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EM RIO PRETO

Procon autua 
três postos 
por preço 
abusivo dos 
combustíveis
O Procon de Rio Preto emi-
tiu três autos de infração a 
postos de combustíveis que 
não  justifi caram aumento 
nos preços incompatíveis 
com os valores pagos às 
distribuidoras, o que ca-
racterizou o ato como abu-
sivo. Essas notifi cações são 
resultantes dos nove autos 
de notifi cação emitidos du-
rante operação especial do 
órgão que visitou postos em 
todas as regiões da cidade.
A operação foi deflagrada 

no dia seguinte ao anúncio 
da Petrobrás de reajuste nos 
preços da gasolina, do diesel 
e do gás de cozinha – que 
ocorreu em 10 de março e 
com previsão de repasse 
fi nal às bombas no dia 11. 
O diretor do Procon Jean 
Dornelas afi rma que a multa 
poderá chegar a 2% do fatu-
ramento, limitado a R$ 10,5 
milhões. Em março foram 
recebidas dezenas de denún-
cias sobre a precifi cação nos 
postos. CIDADES Pág.6

            No entanto dos 
três postos, um nós 
já temos a primeira 
multa, em relação a 
eles terem omitido 
informações será 
atuado em 
R$ 16 mil
JEAN DORNELAS,
diretor do Procon

“

“

Empresa e 
clube são 
notificados a 
desocuparem 
área pública 
na zona sul

PREFEITURA

CIDADES Pág.5

PAULISTA SUB 20

Mirassol, 
América e
Novorizontino 
vencem

Jogando em Votuporanga, o 
Mirassol bateu o CAV por 2 
a 1. O Grêmio Novorizonti-
no goleou o Catanduva por 
4 a zero e o América venceu 
o Tanabi. 
ESPORTES Pág.6

CONTRA SPORT

Tigre empata no Brasileiro Série B

O Novorizontino empatou sem gols com o Sport, nesta terça-feira (17) à noite, pela 
oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, dentro do estádio Jorge Ismael 
de Biasi, na cidade de Novo Horizonte. Na disputa pelas primeiras posições, o jogo 
foi equilibrado e com poucas chances reais de gol.  ESPORTES Pág.6

INDENIZAÇÃO POLÍCIA

TJ condena 
Funfarme e 
Funéraria por 
erro em enterro

Mulher é feita 
de escudo 
humano 
durante crime

A 10ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Jus-
tiça de São Paulo (TJ) não 
acolheu apelação da Funda-
ção Faculdade de Medicina 
de Rio Preto (Funfarme) 
e da Funerária Fortaleza 
contra sentença do Poder 
Judiciário de Monte Apra-
zível, que condenou as duas 
corporações solidariamente 
por danos morais após o en-
terro de um feto natimorto 
errado. Os pais da criança 
vão receber indenização de 
R$ 20 mil. 
CIDADES Pág.5 CIDADES Pág.4

MAMÃE
CASSADO
Assembleia de São Paulo 
cassou o mandato do
deputado Arthur do Val 
por 73 votos e tornou-o 
inelegível por oito anos. 
POLÍTICA  Pág.3

Cinturão 
verde 
ameaçado 
por obra
Obra de drenagem no cor-
rego da avenida Murchid 
Homsi pode derrubar ár-
vores e já provoca polêmica 
mesmo antes de começar 
POLÍTICA Pág.3

Fabrício Spatti

Leo Roveroni

Gustavo Ribeiro

Divulgação

Guilherme Batista

Divulgação



OPINIÃO
A2 | DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | quinta-feira, 19 de maio de 2022

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Ofi cina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone: (17) 33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

Região Metropolitana de Rio Preto

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails
Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br

Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.ofi cial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

Esfriou! Atenção a sua 
circulação!

Vencer a crise demanda 
trabalho e fé

Brasil, Estados Unidos e China: Perspectivas 
da inflação pelo mundo

Nossa circulação é muito 
sensível às variações térmi-
cas, especialmente durante o 
período de baixas tempera-
turas. Nos dias frios, ocorre 
o fechamento da microcircu-
lação, um fenômeno conhe-
cido como vasoconstrição 
periférica, resultando em 
menor fl uxo de sangue para 
as extremidades do corpo.

Dois grupos popula-
cionais prioritários devem 
manter atenção a sua circu-
lação neste período do ano: 
pessoas idosas e indivíduos 
com alterações cardiovas-
culares. A redução do fl uxo 
sanguíneo nas extremidades 
destes pacientes pode evo-
luir para isquemia circula-
tória grave, com necessidade 
de internação hospitalar e 
intervenção cirúrgica.

Dores nas pernas, formi-
gamento nos pés, frialdade e 
escurecimento das extremi-
dades são sintomas sugesti-
vos de alterações vasculares 
em decorrência da queda da 
temperatura. Na presença 
destes sintomas, a avaliação 
médica deve ser imediata, 
uma vez que representam 
indícios iniciais de um pos-
sível comprometimento cir-
culatório grave.

As medicações de uso 
contínuo, como anticoagu-
lantes e antiagregantes pla-
quetários devem ser manti-
das, sempre sob a supervisão 
médica. A descontinuidade 
das medicações com efeitos 
protetores sobre o endotélio 
vascular pode aumentar o 
risco de complicações, como 
trombose arterial e oclu-
são dos vasos sanguíneos. 
Além disso, na presença de 
dores nas pernas e nos pés, 
medicações analgésicas não 
devem substituir o acompa-
nhamento médico.

 A automedicação 
durante o inverno pode mas-
carar importantes sintomas, 

que refl etem manifestações 
circulatórias agudas, sendo 
prejudicial aos idosos. Se 
você evoluir com dores nos 
pés, formigamento ou arro-
xeamento da ponta dos de-
dos, procure o atendimento 
médico assim que possível. 

Neste inverno, proteja 
sua circulação usando meias 
confortáveis que aqueçam 
seus pés. A manutenção da 
temperatura corporal, devido 
ao aquecimento das extremi-
dades, auxilia na proteção 
circulatória em períodos de 
baixa temperatura. Além dis-
so, os idosos apresentam um 
sistema regulatório prejudi-
cado, com exacerbação de 
sintomas álgicos em períodos 
de queda de temperatura.

Atividades físicas, alon-
gamento das extremidades e 
fi sioterapia são benéfi cas ao 
sistema circulatório, aumen-
tando o aporte sanguíneo 
e diminuindo os efeitos da 
vasoconstrição periférica. 
Mesmo os idosos devem 
manter uma rotina de exer-
cícios físicos, de acordo com 
seus limites, sob os olhares 
de um personal.

Com a queda nas tempe-
raturas, esteja atento a sua 
circulação, faça seu check-up 
vascular e previna complica-
ções circulatórias. Se houver 
dúvidas ou se houver neces-
sidade de maiores informa-
ções a respeito da medicina 
vascular, 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

Em meses próximos ao 
inverno ocorrem diversas 
mudanças repentinas na 
temperatura. As alternân-
cias entre calor e frio – que 
muitas vezes surpreendem 
às pessoas – é extremamente 
prejudicial para a saúde se 
não forem tomadas atitudes 
adequadas.

Com a chegada do inverno 
e a queda brusca da tem-
peratura, é preciso atenção 
redobrada, principalmente, 
com a saúde de idosos que 
têm tendência a sentirem 
mais os efeitos dessa estação 
climática.

Cuidados com a saúde dos
idosos na chegada do inverno
Lucia Palma É importante ter uma alimentação

saudável, dar preferência para frutas 
ricas em vitamina C e alimentos que 
fortalecem o sistema imunológico

Com o corpo mais fragili-
zado, a sensibilidade fi ca mais 
alta, e as temperaturas frias e 
o tempo seco deixam os idosos 
vulneráveis a doenças – prin-
cipalmente as de vias respi-
ratórias. Gripes e resfriados 
se tornam mais frequentes, 
algumas dores se acentuam, e 
casos de doenças mais sérias, 
como pneumonia, aumentam 
nessa época do ano.

Desse modo, é primordial 
aumentar os cuidados com 
a saúde dos idosos para eles 
manterem uma boa qualidade 
de vida no inverno. Precauções 
extras com a alimentação, 
hidratação e se manter agasa-
lhado, podem reduzir drastica-
mente as chances de doenças 
e internações.

É importante ter uma ali-
mentação saudável, dar pre-

ferência para frutas ricas em 
vitamina C e alimentos que 
fortalecem o sistema imu-
nológico. Manter uma boa 
hidratação é fundamental para 
o organismo funcionar em um 
ritmo melhor, a utilização de 
roupas confortáveis e quentes 
melhoram a temperatura do 
corpo.

Os idosos devem tomar 
banhos rápidos para deixar o 
corpo menos tempo exposto 
ao frio, com água em tempe-
ratura morna para não agredir 
a pele e após o banho deve-se 
secar bem o corpo para evi-
tar resfriados, pneumonia e 
hipotermia – que é a baixa 
temperatura corporal.

É preciso estar atento ao 
calendário de vacinação dos 
idosos para manter em dia, 
sendo uma das medidas que 

contribuem na prevenção de 
doenças respiratórias e inter-
nações.

A imunização contra o 
vírus infl uenza e a gripe tem 
uma grande importância, 
pois fortalece a imunidade do 
idoso e diminui os riscos de 
surgirem outras complicações.

Em meio aos momentos 
vividos nos últimos dois anos, 
decorrentes da pandemia 
global causada pelo vírus SAR-
S-CoV-2 e que ainda se faz pre-
sente na sociedade, é essencial 
tomar os reforços da vacina 
contra a Covid-19 para manter 
uma completa imunização.

O acompanhamento dos 
profissionais em uma casa 
de repouso agrega na saúde 
do idoso, em função de que 
essas medidas podem evitar a 
queda da imunidade, diminuir 
a possibilidade de doenças e 
mantê-los saudáveis.

*Lucia Palma é formada 
em Gestão de Marketing 
pela Anhembi-Morumbi, 
CEO e fundadora do Portal 
Casas de Repouso.

Jesus, em Seu Evange-
lho, consoante Lucas, 4:4, 
recordando o Deuteronômio 
de Moisés, adverte: “Nem só 
de pão vive o homem, mas 
de toda a Palavra de Deus”. 
Igualmente ocorre na Econo-
mia. Contudo, quantos dão a 
merecida importância ao en-
sinamento? A não ser quando 
a dor bate. 

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

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

No Brasil, o IPCA alcançou 
1,06% em abril, a maior varia-
ção para o mês em 26 anos. No 
entanto, não estamos isolados 
nessa tendência de alta dos 
preços. Na China, a inflação 
do mesmo período avançou 
no ritmo mais acelerado em 
quase seis meses. Já na maior 
economia do mundo, o Índice 
de Preços ao Consumidor de-
sacelerou na comparação com 
março, mas acumula alta em 
12 meses de 8,3% -- patamar 
bastante elevado. Como esse ce-
nário nos três países dialogam 
e nos afeta?

Por aqui, também houve 
uma desaceleração da infl ação 
na comparação mensal, mas o 
índice veio acima do esperado. 
Além disso, o indicador já está 
há oito meses seguidos acima 

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

Paiva Netto

Rodrigo Sodré

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

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

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

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

Como exclamou o Irmão 
Flexa Dourada (Espírito), pela 
psicofonia do sensitivo cristão 
do Novo Mandamento Chico 
Periotto, durante manifestação 

de dois dígitos. Apesar do alí-
vio na tarifa de energia elétrica 
(causado pelas chuvas e, con-
sequentemente, pelo retorno 
da bandeira tarifária verde), os 
combustíveis e os alimentos se-
guem sendo os principais vilões 
dos bolsos brasileiros, pois são 
infl uenciados diretamente pela 
alta dos preços das commodi-
ties e do dólar.

Panorama parecido se ob-
serva nos EUA, onde energia 
e alimentos subiram 30,3% e 
9,4% nos últimos 12 meses. A 
escalada preocupa o Fed, que 
vê pressões externas aos preços 
americanos, como a guerra na 
Ucrânia e as medidas de con-
tenção à Covid-19 na China, 
que impactam as cadeias de 
suprimentos globais -- um dos 
principais motivos da alta in-
fl acionária mundial observada 
desde o ano passado.

No país asiático, aliás, a 
alta anual da infl ação em abril 

(2,1%) foi superior à de março 
(1,5%), impulsionada por custos 
logísticos que afetam itens bási-
cos. Vale lembrar que Xangai, a 
maior cidade chinesa, está em 
confi namento, o que perturba as 
redes de abastecimento e os pre-
ços relacionados ao transporte.

Com esse novo fator enca-
recendo os suprimentos a nível 
internacional e a elevação de 
juros por parte do Fed (que 
subiu 0,5 p.p. na última se-
mana, chegando a 0,75%-1%) 
provocando uma valorização 
do dólar, o Brasil se vê ainda 
mais pressionado este ano. No 
melhor cenário, a paz no Leste 
Europeu, a contenção da pande-
mia na China e a alta da Selic no 
Brasil serão capazes de conter a 
persistente onda infl acionária.

*Rodrigo Sodré, economis-
ta e sócio da BRA, escri-
tório credenciado da XP 
INVESTIMENTOS

espiritual no Rio Grande do 
Sul: “Feliz de quem suporta 
a prova com resignação, mas 
suporta mesmo! Para os Céus, 
é isso que importa!”

E foi assim que Jesus fez: 
suplantou o martírio da crucifi -
cação! Em seguida, como fênix, 
ressurgiu vitorioso das cinzas 
da morte, razão por que Deus 
Lhe confi rmou o Poder.

Você não entende bem o 
Poder de Jesus?!

Vamos, então, continuar a 
analisá-lo juntos.

Valorizar o Capital
de Deus

O exemplo de fé do Divino 
Mestre inspira-nos coragem, 
tendo em vista o panorama 
planetário, que suscita vigoro-
sa criatividade para superar os 
óbices que pelo caminho apa-
recerem, mormente os econô-
mico-fi nanceiros. É inadiável 
valorizar o Capital de Deus, ou 
seja, a criatura humana e seu 
Espírito Eterno, molas propul-
soras do progresso, o cerne da 

economia altruística, segundo 
escrevi, em 1987, na Folha de 
S.Paulo.

O social vem pelo
espiritual

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

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

Não se turbe o vosso coração 
nem se arreceie, pois estarei 
convosco, todos os dias, até ao 
fi m do mundo” (Evangelho do 
Cristo, segundo João, 14:27; e 
Mateus, 28:20).

Trata-se de uma promessa 
e tanto, sobre a qual precisa-

mos meditar, pois há bastante 
que aprender com Ele.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Doria isolado
PSDB quer reunião para convencer Do-
ria a desistir de sua pré-candidatura à 
Presidência

Conta de luz
Ministro negocia acordo para sus-
pensão de reajuste da conta de luz. 
Sachsida se reuniu com Lira

Fabrício Spatti

Projeto de retenção de en-
chentes da Avenida Murchid 
Homsi, que vai alargar e apro-
fundar a calha do Córrego 
Aterradinho, onde se encontra 
o que é considerada a última 
“floresta urbana” de Rio Pre-
to, é forte e intenso nas redes 
sociais. 

Alguns perfis afirmam que 
todas as árvores serão erradi-
cas para permitir a reforma, 
pista de caminhada e ciclovia. 
Outros dizem que as árvores 
que serão retiradas vão ser 
replantadas. 

Consultado, o secretário de 
Obras, engenheiro Israel Cesta-
ri, disse que “esse projeto con-
templa a retenção da Avenida 
Murchid Homsi, é um projeto 
que está sendo elaborado ain-
da. Então, até agora, não tem 
nada definido. Nós vamos ter 
reuniões internas ainda para 
discutir” como fazer. 

O debate se dá em função da 
falta de acompanhamento dos 
atos do Poder Executivo. O pro-
jeto está previsto entre as obras 
do pacote que a Câmara de Rio 
Preto aprovou em setembro do 
ano passado permitindo a con-
tratação dos R$ 300 milhões 
em empréstimos junto a bancos 
pela Prefeitura. 

Obra de drenagem na Murchid Homsi 
pode retirar árvores e vira polêmica

ANTI ENCHENTE

O projeto é descrito 
como de micro e ma-
crodrenagens do Cór-
rego Aterradinho

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Nele, o projeto é descrito 
como de micro e macrodrena-
gens do Córrego Aterradinho, 
urbanização e pista de caminha-
da. Além dele, descreve ainda 
outros 41 projetos a serem im-
plantados com o dinheiro. Para 
aquela obra, estão reservados 
R$ 36 milhões. 

Dia 16 de maio, um reque-
rimento do presidente da Câ-
mara, Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) mostra quanto os 
vereadores votam propostas 
do Executivo sem observar o 
conteúdo. 

Ele enviou um documento 
cobrando esclarecimento de 
um projeto que passou pela 
sua mão e que foi votado na 
Câmara. Diz que é cobrado pelo 
pelos moradores e, questionado 
pela Associação dos Moradores 
do Daud Simão. Quer informa-
ções do “projeto de drenagem e 
revitalização da avenida” se ele 
prevê principalmente a retirada 
de árvores, além de previsão do 
início das obras. 

Segundo ele, a questão das 
árvores que podem ser suprimi-
das é o principal alvo de críticas. 

Nesta terça-feira, durante 
uma entrevista, a professora 
Delcimar Teodósio, especialis-
ta em mobilidade urbana, do 
curso de arquitetura da Unirp, 
disse que fica triste, mas que a 
obra vai “encaixotar o córrego” 
e é necessária porque a cidade 
cresce à montante (acima da 
nascente) e causa alagamento. 

Essas obras complementa-
res, explica, devem ser feitas 
nos bairros já as águas pluviais 
acabam na Avenida. Como 

Ercília e Diniz, Vila Elvira e 
Tereza. Ela sugere “jardins de 
chuva”, que são construídos nas 
calçadas. 

As árvores do local são exó-
ticas (não são nativas) e que 
serão sim eliminadas, segundo 
ela, mas serão replantadas. Deu 
como exemplo, as reformas da 
Juscelino e da José Munia. 

Nota Oficial
O assunto tomou tal di-

mensão nas redes sociais e na 
sessão da Câmara desta última 
terça-feira (17) que a Prefeitura 
emitiu uma nota. 

“A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da secretaria de 
Obras, informa que não proce-
de a informação de que todas 
as árvores serão retiradas da 
avenida Murchid Homsi. O Mu-
nicípio possui foco principal na 
preservação do meio ambiente, 
com a formação de uma Comis-
são, composta por técnicos, 
engenheiros, agrônomos e se-
cretários municipais, que ante-
cede qualquer tipo de projeto. A 
equipe realiza estudos técnicos 
constantes para racionalização 
e uso do espaço, sem prejuízos 
ao meio ambiente”. 

A nota ainda segue infor-
mando que “a cidade foi por 
três vezes consecutiva eleita 
a cidade paulista que melhor 
cuida do meio ambiente (Pro-
grama Município VerdeAzul 
- PMVA), da Secretaria Esta-
dual de Infraestrutura e Meio 
Ambiente (2018-2019-2020), 
o que mostra a preocupação do 
Poder Público com a preserva-
ção”, afirma. 

CÂMARA

Projeto isenta Atiradores do TG 
de pagar transporte coletivo

A Câmara de Rio Preto será 
novamente palco de análise 
de projeto que tenta conce-
der gratuidade no transporte 
coletivo a determinado grupo 
de pessoas e categoria profis-
sional. Proposta protocolado 
pelo vereador Robson Ricci 
(Republicanos) tenta permi-
tir a isenção do pagamento da 
tarifa nos ônibus do sistema 
urbano aos Atiradores do Tiro 
de Guerra de Rio Preto 
Consta no projeto protoco-
lado no Legislativo que o be-
nefício da gratuidade apenas 
será concedido “desde que 
devidamente fardados e por-
tando o cartão de identifica-
ção militar, emitido pelo Tiro 
de Guerra”. 
Ainda de acordo com o proje-
to de Ricci “nos primeiros 45 
dias de início da prestação de 
serviço militar, ficam isentos 
de uso do fardamento. O pa-
drão de vestimenta será Calça 
Jeans azul e Camiseta Bran-

ca, a identificação se dará 
pelo cartão de identificação 
militar, emitido pelo Tiro de 
Guerra”, afirma. 
Todas as despesas para apli-
cação da lei correrão por 
conta de dotação própria do 
orçamento vigente, suple-
mentadas se necessário, e por 
conta de Crédito Adicional 
Especial. 
Robson Ricci afirma que a 
gratuidade nos ônibus é ne-
cessária para atender as ne-
cessidades das famílias que 
se encontram em dificuldade 
socioeconômica e teria procu-
rado para ajudar. 
“Hoje em diversas cidades 
essa proposta é uma reali-
dade, e projeto é de grande 
mérito, estimula os jovens 
e familiares de baixo poder 
econômico a participarem 

e incentivarem seus entes 
a se alistarem, também se-
guirem carreira nas Forças 
Armadas”, afirmou Ricci. 
Ricci alega que diferentemen-
te de outros projetos que pro-
põem a renúncia de receita 
financeira, já que em tese a 
gratuidade obriga o municí-
pio, neste caso, a custear a di-
ferença para as empresas de 
ônibus, seu projeto estipula 
um prazo para vigorar a lei. 
“Para o Executivo se pro-
gramar com as despesas. De 
acordo com responsáveis pelo 
Comando do Tiro de Guerra 
de Rio Preto, hoje de um total 
de 100 atiradores e 48 utili-
zam do Transporte Público 
Coletivo”, diz. 
O projeto ainda vai passar pe-
las Comissões da Câmara an-
tes de ir à votação.

Proposta protocolado pelo vereador Robson Ricci (Republicanos)

Segundo Tiro de 
Guerra de Rio 
Preto, hoje de um 
total de 100 atira-
dores e 48 utili-
zam do Transpor-
te Público

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Mamãe Falei 
tem mandato 
cassado e 
está inelegível

A Assembleia Legisla-
tiva de São Paulo (Alesp) 
aprovou nesta terça-feira 
(17) a cassação do man-
dato do ex-deputado esta-
dual Arthur do Val (União 
Brasil). Apesar dele ter 
renunciado ao cargo, a 
cassação significa que ele 
perderá os direitos políti-
cos por oito anos, segundo 
a Lei da Ficha Limpa. 

A cassação foi aprova-
da por unanimidade entre 
todos os 73 deputados 
que participaram da ses-
são. Para ter o mandato 
cassado, era preciso 48 
votos entre os 94 depu-
tados estaduais da Alesp. 
A aprovação ocorreu em 
sessão muito curta para os 
padrões do Poder Legisla-
tivo paulista. 

Conhecido como ‘Ma-
mãe Falei’, Arthur do Val é 
o primeiro deputado cas-
sado pela Alesp em mais 
de 23 anos. O último par-
lamentar que havia sido 
cassado pelo Legislativo 
Paulista foi o ex-deputado 
Hanna Garib, em 1999, 
que era acusado de fazer 
parte da chamada “máfia 
dos fiscais” da cidade de 
São Paulo, na época que 
era vereador da capital. 

Por meio de nota, a 
assessoria de Arthur do 
Val afirmou que “a decisão 
do plenário da Alesp deixa 
claro que foi promovida 
uma perseguição.”

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Obra de drenagem na Murchid Homsi pode tirar árvores e vira polêmica

APADRINHADOS

“Eu não fui consultado”, diz Pedro 
sobre encontro amanhã na Câmara

O anúncio por parte do gover-
no Edinho de que secretários 
da alta cúpula da Prefeitura 
vão dar detalhes aos verea-
dores nesta sexta-feira, 20, 
sobre projeto que extingue 
cargos em comissão e funções 
gratificadas, não vai impedir 
a realização de audiência pú-
blica com representantes de 
sindicatos e servidores muni-
cipais. 
O presidente da Câmara Mu-
nicipal, Pedro Roberto Gomes 
(Patriota), afirmou ao Dhoje 
Interior que sequer foi con-
sultado pelo Executivo sobre 
o dia e horário do encontro 
com os integrantes do gover-
no para tratar do projeto en-
caminhado ao Legislativo. 
“O Executivo faz uma explica-
ção agora na próxima sexta-
-feira, porém eu não fui con-
sultado deste dia e horário, 
não vou poder estar nesta au-
diência do município porque 
eu já havia assumido outros 

compromissos”, declarou Pe-
dro Roberto.
O projeto de Edinho foi pro-
tocolado na última sexta-fei-
ra, 13, no Legislativo e aten-
de a exigência do Tribunal 
de Justiça de São Paulo que 
considerou inconstitucional 
leis municipais que criaram 
cargos de livre nomeação e 
funções gratificadas. O tex-
to elaborado por técnicos de 
várias secretarias determina 
a extinção de 146 cargos em 
comissão – de livre nomeação 
- e outras 573 funções grati-
ficadas. A mesma proposta 
determina a criação de novos 
cargos com novas atribuições 
e descrição das atribuições 
para os ocupantes das vagas. 
Para o encontro o prefeito es-
calou o chamado núcleo duro 
do governo. Estarão presen-

tes o secretário da Fazenda, 
Martinho Ravazzi, o secretá-
rio de Administração, Adílson 
Vedroni, o procurador-geral 
do município, Luís Roberto 
Thiesi e o secretário de Go-
verno, Jair Moretti, único que 
não é técnico, mas é o respon-
sável pela articulação entre 
Executivo e Legislativo. 
A assessoria de Comunicação 
da Prefeitura de Rio Preto não 
quis dar detalhes sobre o en-
contro.
O presidente da Câmara 
adianta que independente do 
que for discutido nesta sexta-
-feira, o projeto não entra em 
votação enquanto não houve 
uma ampla audiência pública 
na Câmara. “Nós vamos fazer 
uma audiência pública nesta 
Casa. Esta data vou definir 
com os vereadores.”

‘Eu não fui consultado’, diz presidente da Câmara sobre 

A assessoria de 
Comunicação da 
Prefeitura de Rio 
Preto não quis dar 
detalhes sobre o 
encontro além do 
convite.

Da Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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CIDADES Ferido no trânsito
Um adolescente ficou ferido após ter 
sua moto ‘fechada’ por um automóvel; 
motorista fugiu sem prestar socorro

Traficante preso
A Polícia Rodoviária prendeu traficante 
com 18,5 quilos de maconha na rodo-
via Marechal Rondon

O 4º DP e a Deic de Rio 
Preto investigam uma tenta-
tiva de homicídio ocorrida no 
fi nal da manhã desta terça-
-feira, 17, no Jardim Nunes. 
A vítima, de 20 anos, estava 
na frente de uma academia 
quando o acusado chegou a 
pé, com o rosto encoberto por 
uma camiseta branca, e fez dez 
disparos com uma pistola em 
sua direção. 

Escudo humano
O joveconseguiu escapar 

ileso atravessou o canteiro da 
avenida Augusto Buffulin e 
entrou em um pet shop, onde 
pegou uma funcionária, de 24 
anos, puxou-a pelos braços e 
segurando-a por trás colocou 
em sua frente, transforman-
do-a em ‘escudo humano’. 

O atirador perseguiu o 
rapaz até o estabelecimento 
comercial e fez novos disparos 
que, por motivo desconheci-
do, falharam. Em seguida, foi 
até a calçada, mexeu na arma, 
recarregando-a, e voltou para 
o pet shop, onde atirou cinco 
vezes, atingindo a mão es-
querda e uma das nádegas da 
vítima. 

Fuga
Na sequência, o criminoso 

embarcou em um Renault Lo-
gan, de cor prata, ocupado por 
três ou quatro homens. 

Após ser baleado próximo 
ao caixa, o jovem conseguiu 
se levantar e andar até a porta 
de entrada do comércio, onde 
caiu e fi cou até a chegada de 
socorro médico. Ele está in-
ternado no Hospital de Base. 

Nem a proprietária do 

Tentativa de homicídio tem mulher feita 
de escudo humano e mais de dez tiros

RIO PRETO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Gol furtado é 
recuperado 
pela PM após 
perseguição

pet shop, de 55 anos, e nem 
a atendente fi caram feridas, 
mas estavam bastante abala-
das com o atentado, segundo 
o boletim de ocorrência. A PM 
e peritos da Polícia Técnica 
estiveram no local.

Outro caso
Um adolescente, de 16 

anos, foi baleado às 17h40 
desta terça-feira, 18, no João 
Paulo II, em Rio Preto, pelo ga-
rupa de uma Honda Falcon, de 

cor vermelha. O acusado efe-
tuou três disparos na direção 
da vítima, que foi atingida por 

Policiais militares de 
Rio Preto recuperaram 
um VW Gol, que havia 
sido furtado na segun-
da-feira, 16, após perse-
guição na Região Norte, 
na madrugada desta ter-
ça-feira, 17. O motorista 
do veículo foi preso em 
fl agrante por receptação. 

Conforme o boletim 
de ocorrência, a guarni-
ção fazia patrulhamento 
de rotina na avenida Do-
mingos Falavina quando 
viu o veículo e o condu-
tor acelerou para tentar 
fugir. 

A perseguição
O carro foi acompa-

nhado pela viatura e aca-
bou sendo abordado ao 
entrar em um posto de 
combustíveis no Jardim 
Paraíso. 

Em pesquisa, os pms 
descobriram que o Gol 
havia sido furtado na vés-
pera. O motorista disse 
que pegou o automóvel 
emprestado de um co-
nhecido, que o avisou que 
era produto de furto. 

Fiança
No Plantão, o dele-

gado arbitrou fiança de 
R$ 1,3 mil, que não foi 
paga, e o autuado, de 27 
anos, foi encaminhado à 
carceragem rio-pretense, 
ficando à disposição da 
Justiça.

A vítima, de 20 anos, estava na frente 
de uma academia quando o acusado 
chegou a pé, com o rosto encoberto por 
uma camiseta branca, e fez dez dispa-
ros com uma pistola em sua direção.

MAIS DE 

TIROS foram dispara-
dos numa das tenta-
tivas de homicídio re-
gistradas em Rio Preto 
nas últimas horas

Adolescente ferido em um dos casos de tentativa de homicídio está internado na Santa Casa

um projétil na região lombar. 
O menor foi socorrido até 

a UPA Jaguaré e transferido 

para a Santa Casa, onde pas-
sou por tomografia, pois foi 
encontrado apenas o orifício 
de entrada e não o de saída do 
projétil. Para a PM, o paciente 
disse que os motociclistas se 
aproximarem dele, após os 
tiros, e olharam bem em seu 
rosto, indo embora sem efetuar 
nenhum outro disparo. 

O setor de homicídios da 
DEIC foi acionado e segue in-
vestigando o caso, em conjunto 
com o 3º DP.

PRF prende procurado por estupro de vulnerável
Na manhã desta quarta 

feira, 18, a PRF, o Conselho 
Tutelar e o CREAS de Bady 
Bassitt realizaram ação educa-
tiva junto aos caminhoneiros 
que passaram pela BR 153. Ao 
todo 78 motoristas participa-
ram da ação. 

Já abordagem do homem 
que estava sendo procurado 
por estrupo de vulnerável 
ocorreu próximo ao município 

de Onda Verde. O homem  de 
60 anos era procurado pela 
Justiça do Paraná. 

O homem conduzia um 
veículo Fiat/Fiorino quando 
foi parado. 

Em consulta aos sistemas 
criminais, os policiais consta-
taram que havia um mandado 
de prisão preventiva contra 
ele, em função de um processo 
criminal que apura crime de 

abuso sexual cometido por ele 
contra as próprias netas. 

O homem foi conduzido à 
Delegacia de Polícia Civil de 
Onda Verde e preso. 

Educação
A ação realizada faz parte 

da Operação Maio Amarelo 
que conta com a participação 
do SEST SENAT e EMDURB, 
onde são realizadas ações edu-

cativas junto aos caminhonei-
ros que passam pela BR 153, 
além da conscientização dos 
motoristas está sendo realiza-
da pela Secretaria Municipal 
da Saúde testes de COVID 19 
e vacinação contra COVID e 
Infl uenza. 

Sobre a campanha o princi-
pal objetivo é conscientizar os 
motoristas sobre a exploração 
sexual infantil nas rodovias.

DURANTE AÇÃO EDUCATIVA

NA RODOVIÁRIA

Mendigo pede esmola 
e furta carteira

Um jovem, de 29 anos, teve 
a carteira furtada por um men-
digo na frente da rodoviária 
de Rio Preto, às 21h30 desta 
terça-feira, 17. 

A vítima, segundo o boletim 
de ocorrência, esperava um 
colega chegar de viagem, quan-
do o acusado se aproximou e 
pediu dinheiro para comprar 
bebida alcóolica. 

O rapaz não pegou a cartei-
ra e nem deu a esmola. Pouco 
depois do suspeito ir embora, a 
vítima percebeu que o acessó-
rio, contendo documento pes-

soal, cartão bancário e R$ 150, 
havia sido furtado. O crime 
será investigado pelo 2º DP.

Acusado tem con-
tra si um manda-
do de prisão em 
aberto por crime 
sexual contra as 
próprias netas

NA GARAGEM DE ÔNIBUS

Procurado se envolve 
em discussão e é preso

Um procurado pela Justiça, 
de 60 anos, acabou sendo cap-
turado pela Polícia Militar de 
Rio Preto, às 21h56 desta ter-
ça-feira, 17, após discutir com 
populares em uma garagem de 
ônibus na rua General Glicério. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, quando a viatura 
chegou no local foi feita pes-
quisa que constatou que havia 
um mandado de prisão expe-
dido pela 4ª Vara Criminal 
rio-pretense contra o fugitivo. 

O foragido foi levado pela 
PM até o Plantão e transferido 

para a carceragem da Delega-
cia Seccional, onde aguarda 
posicionamento da Justiça.

NO SANTOS DUMONT

Vigia flagra morador 
de rua furtando loja

Um morador de rua, de 41 
anos, foi preso em fl agrante 
por policiais militares de Rio 
Preto, na madrugada desta 
quarta-feira, 18, após tentar 
furtar uma loja de motos, no 
Jardim Santos Dumont, e ser 
visto pelo vigia da rua. 

O dono do estabelecimento 
mora ao lado e ao ouvir ba-
rulhos e o disparo do alarme 
ligou para o 190. O acusado, 
que usou uma picareta para 
danifi car a fechadura de uma 
das portas, tentou fugir ams 
acabou preso. 

Uma tentava furtar uma 
televisão de 55 polegadas e um 
notebook.

Da REPORTAGEM

Guilherme Batista
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A 10ª Câmara de Direito Pri-
vado do Tribunal de Justiça 
de São Paulo (TJ) não acolheu 
apelação da Fundação Facul-
dade de Medicina de Rio Pre-
to (Funfarme) e da Funerária 
Fortaleza contra sentença do 
Poder Judiciário de Monte 
Aprazível, que condenou as 
duas corporações solidaria-
mente por danos morais, a 
pagar uma indenização de R$ 
50 mil cada uma, num total 
de R$ 100 mil. No entanto, o 
TJ definiu que a indenização 
final é de R$ 20 mil. A Fun-
farme paga R$ 10 mil e a Fu-
nerária, os outros R$ 10 mil. 
Elas foram acusadas por ne-
gligência ao entregar e enter-
rar o corpo de uma criança 
natirmorta, sem autorização 
do Serviço de Variação de 
Óbitos (SVO) e sem a inerên-
cia pelo funcionário da Fu-
nerária. O hospital entregou 
um saco plástico que conti-
nha serragem e restos de uma 
placenta. A Funerária alegou 
que não conferiu por falta de 
conhecimento técnico de seu 
funcionário e fez o enterro 
com caixão lacrado. 
Três dias depois, o advogado 
da Funfarme foi até a residên-
cia dos país da criança, José 
Cláudio Lucena da Silva e Ju-
liana Lorentino, e comunicou 
que o corpo foi encontrado na 
lavanderia, no meio dos len-
çóis sujos. O fato foi em junho 
de 2018. Após a condenação 
na Comarca de Monte Apra-
zível, a Fundação e a Fune-
rária recorreram o Tribunal. 
Ambos tentaram provar que 
não foram responsáveis pelo 
incidente. 
A mãe, Juliana Lorentino, foi 
internada às pressas na 22ª 
semana de gestação. No hos-
pital, teve fortes contrações 
e acabou abortando. Ela não 
participou do enterro do su-
posto feto porque ainda es-
tava internada. O enterro oi 
conduzido pela irmã e o fun-
cionário da Fortaleza impediu 
que o caixão fosse aberto. Ao 
saber do fato, a mãe e o pai 
passaram novamente por um 
novo choque e foi feito um se-
gundo velório. 
O acontecimento teve forte 
repercussão social e comoveu 
a população de Monte Aprazí-
vel. 
O Tribunal entendeu que a 
Fundação não levou o corpo 
ao SVO e nem abriu sindicân-
cia interna para provar que 
tentou responsabilizar quem 
cometeu o ato. Segundo o TJ, 
a Funerária não podia ter le-
vado o corpo sem a verifica-
ção do que havia dentro do 
volume recebido. 
O relator do caso foi o desem-
bargador Elcio Trujillo. Parti-
ciparam do julgamento os de-
sembargadores Jair de Souza 
e Márcio Boscaro. 

Outro lado
Ao ser procurada para co-
mentar a sentença, a Funda-
ção Faculdade de Medicina de 
Rio Preto (Funfarme) “infor-
ma que já efetuou o depósito 
judicial do valor correspon-
dente à sua parte da conde-
nação, após tomar ciência do 
julgamento.” 
O Dhoje fez um contato por 
telefone com a Funerária For-
taleza, mas at´e fechamento 
desta edição não recebeu re-
torno.

Funfarme e funerária vão indenizar 
pais por erro em enterro de feto

JUSTIÇA

O caso aconteceu em 
2018 e terminou com 
sentença de pagamento 
de R$ 20 mil aos pais do 
natimorto

Moradores da região e um 
grupo de sócios do Rio Preto 
Esporte Clube denunciam que 
“uma grande área, na zona sul 
da cidade, está sendo utilizada 
para uso particular por uma 
construtora e também como 
canteiro de obras.” 

Segundo informações do 
grupo “denunciariopretoec ec”, 
a área foi cercada para a cons-
trução de um estacionamento 
da academia Space, do Rio Preto 
Esporte Público e que o denun-
ciariopretoec ec fez consultas 
nos arquivos da Prefeitura e da 
Câmara e não existe Lei ou de-
creto de cessão desta área. 

No local, há uma caixa 
d’água do Semae. 

O grupo informa ainda 

EM RIO PRETO

Construtora e clube acusados de ocupar área pública

que “recentemente tapumes 
da Construtora Rio Mauá 
que incorporou o espaço ao 
seu empreendimento foram 
colocados em torno da área”. 
Informa também que a área 
fica na rua Serafim Correa 
Andrade, esquina com a rua 
Joaquim Manoel Pires. 

Ainda segundo o grupo de 
denunciantes, os “moradores 
vizinhos ao empreendimento 
estão revoltados com a omis-
são do Poder Público.” 

Prefeitura informou nesta 
quarta-feira em nota que fez 
a vistoria, comprovou a ocu-
pação e notificou o Rio Preto 
Esporte Clube e a empresa a 
deixarem o local. 

A Construtora 
A pessoa indicada como 

proprietária da Construtora 
Rio Mauá, Sebastião Dias Fi-
lho, não negou o uso da área. 
Pelo contrário. Ao admitir, 
ele chamou os jornalistas de 
“vagabundos”. 

Inicialmente educado, ele 
perguntou: “Eu estaria usando 
uma área pública?”, e acres-
centou: “Aquela área está sob 
a concessão do Rio Preto Es-
porte Clube. O Rio Preto me 
autorizou temporariamente, 
por um período de 120 dias, em 
função da obra do lado, utilizar 
ela, simplesmente isso. É um 
período curto. É em função de 
uma escavação de uma obra 
que está sendo feito.” 

Semae 

O caso aconteceu em 2018 e terminou com sentença de pagamento de R$ 20 mil aos pais do natimorto

Da REPORTAGEM
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Rio Preto tem 
1,1 mil casos e 
uma morte por 
Covid em 17 dias

Boletim da Secretaria 
de Saúde informa que Rio 
Preto teve nos últimos 17 
dias 1.184 casos de infec-
ção pela Coviv 19. Destes, 
257 foram confirmados 
pelo teste PCR e outros 
927 com o antígeno. No 
período, foi registrado 
um óbito. Mas a pessoa 
não morreu nos últimos 
17 dias. Foi em 7 de julho 
de 2021 e a notificação 
feita apenas agora. 

Nesta quarta-feira 
(18) 10 pessoas estão 
internadas com a doença. 
Destas, 7 de cidades da 
região e 3 de Rio Preto. 
Cinco, em UTIs. São 3 da 
região e 2 rio-pretenses. 
Outras 5, em enferma-
rias. Quatro delas da re-
gião e uma de Rio Preto. 

Em dezessete dias, o 
maior número de casos, 
195, foi registrado no 
domingo, dia 15. Dia 11 
foram 119 e dia 10, 112 
casos. O nos dias 13, 14 
e 15 de maio, foram res-
pectivamente 83, 71 e 41 
casos. 

Nesse período da pan-
demia, Rio Preto testou 
quase que 100% da popu-
lação da cidade indicada 
pelo IBGE, que é de pouco 
mais de 465 mil pessoas. 
Foram testadas 446.179 
e 308.892 resultaram 
negativas para a doença. 
Outras 137.287 contra-
íram a Covid e 132.770 
s recuperaram. No acu-
mulado, morreram 3.068 
pessoas, indicando uma 
letalidade de 2,23% entre 
os infectados.

Bady Bassitt registrou dois 
casos confirmados de sarampo 
e a Coordenadora Municipal 
de Saúde, Roberta Amorim 
Pereira, está convocando a po-
pulação a buscar uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS) para 
se imunizar. O Brasil chegou 
a ser declarado território livre 
da doença. Nos últimos anos 
a ela voltou a aparecer em al-
guns estados e o Ministério da 
Saúde começou a fazer campa-
nhas para pessoas com até 62 
anos voltarem a se imunizar. 

A vacina
A vacina contra o sarampo 

faz parte da tríplice viral, obri-
gatória nas crianças e carteiras 
de vacinação. Todos os grupos 
devem se vacinar. No entanto, 
a campana de descrédito pro-
movida por movimentos anti-
vacinas está impedindo que a 
imunização alcance 90% dos 

ALERTA

Bady Bassitt registra dois casos de sarampo

grupos para os quais é dirigida, 
e a doença reapareceu. Ainda 
assim, os casos no estado de 
São Paulo têm sido raros. 

Os dois casos registrados 
em Bady Bassitt acendem um 

alerta regional, dada o fluxo da 
população da Região Metro-
politana. A Coordenadoria de 
Saúde de Bady está convocan-
do a população e explicando, 
via redes sociais, quais são 

os sintomas da doença. Todo 
indivíduo, independentemente 
da idade e da situação vaci-
nal, que apresentar febre e 
manchas vermelhas na pele, 
acompanhados de um ou mais 
sinais como tosse, coriza ou 
conjuntivite deve procurar um 
posto de vacinação nas UBSs. 

Comunicado pede ainda 
que toda pessoa, criança ou 
adulto, procure uma sala de 
vacinação para conferência e 
atualização. O sarampo é uma 
doença que pode levar a óbito 
e é altamente transmissível.

Pelas redes sociais, 
a Coordenadoria de 
Saúde de Bady aler-
ta para sintomas e 
pede que população 
vá às salas 
de vacinação

Bady Bassitt registra dois casos de sarampo

Questionado sobre uma 
possível caixa d’água da au-
tarquia na área indicada, o 
Semae aponta que ela fica nas 
proximidades e diz que “a área 
objeto da nota remetida se tra-
ta de imóvel sob os cuidados da 
Municipalidade. A instalação 
de dispositivo desta autarquia 
se presta ao atendimento de 
interesse público, mas não 
traz quitados qualquer respon-
sabilidade ao SeMAE no que 
diz respeito à manutenção do 
terreno além dos cuidados do 
próprio reservatório. Assim, 
sobre o que trata o relato, não 
temos nada a tratar.” 

A Prefeitura 
A Secretaria de Obras in-

forma que em vistoria rea-
lizada no local pelo setor de 
fiscalização foi constatada a 
existência de área pública com 
fechamento de alambrado, 
sendo que não pode precisar 
à época da instalação, porém 
visualmente foi constatado ser 
muito antigo. 

Foi feita notificação ao Rio 
Preto Esporte Clube para a 
retirada do alambrado. 

No tocante a utilização da 
área pela construtora, a mesma 
não está sendo utilizada para 
construção e sim para canteiro 
de obras.

Prefeitura informou 
nesta quarta-feira 
em nota que fez a 
vistoria, comprovou 
a ocupação e noti-
ficou o Rio Preto e a 
empresa a deixarem 
o local

Sócios do Rio Preto e moradores acusam particular de ocupar área pública

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Procon de Rio Preto autua três postos 
de combustíveis por preços abusivos

CONSUMIDOR

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

O Procon de Rio Preto emi-
tiu três autos de infração a 
postos de combustíveis que 
não  justificaram aumento nos 
preços incompatíveis com os 
valores pagos às distribuidoras, 
o que caracterizou o ato como 
abusivo. Essas notificações são 
resultantes dos nove autos de 
notificação emitidos durante 
operação especial do órgão 
que visitou postos em todas as 
regiões da cidade. 

A operação foi deflagrada 
no dia seguinte ao anúncio da 
Petrobrás de reajuste nos pre-
ços da gasolina, do diesel e do 
gás de cozinha – que ocorreu 
em 10 de março e com previsão 
de repasse final às bombas no 
dia 11. 

O diretor do Procon Jean 
Dornelas afirma que a multa 
poderá chegar a 2% do fatu-
ramento, limitado a R$ 10,5 
milhões. “Ainda não temos 
o valor das multas, porque a 
Fundação Procon está emi-
tindo uma orientação técnica 
sobre a forma do cálculo, haja 
visto que  é algo novo”, afirma. 

“No entanto dos três postos, 

um nós já temos a primeira 
multa, em relação a eles terem 
omitido informações, e não ter 
atendido ao Procon, e será atu-
ado em R$ 16 mil”, completa 
Dornelas. 

Ainda segundo ele, além do 
posto ter sido autuado, vão ser 
realizadas diligências junto a 
Secretaria da Fazenda do Es-
tado  buscando auferir se ele 
realmente aumentou os preços 
sem justificativa. 

Jean Dornelas ressalta ain-
da que no próximo semestre irá 
realizar uma operação para tes-
tar a qualidade e a quantidade 
dos combustíveis nas bombas 
dos postos de Rio Preto. Será 
uma operação conjunta com 
o IPEM (Instituto Pesos e 
Medidas Estado de São Paulo) 
e a ANP (Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis). 

Foram recebidas pelo Pro-

con, na segunda quinzena de 
março, dezenas de denúncias 
sobre a precificação nos postos. 

De acordo com Roberto 
Uehara, Presidente Sincopetro, 
as irregularidades apontada fo-
ram os preços fora do contexto 
da economia. “Se bem que os 
postos vão recorrer porque o 
preço do combustível é liberá-
vel, não existe um tabelamento  
de um limite máximo e de um 
limite mínimo que pode ser 

vendido, por exemplo, o posto 
pode colocar o litro da gasolina 
a R$ 10, e ai cabe o consumi-
dor se ele vai abastecer ali ou 
não, se a autuação for em cima 
disso, os postos vão apresentar 
sua defesas, e eu vejo que eles 
poderão ter  grande êxito nessa 
defesa”. 

Agora os estabelecimentos 
terão prazos para recurso, mas 
poderão ser multados ao final 
do processo administrativo.

O diretor do Procon Jean Dornelas afirma que a multa poderá chegar a 2% do faturamento, limitado a R$ 10,5 milhões.

Autos de infração 
foram lavrados de-
pois de órgão emitir 
nove notificações e 
postos não apresen-
tarem justificativas 
às infrações

Divulgação

O Novorizontino empatou 
sem gols com o Sport, nesta 
terça-feira (17) à noite, pela 
oitava rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B, dentro do 
estádio Jorge Ismael de Biasi, 
na cidade de Novo Horizonte. 
Na disputa pelas primeiras 
posições, o jogo foi equilibrado 
e com poucas chances reais 
de gol. O time paulista vinha 
de três vitórias consecutivas, 
mas continua em quinto lugar, 
agora com 13 pontos. O Sport 
segue na vice-liderança, com 
15 pontos, um ponto atrás do 

BRASILEIRO SERIE B

Novorizontino empata sem gols
líder Cruzeiro. 

Chances
Com os dois times priori-

zando a marcação, as chances 
no ataque foram sem contun-
dência. Quem poderia sair na 
frente foi o time da casa que 
perdeu chance incrível numa 
cabeçada de Léo Baiano. O 
volante apareceu de surpresa 
na área, após cruzamento de 
Douglas Baggio, mandando a 
bola para fora. Neste lance, o 
atacante Ronaldo reclamou de 
ter sido puxado pelo zagueiro 
Rafael Thyere, mas o VAR 
não confirmou a penalidade 
máxima. 

O segundo tempo começou 
mais movimentado, dando a 
impressão de que poderia ser 
mais atrativo. O Nvorizontino 
tentou sem sucesso passar pelo 
bom postada defesa do Sport, 
a melhor da competição com 
apenas dois gols. De outro lado, 
o time pernambucano pouco 
atacou e não teve nenhuma 
chance real para marcar. 

Próxima rodada
O Novorizontino só volta a 

campo no sábado (28), diante 
do CSA, em Maceió, pela nona 
rodada. O Sport vai receber o 
CRB na próxima segunda-feira 
(23), na Ilha do Retiro.

PAULISTA SUB 20

Mirassol, Novorizontino e América vencem

As equipes da região en-
traram em campo nesta quar-
ta-feira (18) pela 3ª rodada do 
Campeonato Paulista Sub-20. 
Jogando em Votuporanga, o 
Mirassol bateu o CAV por 2 a 
1 e engatou sua segunda vitória 
consecutiva. Os gols do Leão 
foram de Arthur e Wesley. 

Derbi
O Grêmio Novorizontino 

goleou o Catanduva por 4 a 0, 
manteve 100% de aproveita-
mento e se isolou na liderança 
do Grupo 1. O time de Novo 
Horizonte soma nove pontos 
na ponta da tabela, três a 
mais que o Mirassol. Os gols 
foram de Lucas Café, João 

Victor, Luiz Otávio e Mateus 
Lusuardi. 

Nossa parte
“Fizemos uma boa partida, 

Leo Roveroni

LIBERTADORES

Com um expulso, 
Corinthians segura 
empate com o Boca

Mesmo com um homem a 
menos, o Corinthians conseguiu 
segurar um empate de 1 a 1 com 
o Boca Juniors (Argentina), 
nesta terça-feira (17) na Bom-
bonera, em Buenos Aires, pelo 
Grupo E da Copa Libertadores. 
Este foi um ótimo resultado 
para o Timão, que mantém a 
liderança da chave, agora com 
oito pontos, um a mais do que 
os argentinos. 

O Corinthians conseguiu 
abrir o marcador aos 15 minu-
tos do primeiro tempo, quando 
Raul Gustavo tocou na bola, que 
sobrou para o volante Du Quei-
roz chutar de esquerda para 
superar o goleiro Rossi. 

Porém, aos 41 minutos a 
equipe argentina conseguiu 
igualar copm o atacante Bene-
detto.

Divulgação

Novorizontino empata sem gols com o Sport

mas temos que evoluir muito 
ainda. Vitória importante fora 
de casa e agora é focar nos 
treinos e pensar no próximo 
jogo contra o Mirassol. Estou 
feliz em marcar novamente e 
poder ajudar a equipe, espero 
continuar essa fase e contri-
buir muito mais no decorrer 
do campeonato”, disse Lucas 
Café, que chegou ao terceiro 
gol no Paulista Sub-20. 

América
Já o América conquistou a 

sua primeira vitória na com-
petição ao bater o Tanabi, que 
estava invicto, por 1 a 0 no 
Teixeirão. O Olímpia, por sua 
vez, foi goelado jogando contra 
o Monte Azul em casa por 3 a 
0. As equipes voltam a campo 
na próxima quarta-feira.

Vinicius LIMA

Mirassol venceu

Da REPORTAGEM

A equipe de voleibol femi-
nino de Rio Preto conheceu 
nesta semana os adversários 
do Campeonato Paulista. A 
Federação Paulista de Vôlei 
divulgou a tabela nesta terça-
-feira (17). Brigam pelo título, 
além da equipe de Rio Preto/
Smel/América, os times do 
Sesi Bauru, Sorocaba, Lou-
veira, Presidente Prudente, 
Bradesco Osasco e Santos. A 
fase de classificação começa 
no dia 26 de junho e se estende 
até 4 de setembro para depois 
ter início os playoffs. Rio Preto 
recebe os times do Bradesco 
Osasco, Louveira e Sorocaba. 
Os outros jogos serão fora de 
casa.“Agora estamos discu-
tindo com as outras equipes 
as datas dos jogos e horários. 
Acredito que até a próxima 
semana já tenhamos todas 
as datas”, afirmou o técnico  
Adenílson Ambrózio.

Vôlei feminino 
de Rio Preto

VALOR

R$ 16 mil
É O VALOR  de uma 
das multas aplicadas, 
segundo o Procon; as 
outras ainda serão 
calc uladas

Instituto faz 
inscrições 
para cursos 
até dia 20

O Instituto Valquírias 
World está com inscri-
ções abertas para cursos 
gratuitos. Serão ofertadas 
250 vagas em mais de 
20 opções de aprendi-
zado em oportunidades 
diversas na área de Be-
leza, Vendas, Marketing, 
Moda, Design, Fotogra-
fia, Gastronomia, Tatua-
gem e muito mais. 

Para se inscrever é 
preciso levar o RG, com-
provante de renda e de 
endereço até 20 de maio 
na sede do Instituto. As 
vagas são apenas para 
meninas com mais de 15 
anos – menores precisam 
estar acompanhadas de 
um responsável. 

CIDADES / ESPORTES

Gustavo Ribeiro



Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

RUA SILVA JARDIM, 3357 – Centro – CEP 15010-060 

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO – SP 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PROCESSO Nº 026/2022 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022 
CONTRATO Nº 11/2022 
CONTRATADA: FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CULTURA - FULBEAS. OBJETO: Contratação de até 18 (dezoito) estagiários por 12 (doze) 
meses. Vigência do contrato: 25/05/2022 a 24/05/2023. Data da assinatura: 12 de maio de 2022. 
Valor Global Estimado: R$ 11.741,76 (onze mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e seis 
centavos). Recursos orçamentários: n.º 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica. Base Legal: Artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 16 de maio de 
2022.PEDRO ROBERTO GOMES- Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto 

 
 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 45/2022 
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 03/2022, 
com base no art. 24, I, da Lei nº 8.666/93, para Contratação de empresa 
especializada para aquisição de projeto de melhoria e ampliação da 
galeria pluvial que desagua na Represa Municipal Lavinio Luchesi, para a 
empresa MF ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
31.252.563/0001-09, localizada na Avenida Doutor José Benetti, 69, Centro, 
Piacatu – SP, CEP: 16.230-000, no VALOR GLOBAL R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Monte Aprazível, 18 de maio de 2022. 
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal 
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 43/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 56/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 26/2022  
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de construção, 
manutenção e colocação de cercas. 
Data da realização da Sessão Pública: 07/06/2022 
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, 18 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 13/2022.  
Objeto: Registro de preços para aquisição futura e parcelada de Materiais Escolares e Material 
de Escritório para suprimento de diversos setores da Prefeitura Municipal de Tanabi, conforme 
a quantidade descrita no anexo I deste edital, pelo período de 12 (doze) meses. Entrega de 
envelopes e credenciamento e sessão de negociação: 31 de maio de 2022, as 09h15min 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 às 15h00 ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 17 de maio de 2022. João Paulo da Silveira – Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira – 
Prefeito do Município. 
 

EDITAIS
São José do Rio Preto 

 

ANEXO 1 

E.E. PROF “JUSTINO JERRY FARIA” 

LICITAÇÃO PERMISSÃO USO DE CANTINA ESCOLAR 

  A Diretoria Executiva da Associação de Pais e Mestres da E.E. Prof. “Justino Jerry 

Faria” situada à Rua Ipiranga, nº 3078, Santos Dumont, São José do Rio Preto/SP, torna 

público a Abertura do Processo de Licitação para a administração dos serviços da 

Cantina Escolar da referida Escola e comunica aos interessados que as instruções 

deverão ser retiradas no endereço acima, no período de 24/05/2022 a 26/05/2022 no 

horário das 10h às 17h, mediante a comprovação do recolhimento de R$ 63,94, 

correspondente a 2 UFESPs em nome da APM. da E.E. Prof. “Justino Jerry Faria” junto 

ao Banco do Brasil - agência nº 3018-X , conta corrente nº 35.244-6 sem devolução. As 

propostas deverão ser encaminhadas em envelopes lacrados para o mesmo local até o 

dia 31/05/2022, às 17h. A abertura dos envelopes contendo as propostas será 

realizada em sessão Pública no dia 02/06/2022, às 14h00, nas dependências da escola, 

pela Comissão julgadora designada pelo Diretor Executivo da APM.  

São José do Rio Preto, 16 de Maio de 2022. 

 Simara Fabiana de Almeida 
Diretor Executivo da APM  
RG. 24.486.148 

 
 

Edital De Intimação- Prazo De 20 Dias. Processo Nº 0027852-27.2017.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, 
do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Jose Roberto Lopes Fernandes, na forma da Lei, etc. Faz Saber 
a(o) Julia Theodoro Rodrigues, Brasileira, Viúva, Aposentada, RG 10.546.936, CPF 098.107.948-27, com endereço à Sao 
Judas Tadeu, 355, Vila Sao Judas Tadeu, CEP 15075-290, São José do Rio Preto - SP e Lucas Mauri Ananias Rodrigues, 
Brasileiro, Solteiro, Advogado, RG 41.519.641, CPF 423.845.298-46, com endereço à Sao Judas Tadeu, 355, Vila Sao Judas 
Tadeu, CEP 15075-290, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de sentença por parte de 
Hylda Tavares de Carvalho. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, 
para ciência quanto ao bloqueio efetuado, via sistema Bacenjud, e para que, em querendo, apresentarem impugnação no prazo 
de 15 (quinze) dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São José do Rio Preto, aos 16 de maio de 2022. K -19e20/05

Proclamas 

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

Rua Tiradentes nº 3355, Centro.  
Tel: (17)3214-5330 

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, os documentos 
exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento: 
 
WEVERTON APARECIDO OLIMPIO e KARLA SOUZA SINATRA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
cozinheiro, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 17 de julho de 1993, filho de DEVAIR 
APARECIDO OLIMPIO e de IVANI ALVES DA SILVA OLIMPIO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
técnica de enfermagem, solteira, nascida em Barretos, SP, no dia 01 de abril de 1995, filha de CARLOS 
SINATRA e de IRAID SOUZA DE MATOS.  
 
RODRIGO VEIGA SABIÁ e JULIANA SILVA DE MATOS. Ele, de nacionalidade brasileira, padeiro 
confeiteiro, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 01 de junho de 1984, filho de 
BENEDITO SABIÁ e de APARECIDA DE FATIMA VEIGA SABIÁ. Ela, de nacionalidade brasileira, 
técnica de enfermagem, solteira, nascida em Osasco, SP, no dia 04 de junho de 1984, filha de JOSÉ 
FIDELIS DE MATOS e de CARMEN PEREIRA DA SILVA DE MATOS.  
 
ROBERTO ROCHA BRAGA DE NADAI e ANA CAROLINA MASSONETTO HAMATI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, médico veterinário, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 04 de 
dezembro de 1977, filho de ELISEU ROBERTO MELLO DE NADAI e de CARMEN SILVIA DA 
ROCHA BRAGA DE NADAI. Ela, de nacionalidade brasileira, nutricionista, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia 29 de julho de 1986, filha de FERNANDO HAMATI e de SOLANGE MASSONETTO 
HAMATI.  
 
ELIAS DE SOUZA e SARA CRISTINA DE SOUZA. Ele, de nacionalidade brasileira, operador de 
colhedeira, solteiro, nascido em TAQUARAL, SP, no dia 07 de março de 1986, filho de BENEDITA  
MARTA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Colina, SP, no dia 08 de 
março de 1995, filha de ADILSON APARECIDO DE SOUZA e de SANDRA REGINA DOS REIS.  
 
JOÃO VICTOR DONELLI DA SILVA e NATHÁLIA FRAILE. Ele, de nacionalidade brasileira, 
bancário, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de janeiro de 1996, filho de MARCELO 
EMERSON DA SILVA e de SÍLVIA REGINA DONELLI DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
consultora de vendas, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de maio de 1995, filha de 
ANTONIO FRAILE e de RENATA PELINSON FRAILE.  
 
MARCO ANTONIO BEZERRA DINIZ e LETÍCIA MEDEIROS SANTONI. Ele, de nacionalidade 
brasileira, físico médico, solteiro, nascido em FORTALEZA, CE, no dia 12 de novembro de 1988, filho de 
CÍCERO BATISTA DINIZ e de ANTONIA BEZERRA DE MORAIS DINIZ. Ela, de nacionalidade 
brasileira, física médica, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 09 de junho de 1991, filha de 
JOÃO HENRIQUE SANTONI e de ESTELA MÁRCIA PEROZIM MEDEIROS SANTONI.  
 
  
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado 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, 18 de maio de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oliveira, Oficial do 3º 
Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais de São José Rio Preto, SP, faz saber 
que pretendem casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do 
Cód. Civil, os pretendentes: 

1. RAMIRO HENRIQUE MOREIRA DA SILVA e BÁRBARA DE OLIVEIRA 
GONÇALVES, sendo ELE filho de AILTON SERGIO DA SILVA e de ANDRÉA 
MOREIRA DA SILVA e ELA filha de EZIO GONÇALVES JUNIOR e de ELISIA 
JUVENCIO DE OLIVEIRA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 18/05/2022. 

 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DO 
DISTRITO DE ENGº SCHMIDT, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Renata Comunale Aleixo
Oficial

Rua São Sebastião, nº 526, Engº Schmidt, São José do Rio Preto-SP
Telefone: (17) 3808-1088 - Email: cartorioes@hotmail.com

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

Renata Comunale Aleixo, Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Engenheiro 
Schmidt, Município e Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos de habilitação exigidos pelo artigo 1525 do Código 
Civil.

SÉRGIO RICARDO RODRIGUES TEIXEIRA e CINTYA APARECIDA COSTA VIEIRA. Ele, 
brasileiro, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascido aos vinte e oito (28) de abril de um mil 
novecentos e oitenta e seis (1986), com trinta  e seis (36) anos de idade, advogado, divorciado, filho de SERGIO 
TEIXEIRA e de dona ROSANA RODRIGUES TEIXEIRA. Ela, brasileira, natural de São Simão, Estado de Goiás, 
nascida aos  vinte e três (23) de novembro de um mil novecentos e oitenta e oito (1988), com trinta  e três (33) anos 
de idade, auxiliar administrativo, divorciada, filha de PAULO ROBERTO SOUZA VIEIRA e de dona LUCELI 
FRANCISCA DA COSTA.

Pelo que lavro e publico o presente, para que se alguém souber de algum impedimento, oponha-o nos termos 
da lei e para fins de direito

São José do Rio Preto - SP, dezoito (18) de maio de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial
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José Emídio (Zeta) e Uzenir (Ni) Marão no almoço festivo de “niver” 
dele, no Rancho do Cupim. Foto do colunista Luizinho Bueno 

Os noivos, Priscila Campello e Álvaro da Conceição, estão de casamento 
marcado neste sábado, dia 21 de maio, às 20 horas, na Igreja Matriz de 
Bady Bassitt. Depois, festa das boas no Buffet Fauze Karam em Rio Preto

Vitória Viana e Bárbara Lopes em camarote em festa country. 
Foto do colunista Luizinho Bueno 

Meire e o empresário contábil, Roberto Lopes de Souza Jr., em 
clima de festa country. Foto do colunista Luizinho Bueno 

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
  Que fique bem claro. 

O prefeito Edinho Silva do 
PT, de ARARAQUARA (em 
maiúsculo para que não fique 
dúvida), acaba de ser indiciado 
na CPI que apurou denúncias 
de fraude na compra de 300 
respiradores pelo Consórcio 
Nordeste da Empresa HEMP-
CARE, que vende produtos 
à base de maconha e nunca 
entregou nenhum aparelho. 
Como dizia o saudoso ex-pre-
feito Wilson Romano Calil, “na 
política tem amigos que a gente 
não compara, SEPARA!”                                                                            

  Ação e reação. Com 
decisão de um Juiz Federal, 
cujo NOME E A VARA omito, 
começou a ser compartilhada 
em grupos de WhatsApp e 
no Facebook por torcedores 
do Rio Preto Esporte Clube, 
a estranheza da autoridade 
numa condenação para a Caixa 
Econômica pagar o montante 
de R$ 373.049,01 ao clube por 
danos materiais.

  Segue o jogo. O valor 
se refere ao percentual devido 
ao “Glorioso”, como clube for-
mador, na venda do atacante 
Romarinho que chegou a jogar 
no Corinthians, mas foi nego-
ciado com um time do Catar. A 
grana auferida foi depositada 
na conta do verde e branco, 
mas até agora ninguém sabe 
o paradeiro dos dólares.

  Segundo tempo. O 
curioso é que vazou uma 
informação que a grana em 
EUROS (mais ou menos 80 
mil), foi sacada em Portugal 
com intervenção de um ge-
rente do banco com partici-
pação de um diretor do time. 
O caso está sendo investigado 
pelo Ministério Público Fe-

deral. A decisão que manda 
a Caixa pagar o montante ao 
Rio Preto Esporte Clube é do 
processo número 5000030 42 
2020 4 2020 03 6106. 

 Difícil de acreditar. 
Quem serão os pais daque-
les garotos de 15 a 17 anos 
que fizeram um desafio na 
porta lateral de entrada do 
Shopping Iguatemi no final 
da semana? Fico imaginan-
do a vergonha da família ao 
receber em casa as imagens 
que me foram enviadas pelo 
Watts. O desafio era saber 
quem dos “meninos” faria 
“coco” no ralo de entrada pela 
porta da gigantesca Figueira. 
O ato asqueroso virou espe-
táculo gravado por celulares 
e assistido por uma plateia 
de moleques e molecas bem 
de vida, bem vestidos e mal 
formados. 

 Mais de 100. Tudo 
preparado para o baile de 
centésimo segundo aniversá-
rio do Rio Preto Automóvel 
Clube, marcado para o dia 21 
de maio, com apresentação da 
orquestra Cover de Ray Con-
niff, numa demonstração que 
o Clube da Avenida ressurge 
glorioso pós pandemia, com 
todas as mesas vendidas e 
com seus associados revigo-
rados numa mescla de nomes 
históricos, na tradição do 
clube, acrescido de novos no-
mes que vão assumindo novas 
gerações neste centenário. O 
presidente Jesus Martim com 
todos os seus diretores, estão 
acometidos por uma sensa-
ção de sucesso e esplendor. 
Vou apresentar a cerimônia 
oficial como venho fazendo 
desde 1975.

Véu e Grinalda
Os noivos, Priscila Campello e Álvaro da Conceição, empre-
sário, sobem ao altar para o “SIM” no próximo sábado, dia 
21 de maio, às 20 horas, na Igreja Matriz de Bady Bassitt. 
Após a cerimônia religiosa, os convidados serão recepciona-
dos no Buffet Fauze Karam, em Rio Preto. Eles são filhos de 
Ivan Carlos Campello e Zélia Uchoa D. Campello e de Rogé-
ria Maria e Carlos Anísio da Conceição. Merci pelo convite.

Almoço surpresa
Uzenir (Ni) Marão não deixou passar batida a data do aniver-
sário do seu marido José Emídio (Zeta). Organizou um almo-
ço surpresa com a presença dos amigos do grupo de tênis do 
Automóvel Clube, familiares e alguns colunistas sociais no 
Rancho do Cupim. A tarde festiva foi muito animada com di-
reito a bolo e parabéns. O casal participa no próximo sábado 
do Baile de Aniversário do Rio Preto Automóvel Clube.

Sorteio na rede
Hoje será conhecido o grande vencedor da campanha Pi-
zza Premiada, realizada de 21 de março a 08 de maio pela 
rede de pizzarias Bella Capri. O prêmio de R$20 mil será 
sorteado nesta quinta-feira, às 17h, com transmissão pe-
las redes sociais da franquia. Durante a promoção foram 
cerca de 150 mil cupons acumulados através das compras 
de clientes da rede. Boa sorte.

1º Passeio Ciclístico
A TARRAF realiza no próximo domingo, dia 22 de maio, 
seu 1º Passeio Ciclístico. A concentração no dia 22 come-
çará às 7h, com horário previsto de saída para o passeio 
às 7h30, partindo do stand de vendas do Platz by Tarraf, 
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.

Citz em alta
Os empresários Rafael Coelho, Marcos Domingues e Vi-
nícius Coelho comemoram a honraria que receberam da 
Caixa Econômica Federal. A empresa que dirige, a Citz 
Desenvolvimento Imobiliário, conquistou a NDT – Ní-
vel de Desempenho Técnico, certificação, muito restrita 
e rara, conferida apenas àquelas empresas brasileiras que 
alcançam a excelência na gestão em seus processos de de-
senvolvimento imobiliário e empresarial.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
O MAIOR CASTIGO PARA AQUELES QUE 

NÃO SE INTERESSAM POR POLÍTICA É 
QUE SERÃO GOVERNADOS PELOS QUE SE 
INTERESSAM. 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

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

O CONCURSO Miss e Mister Rio Preto 2022 – CNB 
será realizado no próximo dia 29 de maio, a partir das 19h, 
no Buffet Fauze Karam. Os ingressos podem ser adquiridos 
na portaria do mesmo bufê ao preço de R$30,00. A renda do 
concurso será destinada ao Cantinho de Deus, ONG funda-
da pelo padre Sílvio Roberto, que tem como presidente Inês 
Magosse Hortêncio.

JORGE BITAR,  advogado monarquista é o mais novo 
libanês de Rio Preto e região, pois acaba de receber comu-
nicado do Cônsul Geral do Líbano em São Paulo, que sua Ci-
dadania Libanesa foi aceita.
 
FINO SABOR vence o concurso 2022, Comida di Bute-
co, dos jovens Rodner Roberto Rodrigues e Aline Rodrigues. 
Parabéns!

A IGUATEMI S.A. Shopping, anunciou a chegada de 
novo integrante para o seu time, Thiago Coelho, que assu-
miu o cargo de Vice-Presidente Comercial da companhia, 
respondendo diretamente a Cristina Betts, CEO do grupo e 
complementando o Conselho Executivo Iguatemi (COMEX).

A CLÍNICA ESPAÇO Singular, de Gisele Albuquerque 
está em processo de expansão aumentando os números 
de colaboradores e seus atendimentos. O local é regado de 
muito amor, desenvolvimento e aprendizado Alfabetização 
Clínica e Terapia ABA. Mais detalhes: (17) 98829-2715. Rua 
José Misael Filho 210, Jardim Astúrias.

CLUBE MONTE LÍBANO realizará no dia 23 de 
maio (segunda-feira), Leilão de Títulos, com lance mínimo de 
R$2.500,00 à vista (taxa de transferência inclusa). Mais deta-
lhes: (17) 3519-3444 ou (17) 3512-2750, ou pelo site do clube.

O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas) vai patrocinar a 11ª Aquishow Brasil, pela 
terceira vez na história do evento. A entidade terá um estan-
de, para orientar os empreendedores com foco na inovação e 
na criação de oportunidades de negócios, e apoiará missões 
técnicas com piscicultores e consultores do setor aquícola 
de diversos estados. Já estão confirmadas as presenças de 
representantes de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Amazonas, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e São Paulo.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

  |  A8

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888


