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ANISTIA DA PREFEITURA

SEMAE TERÁ 
DE INDENIZAR
Tribunal de Justiça manteve 
condenação da autarquia em 
caso de ciclista que caiu em 
bueiro aberto e terá de pagar 
R$ 10 mil de indenização. 
POLÍTICA  Pág.3

Em 9 dias, PPI atrai R$ 2,6 mi
em renegociação de impostos
A Prefeitura de Rio Preto renegociou até esta quarta-feira, 11, R$ 2,66 milhões referentes ao Programa de Pagamento Incentivado (PPI) que pre-
vê descontos de juros e multas de dívidas vencidas até dezembro de 2021, contemplando débitos de IPTU, ISS e taxas municipais. Doo total, R$ 
1,89 milhão foi renegociado com a modalidade à vista, com desconto de 100%. Prazo de adesão vai até 30 de junho. POLÍTICA Pág.3

APÓS 6 DIAS

Cliente que 
levou soco 
em bar morre 
no hospital
Leonardo Ramos Volpini, de 
44 anos, morreu na manhã 
da última segunda-feira, 9, 
no Hospital de Base de Rio 
Preto, onde permaneceu in-
tubado, por seis dias, após 
levar um soco no rosto e cair 
no chão em um bar do bairro 
Boa Vista. O agressor e seu 
acompanhante fugiram e até 
o momento ainda não foram 
identificados. CIDADES Pág.4

SAÚDE

Nutricionista 
indica alimentos 
para pacientes 
com dengue
Segundo a nutricionista Fa-
biana Veloso, é importante 
uma boa alimentação para 
a recuperação do paciente. 
CIDADES Pág.5

Documento com 13,5 mil assinaturas pede 
passarela na SP-425 após morte de estudante

FACULDADES

O presidente da Câmara Pedro Roberto Gomes (Patriota), juntamente com a coordenadora do curso de arquitetura 
e urbanismo da Unirp, Delcimar Teodozio, e a aluna Camila Bueno entregaram 13.500 assinaturas ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) solicitando a construção de passarela na rodovia Assis Chateaubriand. A solicitação se deu 
por conta do acidente fatal envolvendo o estudante Lucas Nascimento Tarifa, 18 anos. CIDADES Pág.5

PAULISTA SUB-20

Mirassol vence 
o América e 
Novorizontino 
está embalado

Jogando no Maião, o Miras-
sol se reabilitou na derrota 
sofrida na estreia e superou 
o América. O Tanabi visi-
tou o Catanduva e venceu. 
O Novorizontino também 
ganhou. ESPORTES Pág.6

FEIJOADA

Feijão Chique 
chega à 10ª 
edição neste 
sábado
ENTRETENIMENTO Pág.6

SANTA CASA

Sem insumo, 
sem tomografias
A Santa Casa suspendeu as tomogra-
fias de rotina, que não são urgentes, 
que usam contraste ionizante. Só faz 
tomografias de urgência, com o uso 
do pequeno estoque do composto que 
ainda tem, e algumas angioplastias. O 
hospital não encontra fornecedor para 
retomar a rotina dos exames. 
                                                     CIDADES  Pág.5
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Você precisa parar sua rotina 
se for tratar as suas varizes?

Análise de integridade:
despesa ou investimento?

A Ciência terá suas provas

As varizes representam 
uma doença circulatória fre-
quente em nossa população, 
com predomínio no sexo 
feminino, devido a inúmeros 
fatores, tais como, uso de 
medicações contraceptivas, 
variações hormonais pró-
prias do ciclo menstrual e 
gravidez. Por outro lado, 
os homens também podem 
sofrer com as varizes, que 
se desenvolvem nesta po-
pulação principalmente se 
houver um histórico familiar 
importante para insufi ciên-
cia venosa.

 Estima-se que apro-
ximadamente 30 – 40% da 
população mundial sofra 
com a presença de varizes 
nos membros inferiores. 
Apesar do conceito de doen-
ça de caráter apenas estético, 
as varizes crônicas não tra-
tadas são responsáveis por 
complicações que podem 
prejudicar a qualidade de 
vida do paciente, como por 
exemplo, fl ebite, trombose 
venosa profunda, eczemas, 
dermatite e formação da 
úlcera venosa.

 Uma preocupação 
associada ao tratamento 
das varizes refere-se à ne-
cessidade de afastar-se do 
trabalho e manter período 
prolongado de repouso pós-
-tratamento. Atualmente, a 
evolução tecnológica refi nou 
o tratamento das varizes, 
permitindo que as mesmas 
possam ser tratadas de ma-
neira eficaz, sem a neces-
sidade de repouso e com 
retorno imediato ao trabalho 
e ao convívio familiar. 

 Portanto, a sua roti-
na não será mais prejudica-
da caso você decida cuidar 
das suas pernas! Manter a 
beleza das pernas faz parte 
dos cuidados com a saúde, 
melhorando a qualidade de 
vida e a autoestima. 

 Nos casos de insufi -
ciência de veia safena, o tra-

tamento pode ser realizado 
com técnicas termoablativas, 
como Laser Endovenoso e 
Radiofrequência. Ambas as 
técnicas permitem que o tra-
tamento seja realizado sem a 
necessidade de cortes e com 
cuidado estético máximo. 
Mesmo em casos mais avan-
çados, o paciente realiza o 
tratamento e pode caminhar 
imediatamente, sem repouso 
prolongado.

 Nos casos de “vasi-
nhos”, o Laser Transdérmico 
associado a Escleroterapia, 
conhecido como “Técnica 
Clacs”, representa um trata-
mento efi caz, moderno e rea-
lizado no próprio consultório 
do médico vascular. Não há 
necessidade de anestesia, 
repouso ou internação hos-
pitalar. 

 Se o problema for a 
presença da úlcera venosa 
associada a varizes nos mem-
bros inferiores, o tratamento 
com Polidocanol, conhecido 
como “Técnica da Espuma”, 
apresenta resultados satis-
fatórios e convincentes no 
fechamento e na cicatrização 
da úlcera venosa. Além disso, 
mesmo nos casos de doença 
venosa avançada, o trata-
mento pode ser realizado no 
consultório médico, com re-
torno imediato as atividades 
diárias.

 Para mais informa-
ções a respeito do tratamento 
das varizes nos membros 
inferiores, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

SAÚDE VASCULAR

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Maria Gorete Dorna Ar� co, natural 
de Jaci-SP, faleceu aos 70 anos de 
idade. Era viúva de Sr. João Breijão 
Ar� co e deixa os fi lhos João Ricardo e 
João Rodrigo. Será sepultado no dia 
11/05/2022 às 16h, saindo seu fére-
tro do velório Capelas Prever Rio Pre-
to para o Cemitério São João Ba� sta.

Antonio Mar� ns de Andrade, natural 
de Urutai- GO, faleceu aos 76 anos de 
idade. Era divorciado e deixa os fi lhos 
Juliana, Paula e Claudia. Será sepulta-
do no dia 11/05/2022 às 14h, saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o cemitério Parque Jardim da 
Paz.

Roberto Gomes dos Santos, natural 
de Pereira Barreto-SP, faleceu aos 54 
anos de idade. Era casado com Sra. 
Ireni dos Santos e não deixa fi lhos. 
Será sepultado no dia 11/05/2022 
às 17h, saindo seu féretro do velório 
São João Ba� sta para o Cemitério São 
João Ba� sta.

FALECIMENTOS E MISSAS

Eliana Aparecida de Oliveira, natu-
ral de São José do Rio Preto, faleceu 
aos 61 anos de idade. Deixa os fi lhos 
Josiane, Juliana e Juliano. Será se-
pultado no dia 11/05/2022 às 17h, 
saindo seu féretro do velório Vila 
Toninho para o Cemitério de Badi 
Bassit.

Ubirajara Vicente Ferreira, natural 
de Bom Conselho – PE, faleceu aos 
87 anos de idade. Era casado com 
Sra. Mercedes Marin Ferreira e dei-
xa os fi lhos Maristela, Irajara e Karia. 
Será sepultado no dia 11/05/2022 
às 16h 30min, saindo seu féretro do 
velório São João Ba� sta para o Ce-
mitério São João Ba� sta.

Sergio Durvalino Basso, natural de 
São José do Rio Preto, faleceu aos 
61 anos de idade.  Não deixa fi lhos. 
Será sepultado no dia 12/05/2022 
às 16h 30min, saindo seu féretro do 
velório São João Ba� sta para o Ce-
mitério São João Ba� sta.

Inúmeros são os relatos 
de aparições da Virgem Ma-
ria, a mãe de Deus, em várias 
partes do mundo. Dentre 
tantos, encontramos um que 
gerou um grande impacto 
devido à sua urgente mensa-
gem. O ano dessa aparição 
foi em 1917, quando o mundo 
estava sendo marcado pela 
primeira guerra mundial. 
Por isso, em meio à insegu-
rança gerada por essa crise 
mundial, ressoou como uma 
mensagem vinda do Céu. Os 

Mensagem de Fátima, um desejo 
de salvação para o mundo

Bruno Antônio O Coração Imaculado de Maria é uma 
via segura de salvação, pois uma vez 
consagrados a ele, somos conduzidos 
ao autor da nossa Eterna Salvação

primeiros a receber essa men-
sagem foram três humildes 
crianças que tinham o ofício 
de pastores de ovelhas: Lúcia 
dos Santos, 10 anos, e os seus 
primos Francisco Marto, 8 
anos, e Jacinta Marto, 7 anos. 
As crianças moravam na al-
deia de Aljustrel, que perten-
cia à freguesia de Fátima, em 
Portugal, e no dia 13 de maio 
de 1917, enquanto pastorea-
vam o rebanho, em um lugar 
conhecido como Cova da Iria, 
receberam essa visita vinda 
do céu, com uma mensagem 
que mudaria suas vidas para 
sempre. Mesmo com o passar 
dos anos, a mensagem de Fá-
tima não perdeu seu vigor, e 
as realidades atuais somente 
nos mostram que ela abrange 

uma urgente necessidade do 
mundo, que precisa de ora-
ção, reparação e consagração. 
O centro da mensagem de 
Fátima é, sem dúvidas, um 
apelo urgente à oração e, de 
modo especial, à recitação 
do Santo Rosário e a prática 
da comunhão reparadora, 
juntamente com a penitên-
cia e a conversão sincera do 
coração. Se olharmos assim, 
de princípio a mensagem de 
Fátima não é uma exuberante 
novidade, pois apresenta uma 
grande similaridade com ou-
tras mensagens autênticas do 
céu. Contudo sua originali-
dade está na característica de 
ser um caminho de catequese 
para uma autêntica vida cris-
tã. Além disso, a devoção ao 

Imaculado Coração de Maria, 
fortemente apresentada por 
Nossa Senhora em suas apa-
rições, traz essa novidade, 
na essência de sua belíssima 
mensagem: a consagração 
das realidades temporais a 
Deus. O Coração Imaculado 
de Maria é uma via segura de 
salvação, pois uma vez consa-
grados a ele, somos conduzi-
dos ao autor da nossa Eterna 
Salvação, Jesus Cristo, o Filho 
de Maria. Embora tenham se 
passado mais de 100 anos des-
sa extraordinária mensagem 
do Céu para nós, ela continua 
sendo uma mensagem atual e 
importante, principalmente 
nos tempos difíceis em que 
vivemos: oração, reparação 
dos pecados cometidos e con-
sagração ao seu Imaculado 
Coração. Eis o desejo da Mãe 
de Deus, que nos afi rma que 
no fi m de tudo, o seu Imacu-
lado Coração triunfará!

* Bruno Antônio de 
Oliveira é Diácono da Co-
munidade Canção Nova.

Se perguntarmos a um 
profissional de complian-
ce sobre a importância das 
análises de integridade de 
colaboradores, parceiros de 
negócio e terceiros, certa-
mente 100% dirá que é uma 
etapa essencial, além de uma 
prática usual para “relaciona-
mentos de alto risco”.

Posto isso, não é à toa 
que setores regulados, como 
o financeiro, por exemplo, 
exigem que as empresas rea-
lizem tais análises para seus 
stakeholders a fi m de evitar 
crimes e golpes. E quais os 
custos associados a essa ati-
vidade? Quanto as organiza-

Um dia, por força de tantos 
exemplos, a Ciência acadêmica, 
tão sequiosa de provas — como é 
do seu papel —, por isso mesmo, 
ver-se-á diante da Verdade, que 
resplandece, apesar das sombras 
que ainda sufocam tantas cons-
ciências brilhantes na Terra.

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

Bruno Massard

Paiva Netto
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ções reservam do orçamento 
para ela?

Em uma conta rápida, po-
de-se verificar que, em pri-
meira e superficial análise, 
o investimento não é baixo. 
Uma organização com dez mil 
targets, excluindo os novos 
entrantes, e que aporta R$ 
50,00 por cada pesquisa, teria 
uma conta de R$500 mil a ser 
paga por ano.

Há de se considerar que 
os valores unitários das pes-
quisas variam de acordo com 
volume e a profundidade das 
análises que, por sua vez, são 
associadas ao nível de risco 
do relacionamento. O mesmo 
pensamento vale para a perio-
dicidade das reanálises, afi nal, 
um fornecedor que hoje não 
apresenta problema, pode ter 
uma condenação por corrup-
ção ou trabalho escravo após 
seis meses.

Se formos para a esfera 
digital, o que dizer sobre essa 
conta quando falamos de um 
aplicativo de encontro com dez 
milhões de usuários somente 

no Brasil? Multiplicando por 
10% do valor unitário de R$ 
50,00, há o desembolso em po-
tencial de R$ 50 milhões de re-
ais. E, novamente, a conta pa-
rece grande, mas tudo depende 
da perspectiva - podendo ser 
até mesmo oportunidade de 
geração de receita e caixa.

É importante ressaltar que 
as análises de integridade são 
válidas para as mais variadas 
indústrias, como os marketpla-
ces, que podem identifi car es-
telionatários; os aplicativos de 
terceirização de mão de obra, 
que podem evitar criminosos 
de dirigir um carro ou mesmo 
adentrar às residências; e as 
fi ntechs de concessão de cré-
dito, que podem identificar 
rapidamente uma empresa 
recém-criada, entre outros.

Também é verdade que 
essas análises podem gerar um 
lastro de preconceito a pessoas 
que um dia erraram na vida, 
mas que hoje são honestas. 
Nesse cenário, entende-se que 
um ponto de atenção não deve 
ser tratado como um bloqueio 
puro e simples. Usualmente, 
sugere-se que os alertas sejam 
analisados por especialistas 
que possam entender o caso 
em mais detalhes e, então, 
apoiar a decisão quanto a um 

risco identifi cado ou não.
O fato é que há tecnologia 

para fazer as análises e, ape-
sar de não parecer um custo 
módico, talvez falte um pouco 
de boa vontade, criatividade 
e responsabilidade. Hoje, di-
versas empresas já terceirizam 
seus testes de integridade, 
que são executados de forma 
automatizada e com uso de 
Inteligência Artifi cial e Machi-
ne Learning. Já os eventuais 
pontos de atenção dessas aná-
lises, por vezes, migram para 
escritórios de advocacia que 
auxiliam a tomada de decisão 
dos clientes fi nais.

Mas quanto, afi nal, as cor-
porações desembolsariam por 
esses serviços? Por vezes, nada 
- e muitas podem até lucrar. 
Por exemplo, aplicativos de 
encontro não poderiam ofertar 
a análise a seus usuários a um 
preço de custo ou com alguma 
margem de lucro? Organiza-
ções não poderiam repassar 
os custos aos fornecedores ou 
terceiros que querem realizar 
negócios com elas?

Analisando a escalada dos 
golpes e estelionatos, proteger 
a reputação de uma empresa, 
o bem-estar e a segurança dos 
clientes não deveriam ser con-
siderados despesa, mas sim 

investimento. Diante desse 
cenário, as perguntas sobre 
as vantagens e os custos das 
análises de integridade devem 
recair sobre a necessidade dos 
clientes.

Por exemplo, sair com um 
desconhecido pode ser consi-
derado um “relacionamento de 
alto risco”? Se sim, seu cliente 
pagaria R$5,00 para saber o 
histórico criminal de quem 
vai sair essa noite ou ainda 
do vendedor do marketplace? 
Estamos falando sobre colocar 

o cliente no centro, anteci-
pando suas necessidades e 
por que não, sua segurança?

*Bruno Massard é di-
retor executivo de desen-
volvimento de negócios 
e educação da ICTS Pro-
tiviti, empresa especia-
lizada em soluções para 
gestão de riscos, com-
pliance, ESG, auditoria 
interna, investigação, 
proteção e privacidade 
de dados

Os mortos não morrem! 
Então, os cientistas, por serem 
espirituais-humanos, proclama-
rão essa realidade, porquanto 
eles também “morrerão” um 
dia. 

A sadia curiosidade — que é 
um aspecto marcante no caráter 
de um bom pesquisador — os 
defrontará com o Mundo Es-

piritual, de onde vieram e para 
onde retornarão.

Vladimir Nabokov (1899-
1977), russo-americano, autor 
do trágico Lolita, concluiu, pela 
voz do personagem John Shade, 
em sua obra Fogo Pálido: “A 
vida é uma grande surpresa. 
Não vejo por que a morte não se-
ria uma surpresa ainda maior”.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e es-
critor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Dragão do bolso
Em meio à inflação, governo anuncia 
corte de imposto para importação de 
11 produtos.

Lula vai gastar
‘Não haverá teto no nosso governo’, diz 
Lula. Com o teto, o valor do orçamento só 
pode variar de um ano para o outro

Em 9 dias PPI renegocia R$ 2,6 mi de 
impostos e taxas inadimplentes

ANISTIA DA PREFEITURA

Dívidas já parceladas 
anteriormente não pa-
gas  pelos contribuintes 
somam R$ 95,7 milhões

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Os cofres da Prefeitura 
de Rio Preto receberam até 
esta quarta-feira, 11, total de 
R$ 2,66 milhões referentes 
ao Programa de Pagamento 
Incentivado (PPI) que prevê 
descontos de juros e multas 
de dívidas vencidas até dezem-
bro de 2021, contemplando 
débitos de IPTU, ISS e taxas 
municipais. 

Não entram no parcela-
mento dívidas relacionadas a 
ISS retido na fonte, multas de 
trânsito, dívidas com a Emcop 
e débitos de água e esgoto com 

o Semae. 
O PPI foi aprovado pela 

Câmara e sancionado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
no dia 29 de abril. Começou a 
valer no dia 2 deste mês. A ade-
são vai até o dia 30 de junho. 

Dos R$ 2,66 milhões apu-
rados pelo Dhoje Interior junto 

a Secretaria da Fazenda, R$ 
1,89 milhão foi renegociado 
com a modalidade à vista, com 
desconto de 100% dos juros e 
multa de mora. Esta, inclusive, 
é a opção mais escolhida pelo 
rio-pretenses inadimplentes 
para encerrar com as dívidas 
junto a Prefeitura de Rio Preto. 

Os parcelamentos com 50% 
e 70% de desconto dos juros e 
multa de mora correspondem 
a uma arrecadação de R$ 
110.208,19, e a antecipação 
de parcelas não vencidas de 
parcelamento/reparcelamento 
não rompido e ativo com des-
conto de 30%, o valor arreca-
dado foi de R$ 652.296,54 até 

esta quarta-feira. 
Questionada a pasta da 

Fazenda afirma que “o volume 
está ligeiramente acima da 
expectativa”. Até o fim do PPI 
o governo Edinho pretende 

arrecadar R$ 30 milhões. 

Dívida
A Prefeitura de Rio Preto 

tem um total consolidado de 
R$ 1,6 bilhão de dívida ativa 
tributária. O valor é o mon-
tante de todos os débitos dos 
contribuintes rio-pretenses 
referentes as taxas municipais, 
impostos e multas aplicadas 
pelo Poder Público. 

O setor imobiliário que en-
volve todas as tributações refe-
rentes a imóveis no município 
acumula um total de débitos de 
R$ 524,2 milhões. Os tributos 
mobiliários, aqueles que não 
têm sua origem relacionada a 

imóveis como ISS e as taxas de 
fiscalização somam R$ 935,5 
milhões. Débitos dos distritos 
chegam a R$ 1,4 milhão e to-
dos os outros tipos de receitas 
atingem R$ 60 milhões. 

Os débitos das dívidas já 
parcelados anteriormente e 
que não foram pagos pelos 
contribuintes somam R$ 95,7 
milhões. 

Contribuinte pode ade-
rir ao programa pela internet, 
no site da Prefeitura: www.rio-
preto.sp.gov.br. O contribuinte 
também pode agendar seu 
atendimento no Poupatempo 
ou na Prefeitura Regional 
Norte.

Em nove dias PPI da Prefeitura de Rio Preto renegocia R$ 2,6 milhões de dívidas inadimplentes; meta é atingir R$ 30 milhões

Comunicação Prefeitura

A Câmara de Rio Preto 
aprovou na sessão desta ter-
ça-feira, 10, projeto de lei do 
vereador Jean Charles (MDB) 
que obriga a Prefeitura de Rio 
Preto inserir uma plataforma 
virtual nas redes sociais para 
que a população possa acom-
panhar o andamento de obras 
executadas pelo governo. A 
proposta foi analisada quanto 
o mérito e segue agora para 
sanção ou veto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB). 

O autor apresentou emen-

TRANSPARÊNCIA

Portal para divulgar obras é aprovado
da que acabou sendo incorpo-
rada ao projeto aprovado em 
que altera o termo “criar” para 
“inserir” no Portal da Transpa-
rência os dados para consulta 
pública. 

“Vai facilitar e aperfeiçoar 
esta fiscalização por toda so-
ciedade. Não existe nenhuma 
despesa porque já existe o site, 
a transparência”, justificou 
durante sessão o vereador Jean 
Charles. 

Consta no projeto as obras 
que poderão ser acompanha-
das pela população entre elas: 
as de infraestrutura, novas 
edificações, restauração e ma-

nutenção da infraestrutura 
municipal, edificações e patri-
mônio público. 

“O Portal deverá ser ampla-
mente e de fácil acesso à popu-
lação, inclusive aos cidadãos 
com reduzido conhecimento 
de informática. As informações 
devem ser claras e de fácil en-
tendimento, devendo constar: 
o início, término e o custo total 
da obra; a origem do recurso; 
as Secretarias e departamentos 
fiscalizadores; a empresa cons-
trutora e o respectivo enge-
nheiro responsável pela obra; 
o alcance social e finalidade da 
obra; as planilhas de medições 

de andamento das respectivas 
obras e telefone e e-mail para 
denúncias de irregularidades”. 

Jean Charles citou trecho 
da Constituição Federal para 
defender a legalidade do proje-
to onde afirma que “todos têm 
direito a receber dos órgãos 
públicos informações de seu 
interesse particular, ou de in-
teresse coletivo ou geral, que 
serão prestadas no prazo da lei, 
sob pena de responsabilidade, 
ressalvadas aquelas cujo sigilo 
seja imprescindível à seguran-
ça da sociedade e do Estado”. 

O projeto foi aprovado com 
os votos de todos os vereadores. 
 

Portal para acompanhamento das obras da Prefeitura é aprovado

Raphael FERARI
redacao@dhoje.com.br

INDENIZAÇÃO

Tribunal mantém condenação do 
Semae após ciclista cair em bueiro

O desembargador Djalma 
Lofrano Filho, do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo 
(TJ) manteve condenação por 
danos morais contra o Serviço 
Municipal de Água e Esgoto 
(Semae) de Rio Preto. A ação 
foi movida pelo morador do 
condomínio Recanto Real, 
Lopes Louzada Fossalussa. O 

Semae apelou e perdeu. 

Valor
A indenização é R$ 10 mil, 

acrescidos de juros e correção. 
Lopes, analista de marke-

ting, passeava de bicicleta 
quando caiu em um bueiro 
destampado de responsabi-
lidade da autarquia e sofreu 
ferimentos, Passou por uma 
cirurgia plástica para a corre-

ção do maxilar. 

Despacho
O desembargador diz em 

seu despacho que que o Se-
mae tem responsabilidade. O 
analista anexou ao processo 
fotos do local. Lofrano afirma 
que houve falha e omissão do 
Semae. Além do valor da in-
denização, o desembargador 
fixou o pagamento das despe-

sas médicas odontológicas em 
R$ 7.5 mil. 

Ele ressalta que não houve 
sequelas permanentes, man-
teve os valores e disse que a 
indenização está dentro da 
razoabilidade. Quanto aos 
danos morais, os juros devem 
ser contados a partir da data 
do acidente. O desembarga-
dor manteve a decisão de Rio 
Preto.

Da REPORTAGEM

Questionada a pasta 
da Fazenda afirma 
que “o volume está 
ligeiramente aci-
ma da expectativa”; 
objetivo é arrecadar 
cerca de R$ 30 mi

DO TOTAL

R$ 1,8 mi
FORAM RENEGOCIA-
DOS com opção de 
pagamento á vista 
que dá 100% de des-
conto das multas

Rodrigo Garcia
acena a eleitor 
de Bolsonaro 
e se diz “raiz”

O governador Rodrigo 
Garcia (PSDB), em pré-
-campanha à reeleição, 
tem apostado no discurso 
linha-dura na seguran-
ça pública, com grande 
apelo ao eleitorado do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL). 

Ele ainda tenta se di-
ferenciar do candidato 
do presidente em São 
Paulo, o ex-ministro da 
Infraestrutura Tarcísio 
de Freitas (Republica-
nos), nascido no Rio de 
Janeiro, ao reforçar ser 
um “paulista raiz”. 

Nas últimas eleições, 
João Doria (PSDB) se ele-
geu colando sua imagem 
à de Bolsonaro, movi-
mento que ficou conheci-
do como BolsoDoria. 

Embora a campanha 
de Rodrigo neste mo-
mento não atrele sua 
imagem à do presiden-
te e demonstre esforços 
em fugir da polarização 
nacional, os gestos dele 
conversam com esse po-
tencial eleitor Bolsodrigo. 

Rodrigo alcançou 6% 
na pesquisa Datafolha 
de abril, empatado no 
limite da margem de erro 
com Tarcísio, que marcou 
10%. 

TJ manteve condenação do Semae em caso de ciclista que caiu

Arquivo Dhoje Cláudio LAHOS
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CIDADES Casa caiu
Policiais prenderam acusado de abas-
tecer dois pontos de vendas de drogas, 
um no João Paulo II e outro em Cedral

Pouso de emergência
11 pessoas estavam a bordo, dez 
foram encaminhadas a um hospital da 
região. Duas em estado grave.

Leonardo Ramos Volpini, 
de 44 anos, morreu na ma-
nhã da última segunda-feira, 
9, no Hospital de Base de 
Rio Preto, onde permaneceu 
intubado, por seis dias, após 
levar um soco no rosto e cair 
no chão em um bar do bairro 
Boa Vista. 

A comunicação do óbito 
foi feita ao Plantão Policial 
no fi nal da tarde desta terça-
-feira, 10. Segundo o boletim 
de ocorrência, a vítima es-
tava comendo e bebendo no 
estabelecimento comercial, 
no último dia 3, quando dois 
desconhecidos desceram a 
rua, entraram no local e um 
deles a atingiu com o soco. 

Não houve qualquer reação 
por parte de Volpini que so-
freu a queda e bateu a cabeça, 
se ferindo com gravidade. In-
consciente, a vítima foi levada 
para um hospital particular e 
transferida para o HB. 

O agressor e seu acom-
panhante fugiram e até o 
momento ainda não foram 
identifi cados. A violência foi 
gravada por câmeras de se-
gurança do bar e as imagens 
devem ajudar a polícia a es-
clarecer a autoria do ataque.

Cliente de bar que levou soco no rosto 
morre após ficar 6 dias intubado no HB

VIOLÊNCIA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Foragido
viola medida 
protetiva e 
acaba preso

Uma guarnição da Po-
lícia Militar de Rio Preto 
foi acionada na manhã 
desta terça-feira, 10, para 
um chamado de violência 
doméstica no bairro Boa 
Vista. A vítima, de 60 
anos, é mãe do acusado, 
de 34. 

Apesar da viatura ter 
sido mobilizada por des-
cumprimento de medida 
protetiva de urgência, 
na Central de Flagrantes 
o delegado plantonis-
ta entendeu que havia 
contradições nas versões 
apresentadas pelas par-
tes e acabou mantendo o 
suspeito preso porque ele 
consta como procurado 
pela Justiça. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, ao ver o 
filho se aproximando, 
acompanhado por outras 
pessoas, a idosa sentiu 
medo e ligou para a PM. 

Quando a guarnição 
chegou, o rapaz disse que 
sua mãe o havia chama-
do para entrar e tomar 
banho. A dona de casa 
negou tê-lo convidado e 
alegou que foi a avó que 
também reside no imóvel 
quem chamou o neto, 
sem o seu consentimento. 

Na delegacia, pesqui-
sa criminal acusou que 
havia um mandado de 
prisão contra o jovem 
expedido pela 2ª Vara de 
Execuções Criminais de 
Taubaté por ter fugido 
do Centro de Progressão 
Penitenciária (CPP).

VITIMA TINHA

44
ANOS e ficou seis dias 
intubada no hospital 
após o soco; polícia 
procura os acusados 
pela agressão

Leonardo Ramos Volpini, de 44 anos, morreu na manhã da última segunda-feira, 9, no Hospital de Base de Rio Preto, onde permaneceu intubado

PERDEU R$ 1,7 MIL

Jovem troca nudes 
e cai em golpe

Um jovem, de 26 anos, 
morador do Jardim Nazareth, 
em Rio Preto, teve um prejuízo 
de R$ 1,7 mil ao cair no ‘golpe 
dos nudes’. 

Ele procurou a Central de 
Flagrantes às 16h30 desta 
terça-feira, 10. Contou que 
no último dia 7 entrou em 
um site de namoro e passou 
a conversar com uma mulher, 
que lhe enviou fotos sensuais e 
pediu que também mandasse 
imagens íntimas. 

No dia seguinte, um desco-

nhecido, que se passou por pai 
da garota, alegou que ela era 
menor e que tinha tentado o 
suicídio. Em seguida, disse que 
a vítima tinha que mandar R$ 
4,6 mil para que a adolescente 
fosse internada em um hos-
pital psiquiátrico. O golpista 
ameaçou procurar a delegacia 
se o dinheiro não fosse depo-
sitado em determinada conta. 

Temendo pelas represálias, 
o rio-pretense fez dois PIX, 
sendo um de R$ 1,5 mil e outro 
de R$ 200.

Preso do Plantão danifica câmera de segurança
Um jovem, de 25 anos, da-

nifi cou a câmera de segurança 
do Plantão Policial de Rio 
Preto, na madrugada desta 
terça-feira. Ele havia sido 
preso em fl agrante e colocado 
à disposição da Justiça na car-
ceragem da delegacia. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o acusado estava 
na cela mais próxima à câmera 
de monitoramento, ao lado 

do portão, e defecou em suas 
vestes e no chão. Com as mãos 
sujou todo o interior da cela. 
Em surto, cantarolou, xingou 
e ameaçou policiais. 

Na manhã de ontem, quan-
do uma nova equipe assumiu 
o turno de trabalho foi avisada 
pela auxiliar de limpeza que a 
câmera que estava instalada 
na parede tinha sido jogada no 
chão e estava com o fi o elétrico 

partido. 
A suspeita é que o indiciado 

tenha esticado um dos braços 
pelo vão das grades, apoiando-
-se na mureta ou na grade da 
cela, e puxado o equipamento. 
Ele vai responder agora por 
dano ao patrimônio público. 

Tráfi co 
Em patrulhamento no bair-

ro Boa Vista, em Rio Preto, 

às 8h55 desta terça-feira, 10, 
policiais militares prenderam 
em flagrante por tráfico um 
acusado de abastecer dois 
pontos de vendas de drogas, 
sendo um no João Paulo II e 
outro em Cedral. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o jovem, de 26 anos, 
dirigia um VW Gol na Avenida 
Constituição quando foi abor-
dado pela guarnição. 

DANO AO PATRIMÔNIO

Com o suspeito, nada de 
ilícito foi achado, mas em sua 
residência a PM apreendeu 16 
porções de cocaína, embala-
gens plásticas do tipo zip lock, 
balança de precisão e anotação 
da trafi cância. 

No Plantão, a prisão foi 
confi rmada e o acusado levado 
para a carceragem da DEIC 
rio-pretense, onde fi cou à dis-
posição da Justiça.

RIO-PRETENSE

Perdeu R$ 2,3 mil 
com revista fake

Um rio-pretense, de 44 
anos, morador na área central 
da cidade, foi enganado por 
um estelionatário e perdeu R$ 
2,3 mil ao fazer a assinatura de 
uma falsa revista. 

A história
Na Central de Flagrantes, 

ele contou na noite desta ter-
ça-feira, 10, que em dezembro 
do ano passado foi procurado 
por um desconhecido que lhe 
ofereceu a publicação, a qual 
daria direito a um convênio 

com a prefeitura. 
Foi firmado um contrato 

no valor total de R$ 3.996,00 
e a vítima efetuou vários pa-
gamentos, parcelados em três 
cartões de crédito, e um PIX 
de R$ 399. 

Não recebeu
Até o momento, nenhuma 

revista chegou para o rio-pre-
tense, que já quitou 60% do 
montante contratado. O este-
lionato será investigado pelo 
1º DP local.

NA SANTA CASA

Samu perde freio e 
bate em árvore

O 2º DP de Rio Preto vai 
investigar um acidente en-
volvendo uma ambulância do 
Samu, que se chocou contra 
uma árvore na rua Tiradentes, 
na calçada da Santa Casa. 

A colisão
A colisão ocorreu às 9 horas 

do último dia 6, mas foi regis-
trada na Central de Flagrantes 
na manhã desta terça-feira, 10. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o condutor estacionou 
o veículo, acionando o freio 

de mão, na frente do setor de 
hemodinâmica, no sentido 
bairro/centro. 

Paciente
O socorrista desembarcava 

um paciente e como era uma 
descida não percebeu que o 
freio não funcionou. A ambu-
lância desceu e bateu na árvo-
re.  De acordo com o registro 
policial, o mesmo veículo tinha 
ido para uma ofi cina, no dia 
3 de maio, para consertar o 
freio-de-mão.

O agressor e seu 
acompanhante fu-
giram e até o mo-
mento ainda não 
foram 
identificados

Morador do Cidadania é baleado na frente de casa
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Um morador do Parque 
da Cidadania, de 22 anos, foi 
baleado às 19h10 desta terça-
-feira, 10, na frente da casa 
onde mora. 

Para a Polícia Militar, 
ele disse que estava no local 

quando passou uma motoci-
cleta de pequeno porte e cor 
preta, ocupada por dois des-
conhecidos. 

O garupa teria sacado um 
revólver e disparado na dire-
ção da vítima, que foi atingida 

no joelho direito e socorrida 
por populares até a UPA Santo 
Antônio, sendo posteriormen-
te transferida para a Santa 
Casa. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a médica responsável 

pelo atendimento do jovem no 
hospital informou que ele não 
corre risco de morte.  As cau-
sas do atentado e a identidade 
dos autores são desconhecidas 
até o momento. As investiga-
ções serão feitas pelo 4º DP.

Divulgação
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SAÚDE

Falta do insumo no mercado 
faz Santa Casa suspender 
tomografias com contraste

A Santa Casa suspendeu 
as tomografias de rotina, que 
não são urgentes, que usam 
contraste ionizante. Só faz 
tomografias de urgência, com 
o uso do pequeno estoque do 
composto que ainda tem. O 
baixo estoque atende apenas 
os casos de urgência para 
tomogafias e angiolastias. 
Ela não encontra fornecedor 
para retomar a rotina dos dois 
exames. 

Em um período normal, o 
hospital faz entre 8 e 10 tomo-
grafias com contrastes todos 
os dias. Esta semana, apenas 
tomografias que dispensam o 
remédio estão sendo realiza-
das. Os pacientes que podem 

esperar têm os exames sus-
pensos. Eles serão chamados 
quando o estoque voltar ao 
normal. 

A direção informa que não 
encontra o produto no merca-
do. Os fornecedores tradicio-
nais não têm estoque. Novos 
estão sendo procurados, mas 
segundo a assessoria do hos-
pital o produto desapareceu do 
mercado. Não há previsão da 
volta à normalidade. A grande 
maioria das tomografias, no 
entanto, dispensa o contraste. 
As informações são da asses-

soria da imprensa. 
Preocupação
A preocupação chegou na 

Secretaria de Saúde. Ela re-
aliza mensalmente 800 to-
mografias. Destas, 150 com 
a utilização de contraste. O 
complexo do Hospital Dia não 
realiza angioplastias. Segundo 
a assessoria de imprensa, no 
momento, o município tem in-
sumo em quantidade suficiente 
para este mês. 

No entanto, admite que 
também está com dificuldade 
de reposição com a empresa 
fornecedora. Informa que ini-
ciou todas as medidas legais 
para aquisição. No caso, o 
serviço municipal não iniciou 
nenhum processo para dimi-
nuir os exames que não são 
de urgência e prolongar o seu 
estoque para as urgências e 
emergências. 

A única instituição que 
atende pacientes do SUS que 
informa não ter problema com 
o estoque e com o insumo e 
nem com a compra no merca-
do é o Hospital de Base (HB). 
“As tomografias estão sendo 

realizadas normalmente por 
aqui”. Nesta terça-feira (10), a 
assessoria de imprensa do hos-
pital não conseguiu informar 
o número de exames que uti-
lizam o contraste diariamente. 

O contraste 
O contraste ionizante é im-

portante em exames de órgãos 
abdominais, torácicos e nos 
vasos sanguíneos. Ele permite 
destaque nas estruturas e a 
identificação de problemas e 
lesões que não são observadas 
em raio X convencional. Nem 
todos os exames necessitam do 
contraste. 

No caso da tomografia em 
artérias e veias, o contraste na 
tomografia computadorizada 
é ainda mais importante. Ele 
permite ao médico a visuali-
zação do percurso do sangue, 
revela desvios, obstruções 
e problemas que só seriam 
visualizados com exames in-
vasivos. A tomografia compu-
tadorizada é uma evolução dos 
exames do raio X. Ela revela 
uma infinidade de camadas 
milimétricas dos tecidos.

Balcão de Empregos Itinerante e 
CIEE atendem no Santo Antônio

O Balcão de Empregos 
Itinerante da Secretaria do 
Trabalho e do Emprego de Rio 
Preto esteve no CRAS Santo 
Antônio nesta quarta-feira, 
11, das 9h30 às 16h, na rua 
Josefina Reis Assunção, 385. 

CIEE
Um dos destaques do aten-

dimento móvel foi  oferta de 
dezenas de vagas por meio de 
parceria com o CIEE – Centro 
Integrado Empresa e Escola. 

De acordo com a consulto-
ra de atendimento Michelli de 
Paula, foram oportunidades 
de ingresso no mercado de 
trabalho formal com grandes 
chances de desenvolvimento 
de carreira no médio e longo 
prazo. “O programa Menor 
Aprendiz atende jovens de 14 

a 23 anos que estão cursando 
ou já tenham se formado no 
ensino médio. Já o programa 
de Estágio é destinado a jovens 
a partir de 16 anos, que este-
jam cursando ensino médio, 
técnico ou superior”, explica. 

Além da seleção pelo CIEE, 

Além da seleção 
pelo CIEE, como de 
praxe, foram feitos 
cadastro e a impres-
são de currículos 
para pessoas que 
procuram emprego

como de praxe, serão feitos 
cadastro e impressão de currí-
culos, atualização de informa-
ções no sistema do Balcão de 
Empregos e encaminhamento 
a mais de 500 oportunidades 
de trabalho. 

Interessados devem com-

parecer ao local com docu-
mentos pessoais, como RG, 
CPF, algum comprovante de 
residência e, se possível, car-
teira de trabalho. 

Gratuito
O atendimento é gratui-

to.  O Balcão de Empregos 
continua funcionando pelo 
site riopreto.sp.gov.br/bal-
caoempregos e nas praças do 
Poupatempo e da Prefeitura 
Regional Norte.

TRABALHO

COM DENGUE

Nutricionista 
indica tipos de 
alimentos que são 
mais adequados 
para pacientes

Dizer que a alimentação é 
responsável por quase tudo 
referente à saúde não é no-
vidade. A dengue há décadas 
tem sido objeto de estudo e 
segue fragilizando milhares de 
pessoas no país. Para se recu-
perar gradativamente durante 
a doença, é preciso avaliar 
com cautela uma alimentação 
bem pensada. 

 As dicas
Segundo a nutricionista Fa-
biana Veloso, deve-se evitar 
ameixa fresca, amora, mo-
rango, nectarina, tangerina, 
cereja, limão, uva, maçã, me-
lão, pêssego, batata, pepino, 
nozes, amêndoa, tomate e 
groselha, além de alho, cebola 
e gengibre. 
A especialista ainda ressalta 
que é substancial priorizar a 
hidratação. Um cálculo sim-
ples é de 60 a 80ml por quilo 
de peso. Exemplo: se você 
tem 60 kg x 60ml = 3,6 litros 
mínimos por dia. “Vale ressal-
tar que esse volume deve ser 
ingerido aos poucos para que 
não haja episódios de náuseas 
e vômitos”, explica. 
O caldo de cana que é dito 
popularmente como um alia-

do no combate à dengue pode 
ser consumido, mas não faz 
milagre sozinho. “Por ser um 
suco, o caldo de cana contri-
bui para a hidratação, além 
de ser rico em calorias o que 
pode favorecer a melhoria 
do caso. Mas, deve-se avaliar 
outros alimentos em conjunto 
para maior disponibilidade de 
outros nutrientes. O mesmo 
acontece com chás e água de 
côco, assim como soluções iso-
tônicas (como Gatorade), além 
do soro de hidratação oral”. 
Consumir hortaliças em geral 
e alimentos ricos em ferro 
(carne vermelha magra, por 
exemplo), frutas e sucos ricos 
em vitamina C. 
Para melhorar a queda das 
plaquetas, Veloso pontua so-
bre alimentos ricos em pro-
teínas como ovos, leite e deri-
vados, pois a imunidade está 
comprometida. “Os alimentos 
fontes de ferro, como as carnes 
vermelhas, feijões e vegetais 
verde escuros são excelente”.
Fabiana ainda adverte que, é 
importante estimular a inges-
tão de pequenas porções de 
alimentos a cada duas horas 
no caso do paciente sem fome. 
“Para melhorar o quadro nu-
tricional pode ser importante 
ingerir complementos en-
riquecidos com vitaminas e 
minerais”, finaliza.

NA SP-425

13,5 mil  assinam 
pedido de passarela

A coordenadora do curso 
de arquitetura e urbanismo 
da Unirp, Delcimar Teodozio, 
e a aluna Camila Bueno entre-
garam 13.500 assinaturas ao 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
solicitando a construção de 
passarela na rodovia Assis 
Chateaubriand. 

O ato da entrega do docu-
mento foi na tarde de quar-
ta-feira, 11, no gabinete do 
prefeito nas presenças do 
secretário de Governo, Jair 
Moretti e do chefe de gabinete, 
Zeca Moreira. 

A solicitação de passarela 
se deu por conta do acidente 
fatal envolvendo o estudante 
de Ciências da Computação da 
faculdade, Lucas Nascimento 
Tarifa, 18 anos, que morreu 
atropelado na noite de 15 de 
março de 2022. 

A construção de passarela 

em frente da Unirp – Unidade 
III, no Jardim Yolanda - é um 
sonho antigo de funcionários, 
professores, alunos. 

O prefeito Edinho afirmou 
que já encaminhou o pedido 
de passarela ao Governo do 
Estado e aguarda uma solução.

Falta do insumo no mercado faz Santa Casa suspender tomografias com contraste

Assessoria de Imprensa, 
HOSPITAL DE BASE

“

“

Balcão Itinerante e CIEE atendem no CRAS Santo Antônio

Nutricionista indica alimentação para pacientes com dengue

Divulgação

Secretaria de Saúde de 
Rio Preto diz que esto-
que é suficiente para 
este mês mas procura 
fornecedores

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO 

Prefeito recebe abaixo-assinado

           As tomo-
grafias estão 
sendo realiza-
das normal-
mente por 
aqui

Guilherme Batista

Divulgação

Divulgação



A festa Feijão Chique, que já 
está em sua 10ª edição, vai 
além do prazer pela degusta-
ção da refeição. É uma festa 
saborosa em todos os senti-
dos. A Feijão Chique, feijoada 
gourmet que o colunista so-
cial Waldner Lui realiza neste 
sábado, dia 14, traz consigo 
uma peculiaridade que ne-
nhuma festa do gênero tem: a 
qualidade. 
Focada para um público se-
leto, de paladar apurado, a 
Feijão Chique sempre reúne o 
melhor da sociedade rio-pre-
tense e região. Com início às 
13 horas e término às 20 ho-
ras, a feijoada gourmet, que 
traz um menu de comes e be-
bes à vontade, abre ao som do 
tecladista Anisinho Martin se-
guido pelo Grupo Bozó, tendo 
em sequência o conhecido DJ 
Cláudio Gorayeb. 

 Convidados
Com 400 convidados, a fes-
ta será no salão social e nos 
jardins do Automóvel Clube, 
da Av. Alberto Andaló. Será 
o primeiro evento realizado 
naquele espaço, após a bela 
reforma e pós pandemia. Com 
mínima de 17º e máxima de 
32º, o Clima Tempo confirma 
que será um dia especial para 
este evento. Com novos ares 
condicionados o ambiente fi-
cará ainda mais refrescante 
e confortável para o público 
curtir, sem preocupação algu-
ma, a tão esperada festa. 
Na culinária, a sofisticação e 
qualidade nos ingredientes 
são imprescindíveis e tornam-
-se um convite para o universo 
gustativo e olfativo, pois um 
ingrediente de segunda pode 

FEIJÃO CHIQUE CHEGA À 10ª EDIÇÃO
SÁBADO

comprometer o resultado fi-
nal. De entrada serão servidos 
uma série de petiscos, entre 
eles: pasteizinhos de palmito, 
de queijo e de carne, de mas-
sa crocante e servidos quenti-
nhos, como a mandioquinha 
frita, torresminhos sequinhos 
e crocantes, bolinhos de ba-
calhau, pérolas de galinha, 
croquetes, bolinhos de aipim 
com carne seca, mini-quibes e 
caldinho de feijão. 

 Principal
O prato principal, servido às 
16 horas, terá a mesma recei-
ta de sempre: arroz branco, 
feijão preto, carne seca, paio, 
orelha, linguiça calabresa, lin-
guiça defumada, lombinho, 
costela, bacon, aipim, torres-
mo, caldinho quente, laranja, 
couve na manteiga, farofa e 
molho de pimenta, tudo devi-
damente no seu quadrado, se-
parados, dando ao convidado 
livre arbítrio para escolher o 
que quer saborear. Tudo assi-
nado pelo Buffet Dair de Fa-
ria, comandado por Fabinho e 
Gustavo Faria. 

 Bebidas
As bebidas servidas, assim 
como as comidas, tudo à von-
tade, serão: água, água com 
gás, refri, cerveja e coquetéis 
refinados oferecidos com ge-
nerosidade pela Gin Morrison. 
Os convites individuais cus-
tam R$ 250 sem mesa, R$ 
270 com mesa fechada para 
oito pessoas e R$ 280 para 
mesa livre. Estão à venda na 
loja La Femme, que fica loca-
lizada na rua Antônio de Go-
doy, 3777, na Vila Redentora 
ou infoticket (17) 99772-1730.
(Colaborou - Luiz Felipe 
POSSANI)

Com 400 convidados, a festa será no salão 
social e nos jardins do Automóvel Clube, 
da Avenida Alberto Andaló. Será o primeiro 
evento realizado naquele espaço, após 
a bela reforma e pós pandemia. 

Feijão Chique, feijoada gourmet que o colunista social Waldner Lui realiza neste sábado, dia 14

“Expressão” no Espaço Cultural 
Quem passar pelo Espaço 

Cultural Iguatemi a partir de 
hoje, 11 de maio, encontrará 
uma nova exposição de arte. 
“Expressão” é o título da mos-
tra que contará com obras da 
artista plástica Sandra An-
tunes, curadoria da também 
artista plástica Norma Vilar e 
com a ambientação da arqui-
teta Deise Costa. 

Com 16 trabalhos de di-
versos tamanhos em acrílica 
sobre tela e peças em cerâmi-
ca, a artista apresenta obras 
inéditas, com movimentos 
livres e cores neutras, com ou 
sem formas, expressando sua 

sensibilidade poética e sua 
identidade artística. “Sempre 
com muita investigação e estu-
do, exploro em meus trabalhos 
as possibilidades dos mate-

riais em seu processo criativo. 
Minhas experiências somam 
para essa construção artística, 
trazendo leveza e movimentos 
que expressam a liberdade de 
criação”, explica Sandra. 

A mostra “Expressão” faz 
parte do ciclo de exposições “2 
ponto 2”, resultado da parceria 
entre o Núcleo de Economia 
Criativa (NEC) da Acirp e o 
Iguatemi Rio Preto. A exposi-
ção fica em cartaz de 11 de maio 
a 7 de junho, no Espaço Cultu-
ral Iguatemi, no Piso Superior 
do Shopping Iguatemi São 
José do Rio Preto. A visitação 
é gratuita.

IGUATEMI

Arquivo PESSOAL

Leo Roveroni
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As equipes da região entraram 
em campo nesta quarta-feira 
(11) pela segunda rodada do 
Campeonato Paulista Sub-20. 
Jogando no Maião, o Miras-
sol se reabilitou na derrota 
sofrida na estreia e superou 
o América por 2 a 1 com gols 
de Wesley e Arilton Júnior. Já 
o Rubro sofreu o seu segundo 
revés no campeonato e está na 
lanterna do grupo 1. 
O Tanabi visitou o Catanduva 
e venceu mais uma, dessa vez 
por 3 a 2. Já o Olímpia, que 
está no grupo 2, foi goleado 
por 4 a 0 pelo Botafogo em 
Ribeirão Preto. O Novorizon-
tino também jogou e superou 
o Votuporanguense por 2 a 0 
com gols de Lucas Café e Da-
vid Benjamin. 
“Vejo que a vitória foi conse-
quência de um bom jogo que 
fizemos. Conseguimos aplicar 
o que estamos trabalhando e 
a vitória tem uma grande im-
portância por ser diante de um 
adversário direto e de estar es-

Mirassol vence o América 
e Novorizontino embala

FUTEBOL

As equipes da região 
entraram em campo 
nesta quarta-feira (11) 
pela segunda rodada 
do Paulista Sub-20

treando em casa”, disse Rafael 
Stucchi, técnico do Tigre.
As equipes voltam a campo na 
próxima quarta-feira para dis-
putar a terceira rodada.

 Leão 
Líder da Série C do Campeo-
nato Brasileiro, já o time  prin-
cipal do Mirassol tem dados 

estátisticos bastante farová-
veis na competição. Além de 
ser o time que mais venceu, 
com quatro vitórias, e ter o 
melhor saldo de gols (5), o 
Leão é dono da melhor defesa 
da competição, com apenas 
dois gols sofridos contra Fer-
roviário e Paysandu. 
“Normalmente a gente é um 

time que joga para frente e 
acaba tendo uma das melho-
res defesas. Nós no defende-
mos com a bola, conseguimos 
manter ela fora do nosso gol, 
empurramos o adversário 
para baixo. Entra nisso tam-
bém o nível de compromisso 
dos jogadores”, afirmou o téc-
nico Ricardo Catalá.

RIO-PRETENSE CAMPEÃ

Carol Gattaz conquista o 
Sul-Americano com Minas

A rio-pretense Carol 
Gattaz conquistou o cam-
peonato Sul-Americano 
de clube de vôlei feminino 
com o Itambé/Minas. Esse 
é o sexto título da equipe 
mineira, que também foi 
campeã 1999, 2000, 2018, 
2019, 2020 e 2022. O time 
também garantiu vaga no 
Mundial de Clubes 2022. 

Na decisão continental, 
o time minastenista venceu 
o Dentil/Praia Clube, que 
jogava em casa, por 3 sets 
a 2, com parciais de 25/22, 
20/25, 16/25, 25/21 e 15/13. 

A levantadora Macrís, 
destacou a união do gru-
po na conquista do título. 
“Mais do que a vitória, é a 
nossa trajetória. As dificul-

dades ao longo da tempo-
rada fizeram de nós atletas 
melhores e também pessoas 
melhores. Toda a equipe 
está de parabéns, mas tam-
bém quero parabenizar a 
nossa torcida que sempre 
entrega tudo. Foi por eles 
que nós lutamos por cada 
ponto. Muito obrigada”, 
afirma. 

O Itambé/Minas do-
minou a seleção do Sul-A-
mericano de Clubes 2022. 
A jovem Kisy foi eleita a 
melhor oposta e melhor 
jogadora da competição, 
enquanto Macrís ganhou 
o prêmio de melhor levan-
tadora. Dona do ponto do 
título, Pri Daroit foi eleita a 
melhor ponteira do torneio. 

Jogando no Maião, o Mirassol se reabilitou na derrota sofrida na estreia e superou o América por 2 a 1

Carol Gattaz conquista o Sul-Americano com o Minas

Com 16 trabalhos de 
diversos tamanhos 
em acrílica sobre 
tela e peças em 
cerâmica, a artista 
apresenta obras 
inéditas

Evento 
universitário 
irá reunir 45 
atléticas

Calourada Rio Pre-
to é o próximo evento 
universitário que reuni-
rá 45 atléticas de várias 
faculdades para um dia 
de competições entre 
si. A integração entre as 
turmas e diversão são os 
principais motivos para 
este evento. 

Além, claro, dos prê-
mios, que serão dados a 
as atléticas vencedoras, 
participantes dos jogos: 
truco, sinuca, beer pong, 
flip cup, entre outros. 
Dinheiro e troféus serão 
os prêmios que as melho-
res atléticas concorrerão 
por jogo e o vencedor de 
todas as etapas. 

Uma experiência dife-
renciada e inesquecível, 
é o que a FK Eventos, 
idealizadora da competi-
ção, quer proporcionar, 
tornando um evento fixo 
no calendário da cidade. 

Marcada para o dia 21 
de maio, um sábado, com 
duração de oito horas, o 
evento começa às 16 e vai 
até a meia noite. 

Além das atléticas 
competidoras, haverão 
outras atléticas e o pú-
blico em si, que também 
poderão acompanhar e 
curtir o evento. 

Claro, que não poderia 
faltar uma boa música 
para animar este grande 
evento. DJs renomados, 
como: Groove Delight, 
Baile do Areias, Dj Ven-
tura, DJ Topo, e os DJs 
rio-pretenses Gui scochi 
Ronaldo Rosan, irão agi-
tar a primeira Calourada. 

A festa, que será no 
Recinto de Exposições 
de Rio Preto, conta com 
open bar de bebidas e 
haverá no local food tru-
cks que estarão vendendo 
comida.

Divulgação
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Edital de Convocação 
Sindicato Rural de São José do Rio Preto 

 
 
 
O Sindicato Rural de São José do Rio Preto, com sede na Avenida Alberto Andaló, 2641, 
Centro, na cidade de São José do Rio Preto, estado de São Paulo, convoca pelo presente 
edital, todos os associados: 
 
 
I – que foi marcada eleição para o dia 02 de junho de 2022, no horário compreendido 
das 9:00 horas até às 15:00 horas, na sede do Sindicato Rural; 
 
 
II – que o prazo para registro de chapas é de quatro dias, contados do dia seguinte da 
publicação deste edital, e o horário de funcionamento da secretaria do Sindicato para 
registro das chapas é das 8:00 horas até as 17:00 horas; 
 
 
III – O prazo para impugnação de candidaturas é de 3 (três) dias, por associados, a contar 
da afixação da relação das chapas registradas no painel do Sindicato Rural; 
 
 
IV – Caso não seja atingido o quórum necessário em primeira convocação, fica designado 
o dia 03 de junho no mesmo horário e local, para a realização da eleição em segunda 
convocação. 
 
 
São José do Rio Preto, 12 de maio de 2022. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sergio Antônio Expressão 
Presidente 

 
 

Tomada de Preços n.º 05/2022, fica suspensa a Tomada de 
Preços nº 05/2022. Tanabi, 11 de maio de 2.022. Keila Mara 
Mourão Costa de Souza – Presidente da Comissão Munici-
pal de Licitações.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
Pregão Presencial nº 012/2022 – Registro de preços 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 
012/2022, do tipo “menor preço global”. Objeto: Registro de preços para a 
prestação de serviços de roçada, capina e jardinagem em áreas públicas de 
Bady Bassitt - SP. Sessão: 09h00 do dia 25/05/2022, na sede da Biblioteca 
Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores 
informações poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou 
pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 11 de maio de 
2022. LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 

 
Credenciamentos 003/2021, 004/2021, 005/2021, 006/201, 007/2021 e 008/2021 

 
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt - SP convoca os interessados, abaixo 

relacionados, para apresentarem a documentação exigida nos respectivos editais para 
efeitos de assinatura de contrato. 

Destacamos que os referidos documentos, caso tenham sido apresentados junto 
aos documentos de habilitação, não serão considerados, devendo o licitante apresentá-los 
a partir desta convocação, conforme estabelece o edital. 

Os documentos deverão ser protocolados no setor de protocolo da Prefeitura 
Municipal a partir de 11 de maio de 2022. 

CRED PROFISSIONAL/EMPRESA 
004/2021 ÉDIPO ZEMINIANI 
005/2021 THAIS FRANCO CAMBRA 
003/2021 IZADORA SILVA ZIMINIANI 
003/2021 ELEANDRO ORMIGO 
008/2021 DIENE WELITA LEITE 
008/2021 MARCOS ANTONIO ESPOSTE 
003/2021 DANIELLA DIAS TAKEMOTO DE ARRUDA 
003/2021 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS DA SILVA 
003/2021 DAIANE REXI DE OLIVEIRA FLORIANO 

 
Bady Bassitt – SP, 10 de maio de 2022. 

 
 

Luiz Antonio Tobardini 
Prefeito Municipal 

 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 40/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 52/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 23/2022  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de próteses 
dentarias. 
Data da realização da Sessão Pública: 31/05/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de 

Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 

O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 11 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Ofi-
cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio 
Preto, SP, faz saber que pretendem casar, apresentando os documen-
tos exigidos pelo art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:
1. ANTONIO JOSÉ PIACENTI e MARILENE PADILHA, sendo 
ELE filho de ANGELO JOSÉ PIACENTI e de MARTA GONÇALVES 
PIACENTI e ELA filha de JOÃO PADILHA e de ERMINDA PADILHA;
2. REGINALDO MARQUES MURITIBA e MICHELE FERREI-
RA, sendo ELE filho de MANOEL MARQUES MURITIBA JÚNIOR e de 
FÁTIMA APARECIDA MURITIBA e ELA filha de ALZINEU CELESTINO 
FERREIRA e de JULIETA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA;
3. ALIOMAR VIEIRA DA SILVA e VERONICA SILVA SOARES, 
sendo ELE filho de JOSÉ VIEIRA DA SILVA e de ANA ANGELICA DE 
JESUS SILVA e ELA filha de JOSÉ WALTER SOARES e de HELENA 
SOARES SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 11/05/2022.
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 Outra festa de “Niver”
A bem sucedida empresária e festeira Regina Lucato, que co-
memorou seu aniversário nas maravilhas de Cancún (Méxi-
co), no último dia 4 de maio, juntamente com toda sua família, 
em alto mar, desfrutando das mordomias de um Iate alugado, 
vai reunir sua imensa galera de amigos com outra festona de 
aniversário na pérgula da piscina do Ipê Park Hotel, no pró-
ximo sábado, dia 14, a partir das 12 horas, com direito música 
ao vivo do Grupo Maestria do Samba e DJ, além de comes e 
bebes à tarde toda. Merci pelo convite, minha amiga.

 Fathemis na city
Que maravilha, Rio Preto vai ganhar uma nova faculda-
de de Direito, a Fathemis. A instituição será instalada no 
Complexo Eplenum, primeiro bairro inteligente da Emais 
Urbanismo e terá capacidade para atender mais de mil 
alunos. Além do curso de Direito, a faculdade também 
terá cursos de Ciência Contábeis e Administração.

 Um grande evento
Dois anos depois da segunda edição, Rick Bolzani, apai-
xonado por carnes e reconhecido nacionalmente no mun-
do do churrasco, volta ao Shopping Iguatemi Rio Preto 
com o Let´s Grill Festival. A terceira edição do tour 2022 
será realizada no estacionamento do shopping, nos dias 
21 e 22 de maio, com estrutura planejada para receber um 
grande evento gastronômico.

 Road Show Experience
O Hot Beach Parque & Resorts, que administra o aquático 
Hot Beach Olímpia e quatro resorts na cidade de Olímpia, 
está em Road Show Experience pelo Brasil. Trata-se de 
um evento itinerante organizado com o objetivo de apre-
sentar aos agentes de viagem mais detalhadamente o des-
tino Olímpia e as novidades, promoções e inovações do 
parque aquático Hot Beach Olímpia, dos resorts e dos no-
vos negócios do Grupo Ferrasa no setor de turismo. Pela 
proximidade com Olímpia, Rio Preto e a região serem 
importantes emissores de turistas, a cidade foi escolhida 
para iniciar o Road Show.

 Junina na Fazenda
O boa pinta e pecuarista Manoel Carlos (Manezinho) Lemos, 
ao lado de sua querida mãe, Lita Lemos, vai realizar nova-
mente sua tradicional “FESTA JUNINA”, no dia 11 de junho, 
em sua Fazenda Nossa Senhora Aparecida, nos arredores de 
Mirassol. A noite junina promete reunir o melhor da nata 
pecuarista e a juventude dourada, com duplas sertaneja, co-
midas típicas e bebericos, até altas horas da madrugada

 Fique por Dentro
A TARRAF realiza no próximo dia 22 de maio seu 1º Pas-
seio Ciclístico. As inscrições tiveram início no último sá-
bado, 7, no stand de vendas do Platz by Tarraf, com gran-
de adesão do público já na abertura. Os 100 primeiros 
inscritos receberam de presente uma camisa de ciclismo 
exclusiva e personalizada do evento. A concentração no 
dia 22 começará às 7h, com horário previsto de saída para 
o passeio às 7h30, partindo do stand de vendas do Platz, 
localizado na Av. JK, próximo ao Supermercado Muffato. 
Serão dois trajetos - de 27 e 47 km -, percorrendo alguns 
dos principais lançamentos da TARRAF nos últimos anos.

 Fique sabendo
O presidente do Conselho de Administração da Unimed 
Rio Preto, José Luis Crivellin, mandou avisar, por mais 
um ano, a Unimed de Rio Preto promove a tradicional 
“Campanha do Agasalho”. Até o 18 de junho, a população 
poderá doar cobertores, calçados, roupas e acessórios de 
frio (masculinos, femininos e infantis), novos ou em bom 
estado de conservação. Todo material arrecadado será re-
vertido para instituições fi lantrópicas de São José do Rio 
Preto e cidades da região. Para participar, basta levar as 
doações até um dos pontos de coleta. Sede, Av. Bady Bas-
sitt, 3877, Vila Imperial. Complexo de Saúde Unimed, Av. 
Bady Bassitt, 4870, Jardim Alto Rio Preto. Espaço Viver 
Bem, Av. Clóvis Oger, 900, Jardim Novo Aeroporto.

 Voar de balão
A Shopper, em parceria com o Shopping Iguatemi Rio 
Preto, oferece ao público a experiência de como voar de 
balão. O balão fi ca ao lado do estacionamento de moto do 
shopping, em frente ao Integrato. Ali, os clientes podem 
vivenciar a experiência de um voo de balão estático que 
vai durar entre 10 e 15 minutos e vai permitir uma linda 
visão 360º de Rio Preto. São permitidas até três pessoas 
adultas por passeio. Não há uma idade mínima. A ação 
chegou a Rio Preto depois do sucesso de público em Ri-
viera de São Lourenço, e em Ribeirão Preto. O público po-
derá aproveitar o voo estático de balão até 22 de maio, de 
quinta a domingo, das 17h às 21h.

 Em Rio Preto
O Road Show Experience em Rio Preto foi realizado no 
espaço da Passo a Passo Escola de Dança para agentes de 
viagem convidados e imprensa. O evento começou com 
uma apresentação do destino Olímpia, feita pela secretá-
ria de Turismo de Olímpia, Priscila Foresti, e seguiu com 
apresentação do Hot Beach Parque & Resort por Marcos 
Bittencourt, gerente geral Comercial e MICE do Grupo 
Ferrasa. Teve participação especial da ABAV (Associação 
Brasileira de Agências de Viagem), seguido de momento 
de notícias e apresentação do Hot Beach Suites, o primei-
ro resort do Grupo Ferrasa no modelo fracionado.

 Cobertura do Arts Hotel
Meu amigo, Thiago Tarraf e o paulistano Daniel, diretor 
do Arts Hotel de Rio Preto, realizam na cobertura do ho-
tel, uma balada com ingressos limitados e camarotes, nes-
ta sexta-feira, dia 13, a partir das 18h até às 02 da madru-
gada, com animação do requisitado DJ LP Saxisfonista. O 
evento promete agitar sobrenomes famosos da nossa city 
e da região. Mais detalhes pelo (17) 3512-2740, ou com o 
promoter Guilherme Pedroso, que acabou de retornar de 
férias da cidade maravilhosa Rio de Janeiro.
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Carla Daroz Panes, executiva de contas, Marcos Bittencourt, gerente 
geral Comercial e MICE do Grupo Ferrasa e Vinícius Vilela, gerente de 
marketing, Hot Beach Olímpia, brindam o sucesso do evento para agen-
tes de viagem e convidados. Foto do colunista Luizinho Bueno

O deputado federal Luiz Carlos Motta e Elaine, mais familiares, vão 
marcar presença na Feijoada do Ed, (Buffet) no próximo sábado, no 
Clube Monte Líbano. Foto do colunista Luizinho Bueno

Dr. Gustavo Marcatto e Dr. Jorge Seba em coquetel de inauguração 
do espaço Rolex, na joalheria Costantini

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
OLEO DO BEM . No 

dia 14 de maio, das 10 às 14 
horas, os dois clubes de Lions 
de São José do Rio Preto 
promovem o Drive Thru do 
Bem. O evento é totalmente 
voltado para ações que bene-
fi ciam o meio ambiente. Nes-
se dia serão recolhidos blister 
(embalagens de remédios), 

lacres de alumínio, tampi-
nhas plásticas e óleo usado 
de cozinha para a campanha 
ÓLEO DO BEM, idealizada 
pela TV TEM. O Drive-Thru 
será realizado defronte a 
sede do Lions Clube Cen-
tro, na avenida José Munia, 
4.993, no Jardim Redentor, 
próximo da avenida Brasil

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
SE VOCÊ QUER VIVER FELIZ PARA SEMPRE, FINJA 

SER CEGO, SURDO E IGNORANTE. Sorria, beba 
muita água e seja feliz!

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

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

Excelência para você viver bem

TIRANDO DÚVIDA. Um computador tem duas opera-
ções básicas; o input - tudo que entra - e o output - tudo que 
sai. O que o input e o output fazem lá dentro é todo o mistério 
da informática.

FOI EM CUIABÁ, que Mirthes Borges passou o Dia das 
Mães, visitando o filho Felipe Borges, Procurador do Estado de 
Mato Grosso, que reside há 5 anos lá. Foi um final de semana 
cheio de alegria e felicidades.

TAMBÉM EM CUIABÁ, Sinara de Melo Scandiuzzi foi 
visitar a filha Stephanie, casada, que reside lá, aproveitando o 
final de semana do Dia das Mães.

O ADVOGADO Gabriel Delbem Bellon, filho do empre-
sário Alaércio Bellon e da dermatologista Dra. Miriam Delbem 
Bellon, está desde ontem de idade nova. Parabéns!.

O MÉDICO CLEVERSON Davila, ao lado da esposa 
Karina Bigatão Franco Davila, começou a segundona, dia 10, 
com idade nova..

PRÓXIMO SÁBADO, além do cantor carioca Jorge 
Aragão, o empresário Ed Carlos contratou a dupla Clayton & 
Romário, que está fazendo o maior sucesso, para animar sua 
maravilhosa FEIJOADA DO ED (Buffet), no dia 14, sábado, no 
Clube Monte Líbano. Os convites estão à venda a todo vapor. 

QUEM PASSAR pelo Espaço Cultural Iguatemi Shopping 
encontrará uma nova exposição de arte. “Expressão” é o título 
da mostra, obras da artista plástica Sandra Antunes, curado-
ria da também artista plástica Norma Vilar e com a ambienta-
ção da arquiteta Deise Costa.

SE VOCÊ QUER VIVER FELIZ PARA SEMPRE, FINJA 
SER CEGO, SURDO E IGNORANTE. Sorria, beba 

muita água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211
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