella da Quarta do Quinta, Glaucio Capello, Rafael 
Grecco, Fred Tonelli, Michel Jorge Ghantous, Ermindo 
Alberto Filho.
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