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O vereador Renato Pupo reapre-
sentou projeto que obriga cine-
mas terem sessão mensal para 
autistas após projeto ser vetado.  
POLÍTICA Pág.3

AGORA COM
MULTA DE R$ 1,3 MIL

RUMO E PREFEITURA DE RIO PRETO

ATÉ 14 ANOS

Juiz aprova 
tornar crime 
hediondo 
matar criança
O juiz da Vara da Infância 
e Juventude de Rio Preto, 
Evandro Pelarin, concorda 
com a sanção da lei Hen-
ry Borel, que torna crime 
hediondo o assassinato de 
criança com até 14 anos. 
A detenção pode ser de 12 
a 30 anos. A sanção presi-
dencial foi na última terça-
-feira (24) pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL), após 
aprovada pelo Congresso 
Nacional. CIDADES Pág.4

Com o avanço dos estudos para início da obra de retirada dos trilhos do trem do perímetro urbano de Rio Preto e consequente 
contorno ferroviário, o prefeito Edinho e o vice-presidente da Rumo, Guilherme Penin, vão apresentar os detalhes do projeto na 

próxima terça-feira. São quase 52 quilômetros de extensão e custo previsto de R$ 694 milhões. POLÍTICA Pág.3

NA BR 153

PRF prende 
contrabandista 
de remédios 
e botox
Na madrugada desta quar-
ta-feira, 25, na Rodovia 
Transbrasiliana a PRF abor-
dou um ônibus que estava 
vindo de Foz do Iguaçu-PR 
para São Paulo. 
CIDADES Pág.4

BEACH TENNIS

Torneio atrai 
6 mil pessoas 
no final de 
semana

SIMULACRO
DE FUZIL  AR-15

Polícia apreendeu um 
simulacro de fuzil AR-
15 com suspeito de 
roubos em Rio Preto. 
CIDADES  Pág.4

Eleuses Paiva declara 
apoio a Tarcísio de Freitas

POLÍCIA ELEIÇÕES 22

O deputado federal e mé-
dico Eleuses Paiva (PSD) 
se reuniu com o pré-can-
didato ao governo do Es-
tado de São Paulo, Tarcísio 
Freitas (Republicanos), e 
sacramentou sua partici-
pação para colaborar na 
formatação do programa de 
governo de Freitas na área 
da saúde. Em suas redes 
sociais, o deputado federal 
por Rio Preto publicou o 
registro do encontro. Para 

Eleuses, “São Paulo exige 
um perfi l técnico e capaci-
tado para a condução das 
políticas públicas do Esta-
do. Tarcísio preenche esse 
perfi l”. O ex-vice prefeito 
Eleuses Paiva (PSD) assu-
miu no dia 26 de abril, em 
Brasília, pela terceira vez 
uma cadeira como deputa-
do federal. Paiva fi cou em 
quarto lugar como suplente 
na eleição de 2018.
POLÍTICA Pág.3

OLÍMPIA

Karatê 
conquista 8 
medalhas 
no Paulista

Com um excelente desem-
penho na competição, os 14 
atletas de Olímpia, apoiados 
pela secretaria de Esporte 
conquistaram 8 medalhas. 
ESPORTES Pág.6

UPA superlotada faz paciente esperar 5h
Nesta quarta-feira (25) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jaguaré voltou 
a ser palco de lotação e atraso no atendimento primário. Pacientes que esperavam 
há mais de 5 horas para serem chamados reclamaram da situação. CIDADES Pág.5

SAÚDE

Promotor e 
conselhos 
discutem 
gestão primária
Vinte e quatro Conselhos 
Municiais de Saúde da re-
gião, o presidente do Conse-
lho de Rio Preto, Fernando 
Araújo, e o Promotor Re-
gional de Saúde, Gilberto 
Menzello Romani, promo-
veram uma reunião virtual 
nesta quarta-feira (25) para 
discutir e entender o que 
está provocando a vinda de 
muitos pacientes que pre-
cisam de atenção primária 
para ser atendidos em Rio 
Preto. O promotor disse que 
o objetivo foi a capacitação. 
CIDADES Pág.5

JAGUARÉ

ESPORTES  Pág.6
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Varizes: quando devemos tratá-las?

Você líder, aceita feedback de seus colaboradores?

Aproximadamente 40% 
da nossa população sofre 
com a presença de varizes 
nos membros inferiores. As 
varizes são caracterizadas 
por veias dilatadas, tortuo-
sas, insufi cientes e na maior 
parte das vezes visíveis a 
olho nu como vasos esver-
deados ou azulados.

Diferentes tipos de vari-
zes podem ser observadas 
nas pernas das pessoas. Os 
“vasinhos” são aquelas veias 
muito fi nas, com calibre de 
até 1 mm, algumas vezes 
com coloração avermelha-
da. Geralmente não causam 
dor, mas possuem um im-
pacto estético importante. 
As microvarizes constituem 
as veias de pequeno calibre 
que irrigam os “vasinhos”. 
Por fi m, existem as varizes, 
que são veias maiores, com 
diâmetro maior que 3 mm. 
Na maior parte da vezes, a 
presença de varizes causa 
dor, cansaço nas pernas, 
sensação de peso e inchaço.

Muitas pessoas acredi-
tam que as varizes represen-
tam apenas um problema 
estético. Este conceito é 
um mito! Quem sofre com 
as varizes, além de quei-
xar-se com frequência do 
aspecto estético, também 
está sujeito a complicações 
decorrentes da insufi ciência 
venosa, tais como, fl ebite, 
trombose, sangramento por 
rotura das veias, dermatite, 
hiperpigmentação, eczema e 
formação da úlcera venosa.

A úlcera venosa constitui 
a mais constrangedora com-
plicação da doença varicosa. 
Além do impacto social, a 
úlcera venosa representa 
uma causa importante de 
afastamento do trabalho e 
prejuízo na qualidade de 
vida. Portanto, o tratamento 
das varizes nas fases mais 
precoces da doença almeja 
evitar as possíveis futuras 
complicações da insufi ciên-
cia venosa crônica.

 Com a evolução da 
medicina vascular, hoje é 
possível oferecer aos pa-
cientes opções de tratamen-
to das varizes no próprio 
consultório, de forma mi-
nimamente invasiva, sem 
necessidade de repouso e 

internação hospitalar. Ob-
viamente, cada caso deve ser 
analisado com cuidado e o 
tratamento deve ser sempre 
individualizado. 

As opções de tratamento 
tradicionais existentes e 
disponíveis atualmente no 
mercado brasileiro para o 
tratamento das varizes são: 
microcirurgia, tratamento 
termoablativo com endola-
ser, tratamento termoabla-
tivo com radiofrequência, 
escleroterapia líquida, es-
cleroterapia com “espuma”, 
laser transdérmico e as tera-
pias combinadas.

Quanto maior o tempo 
de doença, maior o processo 
inflamatório presente na 
parede da veia varicosa e 
maior a aderência venosa à 
pele. Portanto, o tratamento 
das varizes deve ser realiza-
do sempre que possível em 
fases precoces, assim que 
os primeiros sintomas se 
manifestarem. Quanto antes 
o tratamento for realizado, 
melhor será o resultado es-
tético.

Em fases avançadas, o 
tratamento das varizes é 
difícil, com presença de fi -
brose na pele, o que difi culta 
a remoção e o fechamento 
da veia insuficiente. Além 
disso, as varizes pioram 
após o período gestacional, o 
que sugere que as pacientes 
realizem o tratamento das 
suas varizes antes de iniciar 
a gestação.

Procure manter-se sem-
pre informado sobre a medi-
cina vascular. No site www.
drsthefanovascular.com.br 
você pode encontrar atuali-
zações sobre temas do seus 
interesse. Se você sofrer 
com varizes, procure seu 
cirurgião vascular e realize 
seu tratamento.

*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

Luiza Ribeiro Lima, natural de Pales-
� na-SP, faleceu aos 91 anos de ida-
de. Era viúvo de Sr. Beijamim Castro 
Lima e deixa os fi lhos Neuza Maria, 
Anivaldo, Dirce, Odair, Adivaldo, 
Emilio e Zelinda (falecida). Será se-
pultado no dia 25/05/2022 às 15h 
30min, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Ce-
mitério Parque Jardim da Paz.

Josefi na Marques da Silva, natural 
de Uchoa-SP, faleceu aos 79 anos de 
idade. Era viúva de Sr. Augus� nho 

Jose da Silva e deixa os fi lhos Sonia 
Marisa, Augus� nho Jose da Silva Ju-
nior, Sergio Luiz e Emilio Cesar. Será 
sepultada no dia 25/05/2022 às 17h 
30min, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Ce-
mitério Parque Jardim da Paz.

Esther Ramos Mingoni natural de 
Bebedouro, faleceu aos 85 anos de 
idade. Era viúva de Sr. Daniel Mingo-
ni e deixa os fi lhos Sueli, Rosemari, 
Regina, Dionê, Miriam, Marisa, Mar-
cia, Daniel e Marcelo. Será sepulta-

da no dia 25/05/2022 às 16h 30min, 
saindo seu féretro do velório Cape-
las Prever Rio Preto para o Cemité-
rio São João Ba� sta.

Genoveva de Souza Costa, natural 
de Claudio-MG, faleceu aos 82 anos 
de idade. Era divorciada e deixa os 
fi lhos Douglas Jose, Adnita, Sirlene 
e Gisleine. Será sepultada no dia 
25/05/2022 às 14h, saindo seu fé-
retro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério Parque Jar-
dim da Paz.

José dos Santos da Rocha, natu-
ral de Peçanha-MG, faleceu aos 79 
anos de idade. Era viúvo de Sra. 
Anete Borges de Freitas e deixa o 
fi lho Robson. Será sepultado no dia 
25/05/2022 Às 15h, saindo seu fé-
retro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério São João Ba-
� sta.

Jose Marcio Brant, natural de Belo 
Horizonte-MG, faleceu aos 78 anos 
de idade. Era casado com Sra. An-
tonia Lucia dos Santos Brant e dei-

FALECIMENTOS E MISSAS

Educação fi nanceira é fun-
damental. É essencial para 
uma vida equilibrada, não 
apenas economicamente, mas 
emocionalmente também. 
Sem as fi nanças sob controle, 
é impossível ter qualidade de 
vida. E sem educação fi nan-
ceira não há como ter saúde 
fi nanceira. Já pensou nisso?

Se você vive endividado, 
gasta por impulso, sem neces-

A importância da educação 
para investimentos

Rogério Araújo o número cada vez maior de pessoas físicas 
investindo na Bolsa de Valores: já são mais 
de cinco milhões de investidores, de acordo 
com os últimos dados divulgados pela B3

sidade e não consegue poupar 
para realizar metas a médio e 
longo prazo, é hora de repensar 
sua relação com o dinheiro. A 
educação fi nanceira proporcio-
na um melhor entendimento 
sobre dinheiro, fi nanças, gastos 
e consumo. É conhecimento 
importante para uma vida 
próspera e sem tantos apertos. 

A educação fi nanceira tam-
bém funciona como um passa-
porte para um estágio fi nancei-
ro ainda mais confortável. Eu 
explico. Falamos muito sobre 
educação financeira, mas é 
preciso falar também sobre 
educação para investimentos, 
ou seja, aprender a fazer o di-
nheiro trabalhar por você. 

Já pensou em investir, fazer 

o dinheiro render? Não esta-
mos falando apenas de guardar 
dinheiro, mas de fazer o seu 
dinheiro se multiplicar. 

O sonho de fi car rico da noi-
te para o dia tem levado cada 
vez mais pessoas a investir no 
mercado de ações, em especial 
no day trade. A modalidade se 
popularizou nos últimos anos 
e tem atraído cada vez mais 
investidores. Um aumento 
que explica o número cada vez 
maior de pessoas físicas inves-
tindo na Bolsa de Valores: já 
são mais de cinco milhões de 
investidores, de acordo com 
os últimos dados divulgados 
pela B3. 

Mas ganhar dinheiro não é 
tão rápido e simples assim. Sem 

educação e preparo, o sonho 
pode se tornar um pesadelo 
com perdas além do esperado. 
Para investir também é preciso 
estudar e se preparar para o 
mercado, como em qualquer 
carreira profi ssional. 

E é aí que entra a educação 
para investimentos. Com o 
número cada vez maior de pes-
soas investindo em produtos 
fi nanceiros, cresceu também as 
opções de cursos, treinamentos 
e palestras voltados para as pes-
soas que querem fazer o dinhei-
ro render com investimentos. A 
internet tem conteúdo gratuito, 
inclusive para iniciantes. São 
várias modalidades, para diver-
sos objetivos. 

Se a educação financeira 
básica é primordial para mudar 
a forma como as pessoas lidam 
com o dinheiro, a educação 
financeira para investimen-
tos representa uma virada de 
chave na maneira de fazer o 
dinheiro render para você. Mas 
o primeiro, e mais importante 
investimento a se fazer, é em 
educação, conhecimento e 
preparo. 

*Rogério Araújo é ges-
tor e consultor fi nanceiro, 
especialista em investi-
mentos, fundador da Roar 
Educacional Consultoria e 
líder educacional da cor-
retora de investimentos 
Vítreo

Empatia, Escuta e Aten-
ção Plena. Essas são as três 
principais habilidades que 
devemos utilizar em um pro-
cesso de feedback humani-
zado e respeitoso. A cultura 
fundamentada no feedback 
é uma das melhores formas 
de construir parcerias e se 
conectar com a equipe. E a 
melhor forma de criar um 
ambiente que conecte os par-
ticipantes do processo às suas 
habilidades é liderar dando 
o exemplo e gerar segurança 
para que cada membro se sin-
ta acolhido e não tenha medo 
de falar o que quer. Gosto 
muito de oferecer o feedback 
e no fi nal perguntar: o que 
você aprendeu com isso? Esta 
é uma forma adequada para 
criarmos um canal de comu-

ARTIGO

ARTIGO

Regina Campilongo 

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

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

nicação aberto e a prática leva 
ao aperfeiçoamento. 

O feedback ajuda o líder 
a ter condições de avaliar o 
seu desempenho e buscar 
soluções para aprimorá-lo. 
Mas nem todas as empresas 
adotaram essa prática: 23% 
das companhias pesquisadas 
no Brasil não utilizam feedba-
ck. Globalmente, o índice fi ca 
em 19% e há países, como o 
Japão, onde 39% não adotam 
a prática. Mais de 70% dos 
brasileiros sentem que podem 
ter uma conversa aberta com 
seus gestores durante a ava-
liação de desempenho, contra 
68% da média global (dados da 
Randstad/2019). 

Empresas que implantaram 
e seguem os métodos ágeis 
na prática criam uma cultura 
baseada no feedback. Por se-
guirem os rituais ágeis, como 
fazer reuniões de planejamen-
to, reuniões diárias, reuniões 
de revisão e de retrospectiva, 
incentivam a descoberta cedo 
dos erros, gastando menos e 
demandando menos esforços.  

Nas empresas que focam 
na inovação, observamos uma 
mudança no processo de fee-
dback, que deixa de ser ofere-
cido com uma periodicidade 
definida, formalmente e so-
mente na direção do líder para 
a equipe, migrando para um 
modelo informal, oferecido 
frente a um evento e entre os 
participantes de uma SQUAD 
(equipe formada por especia-
listas) e seus pares. Empre-
sas como Amazon, Google, 
Nubank, NTT Data e Sinquia 
já praticam o modelo.

Estou preparado 
para receber feedback?

A pressão crescente por 
resultado - agora não mais o 
resultado a qualquer custo e 
sim o resultado sustentável por 
meio da motivação, do engaja-
mento e do comprometimento 
- desafi a o líder a olhar para 
a sua equipe e, em conjunto, 
cocriar, inovar e influenciar 
positivamente. 

A pergunta é: será que 
estou preparado para receber 
feedback? Mesmo antes de 
iniciar a carreira e durante 
toda a minha trajetória, não 
fui preparada para receber fe-
edback. Lembro dos meus pais 
dizendo que no dia que eu me 
tornasse “chefe” poderia fazer 
as coisas do meu jeito. Receber 
feedback é um desafi o. Nunca 
fui treinada para tal e, até bem 
pouco tempo, ele gerava uma 
dor profunda, motivada pelo 
pensamento: “Nossa, fi z tanto 
para chegar até aqui e agora 
tenho que ouvir isso?”.  

Seja para reforçar que es-
tou no caminho certo ou para 
corrigir uma rota, o feedback 
defi nitivamente serve para me-
lhorar a minha performance e 
gerar oportunidades de ino-
vação. E então, resolvi refl etir 
sobre os meus próprios erros 
e experimentar novas alter-
nativas para encontrar outros 
resultados. Decidi lidar com o 
meu desconforto e identifi car 
porque ouvir o que o outro 
diz era tão doloroso. Descobri 
que o principal motivo era a 
“pessoalidade” e com esta des-
coberta fui explorar soluções 

e colocar em prática o meu 
aprendizado, com o objetivo de 
escutar, me afastar, observar, 
processar e corrigir o rumo 
daquilo que fizesse sentido 
para mim.

Como, então, prepa-
rar-se para receber um 
feedback corretivo?

1) Quando receber o fee-
dback, busque exemplos con-
cretos. Pergunte: o que você 
me viu fazendo ou falando que 
o levou a esta conclusão? 

2) Valide outros pontos 
de vista. Exemplo: em sua 
opinião, como foi o meu de-
sempenho durante a interação 
com o cliente? 

3) Certifi que-se de que as 
pessoas que o cercam estão 
confortáveis em oferecer-lhe 
um feedback genuíno. Não 
é porque não lhe oferecem 
feedback que você não tenha 
o que melhorar. Pode ser que 
tenham medo de compartilhar 
o que veem e ouvem. 

4) Crie um ambiente se-
guro, onde sem ofensas ou 
“pessoalidade”, os membros de 
uma equipe possam dar e re-
ceber feedback naturalmente. 

5) Se faça perguntas:  
. De qual forma me planejo 

para oferecer um feedback?  
. Qual o tipo de feedback que 

me deixa mais desconfortável?
Com qual feedback eu mais me 
conectei e gerou uma mudança 
em mim? Qual era a caracterís-
tica que ele tinha? 

O que fi zemos bem-
-feito? O que podemos 
melhorar?  

Criamos um ambiente se-
guro por meio do exemplo e 
praticando aquilo que falamos, 
então seja o primeiro a incenti-
var o feedback. Por último, lide 
com os seus medos e insegu-
ranças de forma sincera. Valide 
o pensamento e o sentimento 
que o levam a lutar contra o 
que ouviu e de que forma pode 
ser mais confortável receber o 
próximo feedback. Comparti-
lhe a sua descoberta. Exemplo: 
comunique a equipe que fee-
dbacks corretivos devem ser 
oferecidos de forma privada. 
Que todos os feedbacks devem 
ser acompanhados por exem-
plos tangíveis e que, após um 
tempo de refl exão ou pesquisa, 

você se comprometerá com 
um plano de ação. E siga em 
frente. 

 Ferramentas para con-
trole e acompanhamento de 
projetos que permitem o ca-
dastro do feedback em tempo 
real: Qulturerocks, Runrunit, 
Trello e Slack.  

*Regina Campilongo 
-- Sócia fundadora da Mo-
ving Forward – Heads, 
professora, designer e fa-
cilitadora de programas 
de treinamentos compor-
tamentais organizacio-
nais, mentora estratégica 
ágil, conselheira Trends 
Innovation, Master IE. 

xa os fi lhos Daniele, Jose Marcio 
Brant Junior. Será sepultado no 
dia 25/05/2022 às 16h, saindo seu 
féretro do velório São João Ba� sta 
para o Cemitério São João Ba� sta.

Aparecida Francisca de Souza, na-
natural de Nhandeara-SP, faleceu 
aos 67 anos de idade. Era solteira e 
deixa a fi lha Renata. Será sepultada 
no dia 25/05/2022 às 16h, saindo 
seu féretro do velório Jardim da 
Paz para o Cemitério Parque Jar-
dim da Paz.
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Política Simone Tebet
MDB lança pré-candidatura de Simone 
Tebet à Presidência. Senadora disse 
que irá romper polarização

Educação
Estado  libera R$ 1 bi em pagamento 
para 214 mil professores da rede
estadual e do Centro Paula Souza

Com o avanço dos estu-
dos para início da obra de 
retirada dos trilhos do trem 
do perímetro urbano de Rio 
Preto e consequente contorno 
ferroviário, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) ao lado do 
vice-presidente de Regula-
tório, Institucional, Projetos 
e Expansão da Rumo, Gui-
lherme Penin, vão apresentar 
os detalhes da execução do 
projeto. O encontro acontece 
na próxima terça-feira, 31, 
às 10 horas, no gabinete do 

prefeito. 
O contorno ferroviário de 

Rio Preto vai passar em áreas 
rurais de Cedral, Bady Bassit, 
Nova Aliança e Mirassol. 
São quase 52 quilômetros de 

Previsto em R$ 694 mi, Edinho e Rumo 
vão dar detalhes do contorno ferroviário

DIA 31 DE MAIO

O Consema anunciou 
as primeiras audiências 
públicas para debater a 
obra milionária

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

extensão e custo previsto de 
R$ 694 milhões. A  emprei-
tada fi cou a cargo da empresa 
concessionária Rumo que vai 
explorar a malha férrea pelos 
próximos 30 anos. 

Se tudo ocorrer bem a obra 
começa no próximo ano e tem 
conclusão em 2026. Segundo 
comunicado enviado pela as-
sessoria do prefeito Edinho, 
na coletiva com o represen-
tante da Rumo serão “aborda-
dos o traçado do contorno, a 
previsão de investimentos e as 
audiências públicas convoca-

das pelo Conselho Estadual do 
Meio Ambiente para discutir o 
impacto ambiental das obras 
nos municípios de Cedral, 
Bady Bassitt e Mirassol”. 

Propriedades
Segundo estudo feito pela 

Rumo e órgãos ambientais 
o novo traçado dos trilhos 
do trem vai avançar em 158 
propriedades que estão em 
áreas rurais. A maior parte, 
40,5% se concentra em Bady 
Bassitt, seguida de Mirassol 
com 33,5%, Cedral com 17,1%, 

à Rumo e projetos avançados, 
a retirada dos trilhos ganha 
novos ares. 

O Conselho Estadual do 
Meio Ambiente (Consema), 
anunciou as primeiras audi-
ências públicas para debater a 
obra milionária junto a popu-
lação das cidades onde o novo 
traçado vai percorrer. No dia 
31 deste mês acontece o en-
contro na Câmara de Cedral. 
Em Bady Bassitt, no dia 1º de 
junho, e em Mirassol no dia 2 
de junho. Os encontros acon-
tecem nas Câmara Municipais.

ELEIÇÕES 2022

Deputado Eleuses Paiva faz post 
e confirma apoio a Tarcísio Freitas

AO TODO

158
ÁREAS RURAIS  se-
rão atingidas pelo 
contorno ferroviário, 
segundo os estudos 
apresentados

“Elevaremos a saúde de São Paulo”, diz Eleuses ao lado de Tarcísio

SAÚDE

Garcia cria mutirão e quer zerar 
filas de cirurgias no Estado

O governador Rodrigo Garcia 
anunciou nesta quarta-feira 
(25) o Mutirão das Cirurgias 
para zerar a fi la de mais de 
538,1 mil cirurgias cadastra-
das hoje na Central de Re-
gulação (Cross). Para acabar 
com a demanda reprimida, 
haverá cirurgias extras na 
rede estadual, remuneração 
dobrada nos hospitais do SUS 
e a contratação de serviços 
privados. 
A estratégia com duração pre-

Ele foi membro da 
Comissão e discu-
tiu o fortalecimen-
to do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS). 
Na última eleição, 
teve 81.160 votos.

Ao custo de R$ 694 milhões, Edinho e Rumo vão dar detalhes do contorno ferroviário na próxima terça-feira, dia 31

Nova Aliança com 6,3% e Rio 
Preto, com menor área impac-
tada, com 2,5%. 

Promessa
O contorno dos trilhos do 

centro de Rio Preto é promes-
sa antiga do prefeito Edinho 
Araújo. 

Em 2016 quando venceu 
pela terceira vez as eleições 
para o governo municipal, o 
então candidato prometeu a 
obra. Agora, em seu quarto 
mandato, com a concessão 
da malha ferroviária paulista 

vista para quatro meses, con-
templa 54 cirurgias ofertadas 
no Sistema Único de Saúde 

Rpahel FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Audiência de 
projeto sobre
apadrinhados 
é adiada

Prevista para ocorrer 
nesta quarta-feira, 25, 
audiência pública que vai 
debater projeto de lei do 
prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que cria 168 cargos 
comissionados e outras 
609 funções gratificadas 
foi reagendada para a pró-
xima segunda-feira, 30. O 
encontro havia sido mar-
cado pelo presidente da 
Câmara Municipal Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) 
para debater o projeto que 
causa dúvidas nos verea-
dores quanto os aspectos 
legais. 

A audiência foi remar-
cada já que não iria contar 
com as presenças do secre-
tário de Administração, 
Adilson Vedroni, e o pro-
curador-geral do municí-
pio, Luís Roberto Thiesi. 
João Paulo Rillo (Psol), 
opositor de Edinho, tam-
bém solicitou o adiamento 
porque está com dengue. 

“Com a anuência dos 
integrantes da Mesa Di-
retora, do presidente da 
Frente Parlamentar em 
Defesa dos Serviços e dos 
Servidores Públicos, ve-
reador João Paulo Rillo 
(Psol), e dos demais parla-
mentares que solicitaram 
o adiamento, a audiência 
pública será realizada na 
segunda-feira, dia 30 de 
maio, com início às 19 ho-
ras no plenário”, diz nota 
enviada pela assessoria.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

O deputado federal e mé-
dico Eleuses Paiva (PSD) se 
reuniu com o pré-candidato 
ao governo do Estado de São 
Paulo, Tarcísio Freitas (Repu-
blicanos), e sacramentou sua 
participação para colaborar 
na formatação do programa 
de governo de Freitas na área 
da saúde. 

Eleuses era entusiasta da 
candidatura do ex-governa-
dor Geraldo Alckmin (PSB) 
para o governo de São Paulo. 
No ano passado, o deputado 
trouxe Alckmin a Rio Preto 
para uma série de atividades 
com o objetivo de fortalecer 
seu nome para a disputa. Al-
ckmin, que naquele momento 
ainda estava no PSDB, acabou 
se desfi liando após mais de 30 
anos. O ex-governador agora é 
vice na chapa presidencial que 
tem Lula como cabeça. 

Com cenário politico elei-
toral nebuloso, Eleuses acei-

tou a missão dada para traçar 
um programa de governo para 
ser utilizado por Tarcício du-
rante a campanha. 

Em suas redes sociais, 
o deputado federal por Rio 
Preto publicou o registro do 
encontro. Para Eleuses, “São 
Paulo exige um perfi l técnico 
e capacitado para a condução 
das políticas públicas do Es-
tado. Tarcísio preenche esse 
perfi l”. 

Ainda segundo Eleuses, o 
objetivo é que ao lado de ou-
tros nomes possa traçar metas 
para melhorar a saúde em 
todo o Estado de São Paulo. 

“Com grande honra e entu-
siasmo aceito a tarefa de reu-
nir o melhor time do Estado 
para, juntos, apresentarmos 

as diretrizes para a saúde de 
São Paulo no futuro governo 
de Tarcísio. Elevaremos a 
saúde de São Paulo ao pata-
mar que sua população exige 
e merece”, disse Eleuses. 

Empossado
O ex-vice prefeito Eleuses 

Paiva (PSD) assumiu no dia 
26 de abril, em Brasília, pela 
terceira vez uma cadeira como 
deputado federal. 

Assumiu o primeiro man-
dato em 2009 como suplente, 
e permaneceu na casa como 
titular a partir de 2011. Em 
2015, foi eleito vice-prefeito 
de Rio Preto, na chapa com 
o prefeito Edinho Araújo 
(MDB). Declinou da reelei-
ção para o cargo em 2020.

Da REPORTAGEM
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em 7 especialidades, como do 
aparelho circulatório, visão, 
digestivo e abdominais, oste-
omolecular e geniturinário, 
das glândulas endócrinas e 
em nefrologia. Sem as ações 
do Mutirão, o Estado levaria 
cerca de dois anos para aten-
der toda a demanda reprimi-
da. 
Uma das estratégias do Go-
verno de SP é pagar um valor 
adicional de 100% do que já é 
pago pela Tabela SUS do Mi-
nistério da Saúde para os 54 
procedimentos nos serviços 
municipais, fi lantrópicos e 
santas casas do Estado.

SESSÕES DE CINEMA

Com multa de até R$ 1,3 mil, Pupo 
reapresenta projeto para autistas

Um dia após veto do pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
ter sido aprovado o vereador 
Renato Pupo (PSDB) reapre-
sentou nesta quarta-feira, 
25, projeto de lei que torna 
obrigatória a realização de 
sessões de cinema adaptadas 
para pessoas com transtorno 
do espectro autista (TEA), em 
Rio Preto. 

Da REPORTAGEM
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O projeto foi vetado, se-
gundo o prefeito, porque não 
especifi ca o tipo de “sanção” 

ou “punição” à empresa de que 
deixar de cumprir as regras 
estabelecidas. No projeto de 
agora, o vereador incorporou 
no texto o artigo 3º que esta-
belece que “a desobediência 
do art. 1º desta Lei, será pu-
nível com multa de 10 UFMs 
e 20 UFMs em caso de reinci-
dência”, diz. Os valores são, 
respectivamente de R$ 690 e 
R$ 1,3 mil. Caso implemen-
tada a lei, as redes de cinema 
deverão reservar, no mínimo, 
uma sessão por mês.

Reprodução Redes Sociais Divulgação
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CIDADES Congestionamento
O acidente na tarde desta quarta-feira, 
25,entre  dois caminhões interditou a 
BR-153 próximo a José Bonifácio

CEF em Rio Preto
Quatro pessoas forma presas com docu-
mentos falsos, papéis e apetrechos para 
falsificação tentando dar golpe no banco.

Uma denúncia anônima 
levou policiais militares até a 
casa de um suspeito de roubo, 
na Estância São Carlos, em 
Rio Preto, na manhã desta 
terça-feira, 24. Segundo o 
informante, o acusado, de 19 
anos, estaria guardando drogas 
e armas no imóvel. 

No local, foram apreendi-
das uma garrucha, dois simu-
lacros de arma de fogo, sendo 
um de fuzil e outro de pistola, 
e sete pés de maconha. 

Para a PM, o indiciado ale-
gou que comprou a arma para 
caçar capivaras, que as réplicas 
eram para “brincadeiras” e 
que o entorpecente seria para 
consumo próprio. 

Levado até o Plantão, teve a 
prisão em fl agrante por posse 
irregular de arma de fogo de 
uso permitido confirmada e 
como não pagou fi ança de R$ 
1,3 mil foi levado à carceragem 
local, onde fi cou à disposição 
da Justiça. Ele também vai 
responder por posse de drogas. 

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

PM apreende simulacro de fuzil AR-15 
e garrucha com suspeito de roubo

RIO PRETO

Da REPORTAGEM
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Programa 
com travesti 
em motel 
termina mal

Após fazer um progra-
ma sexual, um rio-pre-
tense, de 41 anos, brigou 
com uma travesti, na 
madrugada desta quar-
ta-feira, 25, em um motel 
do Jardim Paraíso, na Re-
gião Norte de Rio Preto, 
foi roubado e esfaqueado. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, após 
a dupla entrar em luta 
corporal, a acusada fugiu 
com R$ 50 do cliente. 

Desconhecido
Em seguida, um des-

conhecido entrou no 
quarto e deu facadas na 
mão e braço esquerdo da 
vítima. 

Resgate
Uma Unidade de Res-

gate socorreu o homem 
ferido para a UPA Norte. 
No estabelecimento co-
mercial há câmeras de 
segurança que podem 
ajudar os policiais do 4º 
DP no esclarecimento do 
crime. 

Perícia
No Plantão, o caso foi 

registrado como roubo. 
Peritos da Polícia Técnica 
estiveram no local.

MACONHA

7
PÉS DA DROGA foram 
encontrados com o 
acusado, que não pa-
gou fiança e aacabou à 
disposição da Justiça

No local, foram apreendidas uma garrucha, dois simulacros de arma de fogo, sendo um de fuzil e outro de pistola

NA INTERNET

Perdeu R$ 20 mil com 
falso anúncio de carro

Um rio-pretense, de 40 
anos, perdeu R$ 20 mil ao ten-
tar comprar um Fiat Uno, cujo 
anúncio na OLX foi clonado. 

Ele e o verdadeiro dono do 
carro, que estava sendo vendi-
do por R$ 38,5 mil, estiveram 
na Central de Flagrantes de Rio 
Preto, no fi nal da tarde desta 
terça-feira, 24, para registrar 
queixa de estelionato. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o proprietário do veícu-
lo foi convencido pelo golpista 
a tirar o anúncio de um site 
especializado e a enviar fotos 
do documento e do automóvel. 

Para o comprador, o mar-
ginal solicitou que não falasse 
sobre o valor negociado e que 
o homem que lhe mostraria o 
Uno seria um cunhado. 

Após fazer dois PIX, sendo 
um de R$ 18 mil e outro de 
R$ 2 mil para conta indicada 
pelo criminoso, a vítima foi até 
um cartório, onde fi cou aguar-
dando que o dinheiro caísse 
na conta do dono do Uno, que 
também estava no local. 

Como o valor não apareceu 
para o vendedor do carro e 
o intermediário não atendeu 
mais aos homens eles des-
cobriram que haviam sido 
enganados. O 4º DP ficou 
encarregado das investigações.

WhatsApp
Em outro caso uma apo-

sentada, de 63 anos, moradora 
no Jardim Santo Antônio, na 
Região Norte de Rio Preto, teve 
um prejuízo de R$ 2.989,00 
ao acreditar que emprestava 
dinheiro para uma das fi lhas.

PRF prende passageiro com 219 frascos de remédios
Na madrugada desta quar-

ta-feira, 25, na Rodovia Trans-
brasiliana, próximo ao mu-
nicípio de Ourinhos, a PRF 
abordou um ônibus que estava 
vindo de Foz do Iguaçu-PR 

para São Paulo.
Ao entrarem no veículo os 

policiais perceberam que um 
passageiro estava nervoso, e 
tentou ocultar uma bagagem 
que estava na poltrona ao seu 
lado, os policiais resolveram 
então abordá-la. 

Ao revistar a mochila, fo-
ram encontrados 200 frascos 
de medicamentos, sem notas 
fi scais ou identifi cação. 

Botox
Ao ser questionado sobre 

os produtos afi rmou se tratar 
de toxina botulínica (botox) 
fabricada no Paraguai. 

Foram encontradas tam-
bém 19 unidades de pacotes de 

materiais usados em procedi-
mento de lifting facial. 

O passageiro ainda afir-
mou que tais produtos seriam 
ISRADERM, o que não possui 
registro na Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária) e que pode causar sérios 
danos nos pacientes nos quais 
é aplicado. 

O passageiro foi preso em 
fl agrante sendo encaminhado 
para a CPJ de Ourinhos-SP, 
onde a autoridade policial o 
autuou no crime de falsifi ca-
ção, corrupção, adulteração 
ou alteração de produto des-
tinado a fi ns terapêuticos ou 
medicinais, com pena de 10 a 
15 anos de reclusão.

CONTRABANDO

EM RESTAURANTE

Carteira com R$ 1,6 mil é 
furtada durante almoço

O 5º DP de Rio Preto vai 
investigar um caso de fur-
to, registrado na noite desta 
terça-feira, 24, na Central de 
Flagrantes, em que a vítima, 
de 34 anos, alega que teve sua 
carteira  furtada da mesa de 
um restaurante na avenida 
Brigadeiro Faria Lima, na Vila 
São Pedro. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o jovem foi almoçar 
no estabelecimento comercial 
com um colega de trabalho e 
quando foi até o caixa pagar a 
conta percebeu que havia dei-
xado o acessório sobre a mesa. 

Ao retornar, viu que a car-
teira, contendo três cartões de 
crédito, documentos pessoais e 
R$ 1.640,00 em dinheiro, ha-
via sumido e a mesa já havia 

sido limpa por funcionários 
do local. 

Conforme o registro poli-
cial, o cliente teve o acesso às 
imagens do circuito interno de 
segurança negado pelo gerente 
e atendentes do restaurante.

SITIANTE FURTADO

Seguiu a marca do pneu; 
ladrão acabou preso

Um sitiante, de 46 anos, 
teve a casa furtada e seguiu as 
marcas de pneus até o Distrito 
de Talhados, onde viu sua tv 50 
polegadas dentro de um GM 
Corsa. O motorista, de 54 anos, 
apareceu e ambos passaram a 
discutir. Populares vieram em 
socorro à vítima e bateram no 
acusado. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, uma viatura da Polícia 
Militar foi acionada às 23h30 
desta terça-feira, 24, e quando 
chegou encontrou o suspeito 
com o rosto machucado e os 
olhos inchados. 

PM pegou
Dentro do carro os pms 

apreenderam uma bolsa, R$ 4 
mil, uma chave de fenda e uma 

chave falsa, além de uma garru-
cha, do tipo espingarda, em mau 
estado de conservação. 

Para a guarnição, a vítima 
informou que teve a porta da 
sala de sua casa arrombada e 
por morar em uma propriedade 
rural viu as marcas deixadas pe-
los pneus do veículo do ladrão e 
decidiu seguir os rastros. 

Negou
O suspeito negou o crime e 

disse que comprou o televisor 
por meio de um aplicativo no 
celular, mas não apresentou 
provas da suposta negociação. 

No Plantão, a prisão em fl a-
grante foi confi rmada pelo dele-
gado e o indiciado levado para 
a carceragem rio-pretense, onde 
aguardará decisão da Justiça.

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

Ao entrarem no 
veículo os policiais 
perceberam que 
um passageiro 
estava nervoso e 
abordaram

PRF prende passageiro com medicamentos contrabandeados
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UPA superlotada faz paciente
esperar mais de 5 horas

CRISE NA SAÚDE

Prefeitura informa que 
não há falta de pessoal 
e que está trabalhando 
para aumentar a
capacidade

UPA Jaguaré superlotada faz paciente esperar mais de 5 horas por atendimento

Da REPORTAGEM
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HB recebe 
R$ 400 mil 
em doação 
de sertanejos

Zé Neto e Cristiano 
doaram toda renda do ro-
deio da cidade de Mirassol 
para o Hospital de Base de 
São José do Rio Preto, 2º 
maior hospital-escola do 
Brasil e em produção SUS. 

O  v a l o r  d e 
R$498.082,60, foi espe-
cificamente revertido ao 
Complexo Funfarme, para 
a reforma, ambientação e 
custeio dos leitos SUS. 

“O HB atende o Brasil 
inteiro e principalmente a 
nossa região”, disse Cris-
tiano. Já Zé Neto disse: 
“O que deu de bilheteria, 
eu não quero um centavo, 
quero que tudo que for 
para o Zé Neto e Cristiano 
seja revertido para o Hos-
pital de Base”. Segundo 
a Dra. Amália Tieco, ela 
está muito contente com 
a parceria que tem com a 
dupla Zé Neto e Cristiano, 
que são oficialmente os 
padrinhos do Hospital de 
Base, firmando a credibi-
lidade da instituição. 

Além do show, o HB 
contou com a solidarie-
dade do público no De-
safio do Bem, onde o 
competidor enfrenta o 
touro ou cavalo por 8 
segundos. Quem apostou 
em um dos dois pôde 
ajudar a Funfarme, pois 
o montante arrecadado 
foi destinado a compra 
de três incubadoras de 
alta tecnologia a serem 
usadas na UTI Neonatal 
do Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM), 
uma das unidades do 
complexo hospitalar. 

O complexo Funfarme 
é centro de referência di-
reta para uma região que 
compreende 102 municí-
pios e mais de 2 milhões 
de habitantes, oferecendo 
atendimento de alta com-
plexidade para todos os 
estados.

(Colaborou Luiz 
Felipe Possani)
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O estacionamento rotativo 
na área central de Mirassol 
volta a funcionar nesta quinta-
-feira, 26. Desta vez a empresa 
responsável por gerir o serviço 
será a Área Azul Park. O fun-
cionamento será de segunda à 
sexta-feira das 8h às 18h e aos 
sábados das 9h às 13h. 

Valores
O valor do estacionamento 

será de R$ 1 a cada meia hora, 
já por uma hora o investimento 
serão R$ 2 e para 2 horas, tem-
po máximo em cada local, o 

Zona Azul começa a ser cobrada hoje
cidadão pagará o valor de R$ 4. 

Os créditos podem ser ad-
quiridos por meio de aplicati-
vo, pontos de vendas nos co-
mércios, whatsapp, monitores, 
além do parquímetro que será 
instalado na Praça Anísio José 
Moreira. O aplicativo Vaga 
Legal pode ser baixado na loja 
virtual dos smartphones ou 
ainda no site da empresa www.
areaazulpark.com.br. 

Justificativa
“Queremos com a implan-

tação do novo estacionamento 
rotativo que todos possam 
achar vagas na área central. E 
a vantagem deste novo serviço 

Da REPORTAGEM

Vinte e quatro Conselhos 
Municiais de Saúde da região, 
o presidente do Conselho de 
Rio Preto, Fernando Araújo, e 
o Promotor Regional de Saú-
de, Gilberto Menzello Romani, 
promoveram uma reunião 
virtual nesta quarta-feira (25) 
para discutir e entender o que 
está provocando a vinda de 
muitos pacientes que precisam 
de atenção primária para ser 
atendidos em Rio Preto. Vinte 
e oito foram convidados. 

O promotor Romani disse 
que o objetivo foi a capacita-
ção e a orientação dos conse-
lheiros para que eles possam 
contribuir com a gestão de 
Saúde em seus municípios. 
E ter a “capacidade de cobrar 
de seus gestores (secretários 
municipais de saúde e prefei-
tos) melhores aplicações dos 
investimentos, melhorando a 
gestão básica” nessas cidades. 

24 MUNICIPIOS

Promotor reúne Conselhos para discutir gestão 

O presidente do Conselho 
Municipal de Rio Preto, den-
tista Fernando Araújo, disse 
que a reunião foi para obter um 
diagnóstico dos problemas que 
as cidades da região enfrentam 
e oferecer o Know How do 
Conselho Municipal de Rio 
Preto, para quem têm dificul-
dade em fazer o controle social 
da Saúde em seus municípios. 

O que motivou a reunião foi 
o estrangulamento do atendi-
mento médico primário e de 
média complexidade no Hos-
pital de Base e em Rio Preto. 
Gestores de várias cidades 
relataram que têm dificuldades 
para fazer até mesmo o atendi-
mento primário. 

Um deles relatou que não 
consegue fazer uma concor-
rência pública para contratar 

serviço de radiologia e os pa-
cientes que precisam de um 
raio X acabam no HB. A lei 
estipula receita própria do 
SUS para todas as cidades e 
elas devem fazer ao menos o 
atendimento básico e de média 
complexidade. 

Como os municípios não 
oferecem esses serviços, toda 
a demanda desagua em Rio 
Preto, superlotando e cau-
sando o caos no atendimento, 
transbordando os problemas 
até para as Unidades Básicas 
e de Pronto Atendimento em 
Rio Preto. 

Os Conselhos Municipais 
de Saúde das cidades da região 
não têm a estrutura que o de 
Rio Preto tem. Aqui, uma lei 
municipal destina parte do 
dinheiro do SUS para o seu 

Nesta quarta-feira (25) 
a Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Jaguaré 
voltou a ser palco lotação e 
atraso no atendimento primá-
rio. Pacientes que esperavam 
há mais de 5 horas para serem 
chamados reclamaram da 
situação. 

Luciene Perpetua Paulino 
Silva chegou na Unidade às 
8h30 e foi atendida perto 
das 13h45. Ela denunciou 
a superlotação, e que havia 
muitas pessoas esperando por 
muito tempo, inclusive um 
cadeirante que chegou antes 
das 7h. “É um absurdo porque 
tem pessoas aqui desde as 5h 
da manhã e não foram atendi-
das”, afirmou. Disse que assim 
que fez a ligação para o jornal, 
eles começaram a chamar. 
“Quando eu entrei, estava tudo 
vazio, sem pacientes.” 

Sueli Carneiro da Silva, 
de 60 anos, também estava 
revoltada. Disse que chegou 
na UPA antes das 11h, estava 
febre alta, dores no corpo e 
tossindo muito e não tinha 
sido atendida as 14h30. 

“Fui trabalhar, mas estou 
tão mal que minha patroa 
me mandou vir no médico”. 
Ela também disse que o local 
estava cheio de pessoas idosas 
aguardando atendimento des-
de a manhã. 

Questionada sobre qual o 
problema específico da UPA 
nesta quarta-feira, a Secretaria 
de Saúde emitiu uma nota. 

“A Secretaria Municipal da 
Saúde esclarece que as Uni-
dades de Urgência mantêm 
completos os quadros de pro-
fissionais para atendimento 
aos pacientes. Informa que 
estas unidades contam com o 
serviço de acolhimento com 
classificação de risco, sendo 
que o caso de maior gravidade 
deverá ser atendido em menor 
tempo.”  A nota informa ainda 
que “garante-se, dessa forma, 
o acesso mais rápido para 
quem mais precisa, de acordo 
com o grau de gravidade e não 
por ordem de chegada ou tem-
po de espera. As medidas para 
ampliação dos atendimentos 
em saúde nas unidades de 
Urgência e Emergência estão 
sendo adotadas, inclusive com 
a abertura de leitos de enfer-
maria e UTI na Santa Casa e 
Hospital de Base e outros 30 
leitos de enfermaria.”

MIRASSOL

é que se o cidadão comprar 
os créditos pelo aplicativo e 
retirar o veículo antes do venci-
mento dos valores adquiridos, 
esse valor volta ao usuário em 
forma de créditos. Então é 

uma mudança que veio para 
facilitar a vida do mirasso-
lense”, explicou o diretor do 
Departamento Municipal de 
Trânsito de Mirassol, Milton 
Fabio Busquim Zanini. 

Sem gratuidade
Não haverá gratuidade e o 

usuário terá 10 minutos para 
regularizar o estacionamento 
do veículo. As vagas destina-
das a idosos e deficiente físico 
também estão sujeitas ao pa-
gamento.  Caso o veículo seja 
flagrado de maneira irregular, 
será aplicada multa no valor 
de R$ 195,23 e será realizada 
a remoção do veículo ao pátio.

O aplicativo Vaga 
Legal pode ser bai-
xado na loja virtual 
dos smartphones 
ou ainda no site da 
empresa www.area-
azulpark.com.br.

Mirassol reativa Zona Azul e começa cobrança nesta quinta-feira

custeio e ele tem até sede. 
Embora possa consumir algo 
em torno de R$ 1,5 milhão, 
seu gasto anual é enxuto e fica 
em torno de R$ 800 mil. Não 
é a realidade nas cidades do 
Noroeste Paulista. 

Segundo o promotor Roma-
ni, os conselheiros relataram 
dificuldade de “engajamento 
dos componentes dos referidos 
Conselhos em suas atividades 
e da falta de capacitação de 
muitos deles.” 

E adiantou que de agora em 
diante, “as reuniões serão rea-
lizadas mensalmente e como 
nosso Conselho Municipal de 
Saúde é um ícone tanto nos 
municípios como no Estado, 
vamos transferir para os pe-
quenos essa exitosa experiên-
cia”, acrescenta.  

CMS e promotor reúnem 24 Conselhos de Saúde para discutir a gestão 

Reprodução

O objetivo é melho-
rar o atendimento 
nas cidades vizinhas 
e evitar a superlo-
tação em Rio Preto; 
ao todo Vinte e oito 
foram convidados 
para o encontro que 
deve ser mensal.

Divulgação Leitor

Divulgação
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No último final de semana, 
o complexo WA Sports Center, 
novo empreendimento em Rio 
Preto, recebeu mais de 6 mil 
pessoas no primeiro torneio 
de beach tennis realizado em 
suas dependências. 

Com mais de 450 inscri-
ções, o campeonato contou 
com partidas disputadas de 
forma simultânea em 11 qua-
dras do complexo, e contou 
com transmissão ao vivo das 
finais no último dia, domingo. 

O destaque esportivo vai 
para Augusto Laranja, que 
se sagrou campeão com o 
parceiro Jorge Araújo na ca-
tegoria masculino principal. 
Augusto, que é de Rio Preto, 

BEACH TENNIS

Torneio em Rio Preto 
reúne mais de 6 mil

Karatecas conquistam oito
medalhas no Paulista

A equipe de karatê olimpiense 
da Academia Ginshin, treina-
da pelo Professor Sensei An-
gel Jomar da Silva (4º Dan), 
participou neste fim de sema-
na, da final do Campeonato 
Paulista de Karatê, na cidade 
de São Bernardo do Campo 
(SP), representando Olímpia 
na modalidade esportiva. 
Organizado pela Federação 
Brasileira de Karatê, o cam-
peonato reuniu mais de 3 mil 
atletas de todo Estado, ser-
vindo como fase classificató-
ria para as etapas brasileiras 

que ocorrerão nos próximos 
meses nas cidades de Uber-
lândia (MG) e Caucaia/Forta-
leza (CE). 
Com um excelente desem-
penho na competição, os 14 
atletas de Olímpia, apoiados 
pela Prefeitura por meio da 
secretaria de Esporte, Lazer 
e Juventude, conquistaram 
8 medalhas, sendo uma de 
ouro, duas de pratas e cinco 
de bronzes. 
No total, 10 atletas garanti-
ram suas vagas para o Cam-
peonato Brasileiro. 
O karatê, um dos esportes 
das artes marciais de maior 
destaque da cidade. Nesta 

competição, além das atletas 
Heloísa Constâncio e Laura 
Nascimento Mota que con-
seguiram classificação por 
desempenho, os medalhis-
tas foram: Eduarda Lazarin 
(Campeã Sub 21 até 61 kg); 
Maria Valentina Cabrelli Spó-
sito (Bronze Cadete + 54 kg); 
Enzo Papani da Silva (Bronze 
Júnior até 55 kg); Ruan Car-
los Damasceno (Bronze Sub 
21 até 60 kg); Lucas Minari 
(Bronze Sub 21 até 75 kg); Jú-
lia Nascimento Mota (Bronze 
Sênior - 61kg); Vanessa Mi-
nari (Prata Master Open) e 
Angel Jomar da Silva (Prata 
Master -75kg).

Karatecas de Olímpia conquistam 8 medalhas no Paulista

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

O juiz da Vara da Infância 
e Juventude de Rio Preto, 
Evandro Pelarin, concorda 
com a sanção da lei Henry Bo-
rel, que torna crime hediondo 
o assassinato de criança com 
até 14 anos. A detenção pode 
ser de 12 a 30 anos. A sanção 
presidencial foi na última ter-
ça-feira (24) pelo presiden-
te Jair Bolsonaro (PL), após 
aprovada pelo Congresso Na-
cional. 
A lei foi aprovada pelo Con-
gresso Nacional após a como-
ção do assassinato do menino 
Henry Borel, de 4 anos, supos-
tamente morto pelo padrasto, 
vereador Jairo Souza Santos 
Júnior, conhecido como ve-
reador Jairinho, no Rio de 
Janeiro, e com a omissão da 
mãe, Monique Medeiros. O 
vereador está detido. A mãe 
responde em liberdade, usan-

Juiz aprova tornar crime hediondo 
homicídio de criança até 14 anos

LEGISLAÇÃO

do tornozeleira eletrônica. 
Segundo o juiz rio-pretense, a 
lei “altera vários outros textos 
legais” e cita os “Código Penal, 
Estatuto da Criança e do Ado-
lescente, lei de Execução Pe-
nal, lei dos crimes hediondos 
e lei da Primeira Infância.” 
Para Pelarim, essas mudanças 
“vão melhorar o sistema de 
proteção para crianças e ado-
lescentes vítimas de crimes e 
maus-tratos, especialmente, 
quanto ao âmbito da violência 
familiar. 
Ele cita como exemplo, a pos-
sibilidade de o juiz decretar 
“a prisão preventiva imediata 
do agressor quando houver 
indícios de ameaça à crian-
ça e ao adolescente vítima 
ou testemunha de violência”. 
Outra possibilidade, é “num 
caso de ameaça à criança”, 
determinar “o afastamento do 
agressor se este descumprir a 
ordem do juiz”. 
Caso o agressor desobedecer 
a ordem judicial, decretar 
a prisão imediata por “com 
pena de até 2 anos”. Ele alerta 
também que “quem deixar de 
comunicar a qualquer auto-
ridade que uma criança está 
sendo vítima de violência do-
méstica estará incorrendo em 
um crime de omissão, com 
pena de até 3 anos.” 
Evandro Pelarim cita que, no 
caso de homicídio de menor 
de 14 anos “passa a ser homi-
cídio qualificado, e hediondo, 
apenas pela idade da vítima 
com causas de aumento se 
o homicida é ascendente ou 
qualquer pessoa que tenha as-
cendência sobre o menor.”

Segundo o juiz rio-pretense, a lei “altera vários 
outros textos legais” e cita os “Código Penal, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 
de Execução Penal, lei dos crimes hediondos 
e lei da Primeira Infância.”

Juiz Evandro Pelarinaprova lei que torna crime hediondo homicídio de criança com até 14 anos

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Arrecadação de agasalhos
O inverno ainda não che-

gou, mas as baixas temperatu-
ras já deram às caras por boa 
parte do país. Até mesmo em 
Rio Preto, considerada uma 
das cidades mais quentes do 
estado, os termômetros mar-
caram 5° na semana passada. 
E a queda na temperatura foi 
sentida diretamente na rede 

municipal de ensino: crianças 
que não tinham agasalhos 
deixaram de ir à escola. 

Escolas
A situação foi relatada pela 

Secretária Municipal de Edu-
cação, Fabiana Zanquetta, à 
Amanda Oliveira, Fundadora 
e CEO do Instituto Valquírias 

World. Diante da emergência, 
Amanda iniciou uma campa-
nha na internet, afinal são mais 
de 700 crianças que precisam 
de agasalhos. Uma parte deste 
contingente é assistida pelo 
Instituto Valquírias World, 
além dos alunos que moram na 
favela Marte e em outras três 
comunidades de Rio Preto. 

PARA 700 CRIANÇAS

Arnaldo Antunes

Santos 
empata e 
garante 
classificação

O Santos está classi-
ficado para as oitavas de 
final da Copa Sul-Ame-
ricana. Na noite desta 
terça-feira (24), quando 
foram disputados os dois 
jogos da sexta e última 
rodada do Grupo C, o time 
paulista empatou com o 
Banfield-ARG, por 1 a 1, 
no Estádio da Vila Belmi-
ro e ficou com a liderança 
da chave. 

O Santos abriu o placar 
com Marcos Leonardo e 
ainda no primeiro tempo, 
levou o empate em um 
golaço de Domingo. O 
time paulista terminou 
a primeira fase com 11 
pontos ganhos, mesma 
pontuação do Unión La 
Calera-CHI, que nesta 
noite venceu o Universi-
dad Quito-EQU, por 3 a 
2, mas ficou em desvan-
tagem nos critérios de de-
sempate. O Banfield, por 
sua vez, ficou na lanterna 
com cinco.

Ele cita como exem-
plo, a possibilidade 
de o juiz decretar 
“a prisão preventiva 
imediata do 
agressor quando 
houver indícios 
de ameaça à 
criança” for 
iminente

ainda garantiu a dobradinha 
com a tenista Julia Gomide, 
na categoria principal mista. 
No feminino, as vencedoras 
foram Maria Pieper e Mariane 
Faben. A premiação para os 
vencedores foi de R$ 3.500,00.

Com mais de 450 
inscrições, o cam-
peonato contou com 
partidas disputadas 
de forma simultânea 
em 11 quadras do 
complexo, e contou 
com transmissão ao 
vivo das finais

OLÍMPIA

Prefeitura muda
horário de 
atendimento em 
Pontos de Apoio

A Prefeitura de Rio 
Preto comunicou nesta 
quarta-feira, 25, que irá 
fazer alteração no ho-
rário de funcionamento 
dos Pontos de Apoio. A 
administração é respon-
sabilidade da Secretaria 
de Serviços Gerais. 

De acordo com o se-
cretário Ulisses Ramalho, 
o horário de funciona-
mento vai mudar a partir 
do próximo dia 6 de ju-
nho. “Após levantamento 
dos horários de maior 
movimento de descarte de 
materiais inservíveis defi-
nimos que os 16 Pontos de 
Apoio abrirão e fecharão 
uma hora mais tarde: a 
abertura será às 8h30 da 
manhã e o fechamento às 
18h da tarde, atendendo 
assim as reivindicações”, 
informou. 

O engenheiro Hum-
berto Scandiuzzi expli-
ca que “existe demanda 
maior de descarte à tar-
dezinha portanto por isso 
estaremos estendendo o 
horário de fechamento 
até 18h”. A Secretaria de 
Serviços Gerais informa 
ainda que fez também 
outras alterações e a cida-
de passa a contar com 16 
Pontos de Apoio. 

 O PA Parque da Cida-
dania foi anexado ao PA 
Jardim Santo Antonio, e 
o PA Yolanda está fechado 
por tempo indetermina-
do.

CIDADES / ESPORTES

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Guilherme Batista

Ygor Andrade
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RESOLUÇÃO Nº 1.273
De 25 de maio de 2022

Dispõe sobre a instituição do prêmio “Mulheres 
Notáveis” e dá outras providências.

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo:

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte 
Resolução: 

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Câmara Municipal de São José do Rio Preto, o 
Prêmio “Mulheres Notáveis”, com a finalidade de homenagear as mulheres e valorizá-las no 
contexto da cidadania.

Parágrafo único. A premiação deverá contemplar personalidades do município que 
tenham se destacado profissionalmente ou prestado relevantes trabalhos na área social.

Art. 2º O prêmio será entregue anualmente em Solenidade na Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, 
concedido na forma de medalha, placa, troféu ou diploma.

Art. 3º As despesas decorrentes da elaboração do prêmio “Mulheres Notáveis” 
correrão por conta dos vereadores que prestarão a homenagem.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de São José do Rio Preto,
25 de maio de 2022.

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara

Projeto de Resolução nº 007/2022
Aprovado em 24/05/2022, na 31ª Sessão Ordinária.
Registrado na Diretoria Legislativa da Câmara e
Publicado no Jornal Oficial do Legislativo

  Jorge Gimenez Berruezo
          Diretor Geral

Autoria da propositura: 
Ver.ª Karina Caroline de Souza

anl/
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Para verificar as 
assinaturas, clique no link: 
http://consulta.siscam.com.br/camarariopreto/documentos/autenticar?chave=N32JR699F87B1910, ou vá até o site 
http://consulta.siscam.com.br/camarariopreto/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este 
documento é válido:

Código para verificação: N32J-R699-F87B-1910

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 25 de maio de 2022
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PEDRO ROBERTO GOMES
Vereador - Presidente

Assinado em 25/05/2022, às 10:48:45

 

 
 
Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 14/2022. Objeto: Registro de preços para aquisição, 
futura e parcelada de pães e biscoitos, para suprimento da merenda escolar e 
diversos setores da Prefeitura de Tanabi, pelo período de 12 (doze) meses. 
Sessão de Entrega de envelopes, credenciamento e abertura dos envelopes: 
Dia 08 de junho de 2.022, às 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, mediante solicitação pelo 
email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou através do site www.tanabi.sp.gov.br.  
Tanabi, 24 de maio de 2022. João Paulo da Silveira – Pregoeiro; Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito. 
 

 
 
 
Prefeitura do Município de Tanabi. Tomada de Preços n° 07/2022.  
Objeto: Construção de rampas de acessibilidade, lombofaixa, pisopodotatil, 
sinalização de transito, em ruas diversas/confluências, conforme planilha, ficando 
designado para o dia 10 de junho de 2022, às 09h15min, para a entrega dos 
envelopes, às 09h30min a sessão credenciamento e abertura dos envelopes 
do mesmo dia. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de 
Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis, das 
09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, com todos os dados da solicitante, no 
email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br. 
Tanabi, 25 de maio de 2022.   Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do 
Município Tanabi. 
 
, 
 
Chamada Pública n.º 01/2022 - fica designado para o dia 28 de junho de 
2022, as 09h15min, a abertura dos envelopes (sessão). O edital retificado 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. 
Cunha Jr. nº 242, Centro, todos os dias úteis, das 09h às 15h, pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br ou através do e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br .  
Tanabi, 24 de maio de 2.022. Keila Mara Mourão Costa de Souza – Presidente 
da Comissão Municipal de Licitações.   
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 46/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 60/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução de serviços de 
manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública e ornamental no Município de 
Monte Aprazível e nos Distritos de Junqueira, Itaiúba e Engenheiro Balduíno. 
Data da realização da Sessão Pública: 21/06/2022 
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, 25 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

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: 
 
FLAVIO LUCIANO LOURENÇO e FABIANA APARECIDA DOS SANTOS. Ele, 
de nacionalidade brasileira, motorista, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 24 de março de 1977, filho de CORNELIO JOSÉ LOURENÇO e de MARIA 
DE LOURDES AFFONSO LOURENÇO. Ela, de nacionalidade brasileira, confeiteira, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de outubro de 1974, filha de 
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS e de ZILDA ALVES DOS SANTOS.  
 
DORIVAL LOPES DA SILVA e CLEUZA MORETTIN. Ele, de nacionalidade 
brasileira, autônomo aposentado, solteiro, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 
06 de dezembro de 1953, filho de DURVAL LOPES DA SILVA e de BALBINA 
OLIVEIRA DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, costureira aposentada, 
solteira, nascida em Irapuã, SP, no dia 22 de setembro de 1954, filha de GUILHERME 
MORETTIN e de ANA CATHARINA BIANCHINI.  
 
RAFAEL DIAS GERMANO e LILENE APARECIDA CORRÊA DA SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, gerente comercial, divorciado, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 21 de novembro de 1989, filho de GILBERTO DIAS GERMANO e 
de MARCIA CRISTINA CORTELLINE RAIMUNDO. Ela, de nacionalidade 
brasileira, securitária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 23 de junho de 1971, 
filha de JOEL GONÇALVES DA SILVA e de MARIA INÊS CORRÊA DA SILVA. 
 
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, 25 de maio de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

 
 

SEDE: Rua XV de Novembro, 2939 - 7º andar – sala -72 - Centro - São José do Rio Preto - SP  Fone/Fax: 
(017) 234-3488 - CEP: 15015-110 

 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

O Presidente do SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E 
SIMILARES DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, convoca os Associados em pleno gozo de seus direitos estatutários e a todas as 
empresas integrantes da categoria econômica, para participarem da Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE) que será realizada virtualmente, através da ferramenta Google 
Meet (link de acesso https://meet.google.com/jgk-satv-hwf), às 15:30 (quinze horas e trinta 
minutos) do dia 02 de junho de 2022, para deliberarem, os seguintes itens da ordem do 
dia: 

a)  Leitura, discussão e aprovação da Ata anterior; 
b)   Apreciação do Termo Aditivo à Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato 

dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, Bares Restaurantes e Similares de 
São José do Rio Preto e Região, para o período de 01 de julho de 2022 a 30 de 
junho de 2023, unicamente em relação em cláusulas econômicas, com 
autorização à diretoria para: (i) coordenar, conduzir e assinar, todos os 
instrumentos normativos decorrentes das negociações coletivas de trabalho que 
se iniciarem para a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023; 
(ii) propor ou participar de procedimento de mediação ou conciliação, podendo 
recusar ou firmar compromissos; (iii) instaurar ou contestar processos de 
dissídio coletivo de trabalho, podendo, ainda, recusar ou firmar acordos nos 
autos dessas ações judiciais; (iv) eleger comissão de negociações coletivas e (v) 
delegar poderes ao Presidente da Entidade para requerer dissídio coletivo junto 
ao TRT-15; 

c)  Aprovar proposta da diretoria para fixação dos valores das seguintes 
contribuições para o exercício de 2022/2023: a) Contribuição para Custeio 
Sistema Negocial e, b) Contribuição Sindical 2023, sendo esta, na forma da do 
art. 578 e ss. da CLT, cuja aprovação será dada de forma prévia e expressa, bem 
como as datas para pagamentos e suas sanções em caso de inadimplências; 

d)  Demais assuntos de interesse da categoria. 
 

O SINHORES encaminhará até o dia 01/06/2022, no e-mail da empresa cadastrado junto 
ao sindicado, o link de acesso a sala virtual. Os interessados (associados ou não) que não 
receberem o link, e desejarem participar, deverão encaminhar até às 16h00 do dia 
01/07/2020, no e-mail sinhoressjrp@terra.com.br, os dados da empresa e endereço de e-
mail para recebimento do link de ingresso na assembleia virtual. 
 
Não havendo, na hora marcada, número suficiente de associados e/ou integrantes da 
categoria econômica, a Assembleia Virtual será instalada, em segunda convocação, ás 
16h00, no mesmo link/sala virtual, com qualquer número de presentes.  São José do Rio 
Preto, 26 de maio de 2021. 
                                                    

-PAULO ROBERTO DA SILVA- 
PRESIDENTE 

 
 

ASSEMBLEIA GERAL 

CONVOCAÇÃO 

São convocados todos os associados da Associação de Moradores da Estancia Suiça, para a 
Assembleia Geral a ser realizada no dia 20/06/2022, sendo a primeira chamada as 19:00 horas 
com quórum de 2/3 dos associados e a segunda chamada as 19:30 horas com qualquer 
número de associados presentes a se reunir em Assembleia Geral. O local da realização será 
nas  dependências Clube Recreativo dos Trabalhadores Metalúrgicos de São José do Rio Preto, 
situado na Avenida Alfredo Antonio de Oliveira, nº 418, Estância Suiça, São José do Rio Preto - 
SP a fim de deliberar sobre as seguintes ordens do dia: 

1) Alteração de diretoria; 

2) Alteração do Estatuto Social 

3) Alteração do Endereço da Associação 

4) Aprovação dos Serviços Contabeis 

Exortamos quanto à importância da presença dos senhores associados, para que se cumpram os 
requisitos legais e estatutários dessa associação, conforme estabelecidos no Estatuto. 

São José do Rio Preto – SP 24 de Maio de 2022 

 
Associação de Moradores da Estancia Suiça  

JOSÉ CARLOS BIN 
Presidente 
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Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Proclamas 

Editais

CONBR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
CNPJ Nº 75.770.164/0001-05 - NIRE 35.230.807.096

34ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Data: 23.08.2021. Local: Av. Murchid Homsi, 1404, Bloco B, Vila Diniz, CEP 15013-000, São José do Rio Preto/
SP. DELIBERAÇÕES: (1) aprovar a transformação do tipo jurídico da Sociedade para sociedade por ações, que 
passará a operar sob a denominação de Conbr Administradora de Consórcios S.A.; (2) aprovar a conversão de 
943.000 quotas em 943.000 ações ordinárias, todas nominativas e no valor nominal de R$1,00; (3) aprovar o 
texto do Estatuto Social da Companhia; (4) aprovar o ingresso da K2CR Participações S.A., inscrita no CNPJ 
nº 10.824.588/0001-51, no quadro societário da Companhia; (5) a eleição dos membros do Conselho de 
Administração; (6) a alteração da sede da Companhia para Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Sala 24, Vila Imperial, 
São José do Rio Preto/SP, CEP 15.015-700; e (7) determinar que as publicações da Companhia serão efetuadas 
no jornal “DHOJE”. Registro JUCESP nº 252.367/22-4, em sessão de 18.05.2022.

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. VINÍCIUS ALVES RIBEIRO e GISLAINE ARAUJO LEÃO, sendo ELE filho de FRADINEI DOS REIS RIBEIRO e de SILVIA 
ALVES FERREIRA RIBEIRO e ELA filha de DENILSON AFONSO CANDIDO LEÃO e de VERA LUCIA DE ARAUJO; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 14/05/2022. 

 
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. DAVID ROMERO MENDES e JHÉSSIKA THAMARA CARMONA DOS SANTOS, sendo ELE filho de CLAUDINEI DE PAULA 
MENDES e de RUBIANA ROMERO MENDES e ELA filha de EDILSON CARDOSO DOS SANTOS e de TANIA PERPÉTUA 
CARMONA DOS SANTOS; 

2. HENRIQUE JÚNIOR DE SOUZA e DÉBORA FRANCISCA SILVEIRA, sendo ELE filho de EDSON DE SOUZA e de CRISTIANI 
APARECIDA OLIVA KIYOTA e ELA filha de EDSON SILVEIRA e de SUELI FRANCISCA DE SOUZA; 

3. PAULO MARCIO DE PAULA CINTRA BORGES e FERNANDA OLIVEIRA ALVES ROCHA, sendo ELE filho de MARCIO 
BORGES DA SILVA SILVA e de MARISTELA ALVES CINTRA BORGES e ELA filha de HENRIQUE LUIZ ALVES ROCHA e de 
HERMINIA VITORIA DE OLIVEIRA; 

4. WANDERON ÁVILA e SUELLEN DOS REIS MARIANO, sendo ELE filho de WALTER ÁVILA FILHO e de MARINA ALVES 
RIBEIRO ÁVILA e ELA filha de ALICEU MARIANO e de CLEIDE GARCIA DOS REIS MARIANO; 

5. SAMOEL PEREIRA MELO e LEIANE DA CONCEIÇÃO CAMPOS PEREIRA, sendo ELE filho de FRANCISCO CANTANHEDE 
MELO e de DORENILDE ALVES PEREIRA e ELA filha de FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA e de RAIMUNDA CAMPOS; 

6. GUSTAVO HENRIQUE FINATO CUNALI e ANA NERY NEVES RODRIGUES, sendo ELE filho de ANTONIO EDUARDO 
MARASSI CUNALI e de ROSA MARIA FINATO CUNALI e ELA filha de JOSÉ CARLOS RODRIGUES e de IVONE DOS 
SANTOS NEVES RODRIGUES; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, 
oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 25/05/2022. 
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Vanessa Mattos e o advogado Dr. Osni Mello festejaram  aniversários 
com amigos ciclistas no badalado Bike Hotel, no sábado passado

Valdemar Brentan, Presidente da ARPROM, com o Prefeito Edinho Araújo, 
em noite de lançamento do livro que conta toda história da entidade

 Em “première” no Rio Preto Shopping Center, foi lançado no começo 
da semana o livro que conta toda a história da ARPROM – Associação 
Rio-pretense de Promoção do Menor, fundada há 55 anos pelo saudoso 
Juiz de Direito Silvio Irineu Bednarski e hoje presidida por Waldemar 
Brentan.  Na foto, Edinho Araújo, prefeito de Rio Preto e Edinho Filho 
ladeiam Paulo Humberto Borges, outro nome importante para a AR-
PROM e o mega empresário Waldemar Verdi Jr. em noite de lançamen-
to do livro histórico da Associação Rio-pretense de Proteção ao Menor. 

O empresário Alaércio Bellon e a requisitada dermatologista Dra. 
Miriam Delbem Bellon, em chique casamento de amigos, no Buffet 
Fauze Karam. Foto do colunista Luizinho Bueno

Não convidem para o mesmo palco Zé Neto e Anita, cantores que entra-
ram em confronto pelas redes sociais e acabaram virando alvos da mí-
dia no final da semana. É uma dupla que os tons de voz não combinam. 

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
ZÉ NETO NÃO PERDOA.

A transcrição “in loco” para 
o Diário do Bob deixa claro 
o julgamento do cantor rio-
-pretense Zé Neto que, ao ser 
abençoado por cantar e fazer 
sucesso com seu parceiro 
Cristiano, não se cala quan-
do as questões morais viram 
manchetes, independente se 
o assunto é político, social ou 
religioso.

O POVO QUE PAGA.
Nós somos artistas que não 
dependemos de Lei Rouanet, 
o nosso cachê quem paga é 
o povo, a gente não precisa 
fazer tatuagem no “‘toba” 
para mostrar se a gente está 
bem ou não, a gente simples-
mente vem aqui e canta, e 
o Brasil inteiro canta com a 
gente”, provocou ele.

E PRA TERMINAR.
A pandemia foi a maior provação da nossa história que cau-
sou a morte de muitos amigos pessoais, alguns associados 
do Automóvel Clube, mas, com as bençãos do Divino, vol-
tamos com o microfone ligado para cantar os parabéns de 
centenário ao Clube que, depois de passar por tantas dificul-
dades administrativas e financeiras, voltou a iluminar com 
seus holofotes a avenida mais famosa de Rio Preto. E isso só 
aconteceu graças a obstinação do presidente Jesus Martim 
Neto, a mentoria do diretor social Moises Camargo e o com-
prazimento de toda a diretoria.

BICO DO ALFINETE.
A alfinetada disparada pelo 
musico-cantor, num show 
em Dourados, no Mato Gros-
so do Sul, em torno da can-
tora Anitta, de costumes pro-
vocantes, repercutiu dentro e 
fora do Brasil e, ao aplaudir a 
posição de Zé Neto, as vaias e 
os gritos de “Anitta vai tomar 
no (....) ecoaram na plateia 
com milhares de vozes.

CUTUCA E EXPLICA.
As provocações do Zé Neto 
continuaram depois por meio 
do Instagram. “Falo muita 
verdade”, e no vídeo que cir-
cula nas redes sociais, admira-
dores do cantor demonstram 
apoio ao sertanejo em relação 
às falas dele a respeito da in-
térprete de Girl From Rio. Va-
mos rezar por essas pessoas, 
pedir para que Deus abra as 
mentes delas e elas entendam.

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

 “Niver” em Cancún
Neste sábado, dia 28, o advogado e Presidente do Centro 
Social Estoril. Dr Manoel Neves Filho, realiza a 16ª edição 
da única Feijoada Mané com Festival de Chopp em Rio Pre-
to. O evento festival de solidariedade, em clima open bar e 
open food será no próximo dia 28, a partir das 12 horas, no 
Espaço Green Gold, no Centro Social. Convites: 32011550.

 Pode acreditar
A largada foi só um “aperitivo” das mudanças que serão 
efetivadas na 26ª edição da Festa das Nações, dessa que 
é uma das maiores ações beneficentes da Região. O pre-
sidente do Serviço Social São Judas Tadeu, padre Luiz 
Caputo pediu o empenho de todos: ainda mais nesse ano, 
ocasião em que a Entidade celebra seu 60º aniversário.

 Picnic de “Niver”
O fotógrafo Renatinho Milani me convidou para um “Pic-
nic Divertido” em comemoração aos 4 aninhos do seu fi-
lho Dom, na tarde do último domingo, com muitas aven-
turas e divertimentos na Praça Avelino José de Paula. Foi 
tudo de bom. Viva o Dom!

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
O PROBLEMA DO MUNDO DE HOJE É QUE 

AS PESSOAS INTELIGENTES ESTÃO CHEIAS 
DE DÚVIDAS E AS PESSOAS IDIOTAS ESTÃO 

CHEIAS DE CERTEZAS. 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

ABNEGADO grupo de sócios cria, inventa e mantem 
convivência social no clube de campo do Palestra Esporte 
Clube que ainda está vivo. Prova disso é a feijoada “unidos 
pelo PEC, marcada para o dia 24 de julho com shows ao vivo 
e convites a R$ 50 Reais. Vai verdão!

CORRE POR AÍ  adesivo insinuando que João Dória foi 
demitido por “Justa Calça”. Brasileiro não perde a chance de 
tirar uma!.
 
VATICÍNIO. José Luiz Datena, mesmo com apoio de Jair 
Bolsonaro, vem enfrentando resistência por parte de apoia-
dores do ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) e 
pode acabar não concorrendo ao Senado. Se Datena desis-
te, entra em seu lugar Paulo Skaf (ex-presidente da Fiesp) e 
estaria assegurada a eleição de Sérgio Moro, segundo colo-
cado nas pesquisas atrás de Datena.

MUDANÇA DE RUMO. A TV RIO PRETO, canal co-
munitário que acaba de ganhar uma nova diretoria já come-
çou a mexer em sua programação e deverá voltar a retrans-
mitir em horários determinados o sinal da TV SESC, um dos 
canais mais elitista e qualificado do Brasil pela programa-
ção e imagem que oferece aos telespectadores.

SENADINHO NO AR. A TV Rio Preto, já se prepara 
para transmitir ao VIVO todos os sábados, ao meio dia, o 
programa que vai mexer com os setores da política, cultu-
ra e business, em ponto de referência disputadíssimo, na 
Bernardino de Campos sob cobertura do KIBERAMA E CAFÉ 
CONTE. Comecem a imaginar o que pode virar aquele lugar.

O CENTRO LYRA Odontologia Especializada, que 
esse ano completou 41 anos de funcionamento em Rio Preto 
e é notoriamente reconhecido por sua excelência, desenvol-
ve todos os anos campanhas relacionadas a prevenção e 
saúde bucal e essa agenda inclui o Dia Mundial Sem Tabaco, 
que acontece no próximo dia 31 de maio.

A8|

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888


