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SEMAE EM DESTAQUE

Rio Preto tem a quarta menor 
perda de água tratada do país
Segundo o estudo, apenas oito cidades no país atingiram a excelência na distribuição de água, entre elas Rio Preto

R$ 100 MIL

Prefeitura 
condenada por 
morte causada 
por bueiro
A Prefeitura de Rio Preto 
está condenada pela 9ª Câ-
mara de Direito Público do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ) a pagar indeni-
zação de R$ 100 mil por 
danos morais pela morte 
de Pedro Lucas Silvério Es-
tevam. Ele foi arremessado 
de sua moto após passar 
sobre a tampa de um buei-
ro. POLÍTICA  Pág.3

TIME

Basquete do 
CAD ganha 
reforço para 
o Paulista

ACADEMIA
ESSENCIAL
Um dia após o retorno 
obrigatório do uso de más-
caras, o vereador Bruno 
Moura protocolou projeto 
que torna academias servi-
ços essenciais. 
POLÍTICA  Pág.3

ESPORTES Pág.6

Divulgação

Obrigatoriedade de máscara pega pessoas de surpresa
O rio-pretense amanheceu obrigado a usar máscara para evitar a retomada da pandemia de Covid 19. Uma volta pela 
região central indica que a maioria das pessoas voltou a usar a indumentária, embora algumas ainda se recusam a 
fazê-lo ou sequer sabem que existe uma determinação legal. No meio da tarde desta quarta-feira algumas farmácias 
do Centro não tinham mais máscaras para vender.. CIDADES Pág.5

Estudos do Instituto Trata 
Brasil, com dados do Sis-
tema Nacional de Infor-
mações sobre Saneamento 
– SNIS, divulgado nesta 
quarta-feira, 1, revelam 
que Rio Preto é o municí-
pio com a 4ª menor taxa 
de perda de água tratada 
na rede de distribuição do 
país. A classifi cação insere 
o município no grupo com 
padrões de excelência..
CIDADES Pág.5

Uma volta pela região central indica que a maioria das pessoas voltou a usar a indumentária, embora algumas ainda se recusam

Tanabi, América e Mirassol vencem no rodada do Paulista Sub-20 ontem; saiba 
como foram os jogos e como fica  tabela do campeonato,. ESPORTES Pág.6

ASSINATURA

Sai contrato 
para reforma 
do Terminal 
Rodoviário

COVID

Laboratórios 
têm 5 vezes 
mais procura 
por exames

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) assina nesta quinta-
-feira, 2, ordem de serviço 
para início da reforma e 
adequação do Terminal 
Rodoviário e do Shopping 
Azul.  A empresa Constro-
este foi a vencedora da li-
citação no valor de R$ 16,8 
milhões e terá prazo de 10 
meses para concluir a obra.
POLÍTICA Pág.3

Os laboratórios particu-
lares em Rio Preto reali-
zaram na segunda quin-
zena de maio até cinco 
vezes mais exames contra 
a Covid 19 do que nos 
primeiros 15 dias do mês.
É o caso dos laboratórios 
Unilab e Imedi. Na pri-
meira quinzena de maio 
foram realizados 237 exa-
mes PCR e Antígeno. Na 
segunda quinzena, foram 
1700 exames, com 114 
casos positivos de Covid. 
CIDADES Pág.5

Em maio a Secretaria de Saúde registrou um óbito por 
dengue. Segundo o boletim, trata-se de um homem da 
faixa etária de 60 a 69 anos. Esta é a quinta morte regis-
trada nos primeiros 5 meses de 2022. CIDADES Pág.5

DDM INVESTIGA

Pai acusa 
namorado da 
ex-mulher de 
abusar da filha
CIDADES  Pág.4

CONSUMIDOR

Cliente de 
hipermercado 
acusa agressão 
de seguranças
CIDADES  Pág.5 PAULISTA SUB20

Maio registra uma morte 
causada por dengue

RIO PRETO

NO CENTRO

MÁSCARAS

Saúde justifica 
queda na 
vacinação e 
alta de casos
Os motivos que levaram 
a Secretaria Municipal de 
Saúde determinar o re-
torno do uso obrigatório 
de máscara em lugares 
fechados são o baixo ín-
dice de vacinação contra 
a Covid entre os grupos 
de risco e o aumento re-
pentino dos casos. Entre 
os dias 17 e 30 de maio, 
3.733 pessoas pegaram a 
doença. CIDADES Pág.6

Ribeiro/Novorizontino

Divulgação
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Malefícios do cigarro 
para sua circulação

O hábito de fumar repre-
senta um importante fator 
de risco para as doenças car-
diovasculares, em especial 
para os problemas relaciona-
dos ao sistema circulatório. 
Quem fuma apresenta maior 
risco de evoluir com derrame 
cerebral, infarto do miocár-
dio, trombose arterial e má 
circulação.

Independente do tipo de 
cigarro utilizado, o efeito da 
nicotina em nossa circulação 
resulta no aumento da visco-
sidade sanguínea, conhecido 
popularmente como “sangue 
grosso”. Este fenômeno pre-
dispõe a formação de micro 
trombos no sistema arterial 
e no sistema venoso, resul-
tando em prejuízo circula-
tório e insufi ciência vascular 
periférica.

A trombose arterial 
constitui uma importante 
complicação do tabagismo. 
A viscosidade sanguínea 
aumentada promove o en-
tupimento da circulação 
arterial, promovendo um 
quadro clínico agudo, com-
posto por dores nas pernas, 
redução na sensibilidade dos 
pés, frialdade dos membros 
e ausência de pulsos perifé-
ricos palpáveis. Na presença 
destes sintomas, a avaliação 
médica deve ser imediata, 
uma vez que o restabeleci-
mento da circulação arterial 
deve ocorrer o mais breve 
possível, a fim de evitar a 
isquemia dos tecidos cor-
porais e a possível evolução 
para perda do membro.

A má circulação repre-
senta outra complicação 
circulatória associada ao 
hábito de fumar. Além de 
aumentar a viscosidade san-
guínea e facilitar a formação 
de trombos, a nicotina tem a 
capacidade de agredir o en-
dotélio vascular, reduzindo 
a proteção da parede arterial 
e, consequentemente, acele-
rando o depósito de placas de 
colesterol em nossas artérias.

O fenômeno ateroscleró-
tico acelerado resulta em di-
minuição do fl uxo sanguíneo 
para a periferia do corpo, em 
especial para os pés, prejudi-
cando a perfusão dos mem-
bros e difi cultando a ativi-
dade física e a deambulação. 
A claudicação intermitente, 
caracterizada por dores nas 
pernas durante a caminhada, 
em decorrência do esforço 
físico, constitui um sintoma 
comum associado a má cir-
culação. A presença e o au-
mento das placas de ateroma, 
devido ao tabagismo, além 
de prejudicar a circulação, 
representa um fator de risco 
para a trombose arterial. 

Além da trombose arterial 
e da má circulação, o hábito 
de fumar também eleva o 
risco de infarto do miocárdio 
e acidente vascular cerebral, 
aumentando a morbimor-
talidade cardiovascular. Na 
presença de dores no peito, 
falta de ar e alteração de sen-
sibilidade e motricidade nas 
mãos e nos pés, é importante 
o acompanhamento médico 
para descartar e/ou diagnos-
ticar alterações circulatórias 
relacionadas ao cigarro.

Caso você mantenha o 
hábito de fumar, realize pe-
riodicamente seu check-up 
vascular, e na presença de 
dores nas pernas, frialdade 
nos pés e arroxeamento das 
extremidades, não hesite 
em procurar o seu cirurgião 
vascular. Para maiores infor-
mações, 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

O Brasil passou por um 
fenômeno interessante nos últi-
mos 50 anos em se tratando de 
nutrição infantil. O país saiu de 
um quadro onde a desnutrição 
era o maior desafio familiar 
para um momento em que o ex-
cesso de peso extrapola aquela 
antiga associação de crianças 
gordinhas à saúde e se junta ao 
cenário pandêmico mundial da 
Obesidade Infantil. 

Em combate a esse desafi o 
da atualidade, celebra-se no 
dia 03 de junho o Dia da Cons-
cientização Contra a Obesidade 
Mórbida Infantil com intuito 
de trazer atenção e conscien-
tização da sociedade para esse 
alerta, promover diálogo e 
visibilidade sobre a relevância 
e o impacto dos hábitos de vida 
na saúde dos pequenos. 

A obesidade infantil é con-
siderada um dos maiores pro-
blemas de saúde pública pedi-
átrica, afetando cerca de 224 
milhões de crianças em idade 
escolar em todo o mundo, só 
no Brasil estima-se que quase 
7 milhões de crianças apresen-
tam excesso de peso e segundo 
o Ministério da Saúde viu-se 
que uma em cada 10 crianças 
brasileiras de até 5 anos está 
com o peso acima do ideal: 
são 7% com sobrepeso e 3% já 
com obesidade. As tendências 
pós-anos 2000 previram um 
mundo onde, pela primeira 
vez, haveria mais crianças e 
adolescentes obesos do que 
com baixo peso. 

A obesidade é uma condi-
ção complexa, multifatorial 
e pró-inflamatória que está 
associada à uma combinação 

O desafio no combate à
Obesidade Mórbida Infantil
Karla Lacerda 80% das crianças brasileiras de até 5 anos 

consomem alimentos ultraprocessados, 
como bolachas recheadas, o que também é 
observado entre bebês com menos de 2 anos

de fatores incluindo a exposição 
das crianças a um ambiente que 
estimula a ingestão de alimentos 
densamente calóricos, o seden-
tarismo, o excesso de telas e suas 
respostas biológicas a esse am-
biente. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) sua 
prevalência é crescente e se atri-
buí a fatores políticos, econômi-
cos, sociais, culturais, genéticos, 
ambientais e comportamentais. 

Antigamente, a obesidade 
era um problema quase que 
exclusivamente de adultos, mas 
aos poucos foi se estendendo a 
faixas de idades cada vez meno-
res, chegando hoje inclusive a 
acometer gravemente crianças 
menores de 5 anos. A partir des-
sa informação é possível fazer 
uma previsão sobre os adultos 
do futuro, pois atualmente as 
doenças advindas da obesidade 
já atingem crianças cada vez 
mais novas apontando para 
perspectivas de adultos mais 
doentes. Inclusive, a Sociedade 
Brasileira de Pediatria relem-
brou uma previsão sombria da 
OMS, que antevê que em 2030, o 
Brasil pode ser o quinto país com 
o maior número de crianças e 
adolescentes obesos. Se nada for 
feito, a possibilidade de reverter 
a projeção é de somente 2%. 

De acordo com o Estudo 
Nacional de Alimentação e Nu-
trição Infantil recente, 80% 
das crianças brasileiras de até 
5 anos consomem alimentos 
ultraprocessados, como bola-
chas recheadas, o que também 
é observado entre bebês com 
menos de 2 anos. 

Primeira Infância
Um momento muito de-

terminante para essa situação 
é a gestação, pois já é sabido 
que a nutrição inadequada da 
mãe e o excesso de peso já in-
fl uenciam o perfi l alimentar do 
neném que ainda nem nasceu. 
Outro problema identificado 
pelos especialistas é a desob-
servância e descumprimento da 
exclusividade do aleitamento 
materno até os seis meses de 

idade, inserindo a criança no 
ambiente de alimentação não 
saudável mesmo antes dela es-
tar apta a comer e introduzindo 
industrializados e ultraproces-
sados já durante os primeiros 
meses de vida. É importante a 
família se atentar, pois, apesar 
de alimentos ultraprocessados 
apresentarem maior durabili-
dade, eles não devem fazer parte 
da rotina alimentar uma vez que 
apresentam elevadas quantida-
des de açúcar, sal, gordura trans 
e aditivos químicos que podem 
ser prejudiciais à saúde. 

Já está mais que compro-
vado que o consumo regular de 
ultraprocessados (sorvete, suco 
de caixinha, biscoitos recheados, 
macarrão instantâneo, achoco-
latados, bolos industrializados, 
embutidos etc.) é uma das fortes 
razões do ganho de peso exces-
sivo na infância e essa tendência 
de consumo é o refl exo do im-
pacto do marketing e políticas 
permissivas sobre alimentação 
infantil. 

Na prática, para uma melhor 
visualização e entendimento 
dos pais temos que uma criança 
que tem seu peso 25% maior 
que o desejável para sua idade, 
já apresenta sobrepeso, que 
é um primeiro alerta para a 
obesidade. Quando o peso está 
30% acima, ela já é considerada 
obesa. Ambas as condições po-
dem favorecer a doenças como 
diabetes, hipertensão, hiperco-
lesterolemia, depressão, câncer 
e doenças cardiovasculares. 
O aumento de peso entre os 
pequenos hoje resultará em um 
aumento signifi cativo no futuro 
nos custos da saúde. 

A pandemia da Covid-19 
também agravou a situação 
quando causou uma interrupção 
abrupta e signifi cativa na rotina 
das crianças, aumentou o seden-
tarismo e teve impacto negativo 
na saúde mental e bem-estar, 
pois, sem espaço para gastar 
energia propiciou ambiente ide-
al para ter tempo de folga com 
os eletrônicos e suas estratégia 
agressivas de marketing.

Decisão
A partir daqui, é necessário 

pôr em prática ações que favo-
reçam a melhora desse quadro 
e pensando nisso o primeiro 
passo é identifi car que a criança 
está acima do peso. Essa é a 
maior difi culdade dos pais ou 
responsáveis, pois normalmen-
te, identifi cam apenas quando as 
crianças já estão muito obesas 
ou já apresentam doenças ad-
vindas do excesso de peso. Os 
adultos tendem a não dar tanta 
atenção ao fato de a criança estar 
gordinha até que isso vire um 
problema grave de saúde.

A família como um todo pre-
cisa mudar hábitos pois a crian-
ça repete o que ela vê os adultos 
a sua volta fazendo, então se 
todos se sentam a mesa, sem 
telas, com alimentos saudáveis, 
se é um momento tranquilo e 
bom a criança replicará esse 
comportamento e desenvolve-
rá uma relação melhor com a 
comida. Isso inclusive está no 
guia alimentar para a população 
brasileira, que orienta comer 
com atenção em ambiente tran-
quilo e sempre que possível em 
companhia. Além disso, criança 
precisa ter rotina. A rotina é 
uma segurança para a criança 
e permite que ela se desenvolva 
melhor num ambiente seguro, 
onde ela está ciente das ativida-
des que vão acontecer no dia da 
família, incluindo seu momento 
de brincar, de estudar, de co-
mer, de dormir, gerando menos 
tensão e estresse na hora de 
concluir as tarefas. 

Uma última dica seria in-
cluir a criança já desde bem 
pequena nas compras da feira 
e na produção da alimentação, 
dando oportunidade para que 
ela conheça e escolhas os vege-
tais, frutas, legumes, hortaliças 
que vão compor o cardápio da 
semana. 

As estratégias preventivas 
provaram ser a intervenção de 
saúde pública mais efi caz para 
conter esta pandemia. Uma 
abordagem multidisciplinar 
envolvendo modifi cação da dieta 
e implementação de um estilo de 
vida saudável, incluindo ativida-
de física regular, minimizando 
o tempo de tela e intervenções 
comportamentais, foi considera-
da a mais benéfi ca na prevenção 
da obesidade. 

O envolvimento da família, 
escola e comunidade é impor-
tante para resultados de longo 
prazo, assim como o envolvi-
mento do governo no desen-
volvimento de políticas que 
ajudem a criar um ambiente e 
oportunidades para alimentação 
saudável e atividade física. Não 

A realização de procedimen-
tos anestésicos em situações de 
emergência constitui um desafi o 
para os anestesiologistas. Es-
tas situações podem envolver 
desde a necessidade de seda-
ção até a completa anestesia, 
dependendo da necessidade 
de intervenção no momento da 
emergência. Frequentemente as 
intervenções relacionam-se com 
diagnósticos (realização de exa-
mes) e procedimentos curativos 
(sutura, redução de fraturas e 
cirurgias). Nessas condições 
em que o trabalho é planejado, 
a avaliação pré-anestésica é um 
fundamento essencial, pois per-
mite a identifi cação de possíveis 
riscos e redução de complica-
ções. Já em cenários de emer-
gência nem sempre é possível 
realizá-la de forma completa e o 
anestesiologista atua para redu-

ARTIGO

Gabriel Redondano
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ARTIGO

devemos relaxar nossa vigilân-
cia, e formuladores de políticas 
e especialistas devem prestar 
mais atenção ao monitoramento 
e prevenção da obesidade mór-
bida em crianças e adolescentes 

nas próximas décadas.

* Por Karla Lacerda, CEO 
da CalcLab, plataforma que 
faz leitura diagnóstica de 
exames laboratoriais.

O anestesista e o desafio de reduzir
complicações em cirurgias de emergência

zir as complicações ao máximo, 
uma vez que a vida do paciente 
pode estar em risco. 

Dependendo das condições 
do paciente e possibilidades de 
obtenção de informações com 
a família, o anestesiologista 
busca identifi car o histórico de 
saúde. É importante saber sobre 
a utilização de medicamentos de 
rotina, alergias, presença de do-
enças pré-existentes (tais como 

hipertensão arterial e diabetes, 
entre outras) e cirurgias ante-
riores. Além disso, a avaliação 
do paciente está dirigida princi-
palmente para a verifi cação das 
condições do sistema neurológi-
co, cardiopulmonar, respiratório 
e função de coagulação. 

Baseados nas informações 
do estado clínico e histórico de 
saúde do paciente (sempre que 
possível), o anestesiologista 
planeja as intervenções com o 
objetivo de tornar a assistência 
mais segura possível, reduzin-
do os riscos de complicações, 
principalmente as direcionadas 
à possibilidade de broncoaspi-
ração e instabilidade hemodi-
nâmica. 

Para minimizar as com-
plicações, os medicamentos e 
dosagens apropriados devem 
ser escolhidos e administrados 
em um ambiente adequada-
mente monitorado e a avaliação 
do paciente deve ser realizada 

antes, durante e após o uso. 
Medicamentos como drogas 
pró-cinéticas, inibidores de 
bomba de prótons e drogas 
para a estabilidade hemodinâ-
mica, entre outros, podem ser 
utilizados para a redução de 
intercorrências. A passagem de 
sonda nasogástrica para o esva-
ziamento do conteúdo gástrico 
e procedimentos para proteção 
das vias aéreas e manutenção 
da função respiratória -- como 
a sequência rápida de intubação 
-- podem ser necessários neste 
momento. 

A atuação do anestesiolo-
gista também se estende ao 
esclarecimento de dúvidas a 
respeito do processo e orien-
tação do passo a passo a ser 
seguido, tanto para o paciente 
como também para a família 
e acompanhante, que nesta 
hora certamente estarão muito 
ansiosos e inseguros. Isso con-
tribuirá para que o paciente se 
mantenha estável e o resultado 
seja o mais satisfatório possível. 

A realização de anestesias 
em casos de urgência ou emer-
gência requer habilidade, tra-
balho de equipe e experiência. 

É fundamental que haja trocas 
constantes de informações com 
a equipe de cirurgiões e de en-
fermagem. Os anestesiologistas 
do Grupo Care Anestesia pos-
suem experiência para atuar 
neste cenário e sempre buscam 
a forma mais confortável e 
segura de gerar um estado de 
total ausência de dor e sensa-
ções desagradáveis durante a 
cirurgia.

*Gabriel Redondano
Médico-Anestesista

Título Superior em Aneste-
siologia/TSA

Título Europeu em 
Anestesia e Terapia Inten-
siva (EDAIC)

Certifi cado de Atuação 
na Área da DOR (CAAD)

Pós-Graduado em Tera-
pia Intensiva e Anestesia 
em Pacientes de Alto Risco
MBA em Gestão, Inovação 
e Serviços em Saúde, Di-
retor-Presidente do GCA 
(Grupo Care Anestesia)

Coordenador do De-
partamento de Anestesia 
do Vera Cruz Hospital -- 
Campinas
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Política Morto pela PRF
Por 10 a 7, Comissão da Câmara decide 
convocar ministro da Justiça para 
explicar caso Genivaldo.

Tericeira via
Em reunião, PSDB decide apoiar Tebet se 
MDB der cabeça de chapa em 3 estados: 
MG, PE e RS

O vereador Bruno Moura 
(PSDB) quer tornar as aca-
demias de Rio Preto voltadas 
para a prática de atividade 
física como atividade essencial 
no munícipio. 

Para isso ele protocolou 
nesta quarta-feira, 1, projeto 
de lei que institui a prática de 
atividade física, orientadas 
por profi ssionais de Educação 
Física como essenciais para a 
saúde da população. 

Em tese, Bruno quer evi-
tar que as academias possam 
voltar a sofrer com as res-

Após máscaras voltarem, vereador quer 
tornar academias serviço essencial

PROJETO

trições impostas durante a 
pandemia, em que precisaram 
permanecer fechadas durante 
as medidas anunciadas pelo 

governo estadual e Prefeitura 
para combater a propagação 
da Covid-19. 

Na proposta Moura afir-

Objetivo  é blindar setor 
de possiveis fechamen-
tos durante enrijeci-
mento das regras con-
tra a Covid

Projeto é do vereador Bruno Moura

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) assina nesta quinta-
-feira, 2, ordem de serviço para 
início das obras de reforma e 
adequação do Terminal Rodo-
viário e do Shopping Azul.  A 
empresa Constroeste foi a ven-
cedora da licitação no valor de 
R$ 16,8 milhões e terá prazo de 
10 meses para concluir a obra. 

A licitação foi homologada 
pela Prefeitura de Rio Preto no 
dia 26 de abril. O edital previa 
valor total de R$ 17,1 milhões. 
Do valor que será pago agora 

a Constroeste R$ 2,9 milhões 
serão provenientes de emenda 
parlamentar do então depu-
tado federal Rodrigo Garcia, 
hoje governador do Estado, 
R$ 8,7 milhões do Plano de 

Edinho assina hoje ordem de serviço 
para reforma do Terminal Rodoviário

ADMINISTRAÇÃO

Prédio que abrigava o 
Shopping Azul, com 163 
permissionários, foi 
destruído em incêndio

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Mobilidade Urbana e R$ 5,6 
milhões será custeado pelos 
cofres municipais. 

O Shopping Azul, que abri-
gava 163 permissionários, fi cou 
completamente destruído após 
um incêndio de grandes pro-
porções atingir o piso superior 
da Rodoviária, no dia 23 de 
janeiro de 2021. 

Além da reforma do prédio, 
o edital prevê obra de drena-
gem de água da chuva sob a 
pavimentação da rua Pedro 
Amaral para eliminar o risco de 

alagamento da Praça Paul Ha-
ris (pátio de manobra dos ôni-
bus e pontos de taxi da Estação 
Ferroviária). O prazo estimado 
para a execução das obras é de 
300 dias, a partir da assinatura 
da Ordem de Serviço. 

De acordo com a secretaria 
de Obras o conceito arquitetô-
nico do prédio será mantido, 
mas com alterações pontuais 
para garantir acessibilidade, 
proporcionando um melhor 
aproveitamento da área, inclu-
sive com a expansão da cober-

VALOR DE

R$ 16,8 mi
CONTRATO que será 
executado pela Cons-
troeste com prazo de 
dez meses para con-
clusão da obra

Contrato para reforma do prédio será assinado hoje, incêndio em janeiro de 2021 destruiu o terminal

tura no pavimento superior. As 
alterações contemplam ainda 
uma nova torre de elevadores. 

“O projeto é muito mais 
amplo do que imaginamos 
no início. Ele não contempla 
apenas a recuperação da parte 
atingida pelo incêndio, mas 
também todo o serviço de dre-
nagem da rua Pedro Amaral, 
adequações na parte de acessi-
bilidade, instalações elétricas e 
hidráulicas”, destacou o prefei-
to Edinho Araújo. A assinatura 
ocorre às 10 horas, no gabinete.

Prefeitura 
licita obra para 
substituir ponte 
da represa

A Prefeitura de Rio 
Preto deve concluir nesta 
quinta-feira, 2, processo 
licitatório que vai defi nir a 
empresa responsável pela 
obra da ponte da ciclovia 
do lago 3 da Represa Mu-
nicipal. Desde novembro 
do ano passado, a ponte 
de madeira está interdi-
tada, devido a problemas 
estruturais, verifi cados. O 
problema foi identifi cado 
durante vistoria de rotina 
realizada por técnicos do 
município. A Defesa Civil 
decidiu fechar a ponte até 
a sua recuperação. 

Apenas em fevereiro 
deste ano a Prefeitura 
decidiu instalar faixas 
apontando a interdição 

Valor
Consta no edital publi-

cado pelo governo Edinho 
que haverá a troca da atual 
passarela de madeira por 
um mais forte, de metáli-
ca. O valor previsto para o 
serviço é de R$ 413,8 mil. 
Quem vencer terá prazo 
de 4 meses (120 dias) para 
concluir. 

Proposta
As propostas para a 

execução do projeto pode-
riam ter sido protocoladas 
no Executivo até terça-
-feira, dia 1º de junho. A 
abertura dos envelopes 
está prevista para esta 
quinta, às 8:30 horas.

Da REDAÇÃO

ma que “as atividades físicas 
são consideradas essenciais, 
devido à sua indiscutível ca-
pacidade de prevenir doenças 
físicas e mentais. As academias 
de musculação, ginástica, na-
tação, hidroginástica, artes 
marciais e demais modalida-
des esportivas, constituem 
prestadores de serviço na área 
da saúde, sendo, portanto, es-
senciais mesmo em período de 
calamidade pública”, afi rma. 

Para Bruno as academias 
atendem os protocolos sani-
tários (máscara, higienização 
após uso, tapes de limpeza 
e secagem, álcool em gel em 
pontos estratégicos, etc.), que 
são medidas comprovadas de 
contenção da transmissão do 
vírus, sendo possível a aber-
tura segura. 

O projeto ainda precisa re-
ceber os pareceres antes de ir 
à votação defnitiva no plenário 
da Câmara.

O conceito arqui-
tetônico do prédio 
será mantido, mas 
com alterações pon-
tuais para garan-
tir acessibilidade, 
proporcionando um 
melhor aproveita-
mento da área

PAGAR R$ 100 MIL

Prefeitura é condenada a por 
morte provocada por bueiro

A Prefeitura de Rio Pre-
to está condenada pela 9ª 
Câmara de Direito Público 
do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ) a pagar in-
denização de R$ 100 mil por 
danos morais pela morte de 
Pedro Lucas Silvério Este-
vam. Ele foi arremessado de 
sua moto após passar sobre 
a tampa de um bueiro do 
Serviço Municipal de Água 
e Esgoto (Semae) que tinha 
uma depressão, provocou 
o acidente e ele se chocou 
com uma árvore. Morreu 
com traumatismo craniano. 

A mãe do rapaz já havia 
vencido a ação na Justiça 
de Rio Preto. A Prefeitura 
apelou e a 9ª Câmara do TJ 
não aceitou os argumentos. 
Entre eles, dizia que o local 
não apresentava problemas 
e que ela não podia ser 
responsabilizada por um 
equipamento que não é dela, 
e sim da autarquia. 

O relator da ação, desem-
bargador Ponte Neto, disse 
que a Prefeitura tem culpa 
subjetiva por ser solidária 
e que as provas juntadas ao 
processo indicavam que o 
local estava com problemas 
e sem sinalização. 

A indenização será cor-
rigida pelos índices ofi ciais 
desde a decisão do julga-
mento e sentença dada em 
Rio Preto. Ela também foi 
condenada a pagar o advo-
gado da vítima. O julgamen-
to teve ainda a participação 
dos desembargadores Décio 
Notarangeli, presidente da 
turma, e de Oswaldo Luiz 
Palu. 

Procurada, a Prefeitura 
emitiu uma nota. “A Procu-
radoria Geral do Município 
não comenta decisões judi-
ciais e, após tomar ciência, 
irá analisar se é o caso de in-
terpor recurso.” O processo 
na Justiça é de 2017. 

Prefeitura condenada a pagar indenização

Divulgação

Parlamento da Região Metropolitana se reúne hoje
SAÚDE NA PAUTA

O Parlamento Regional 
Metropolitano de Rio Preto se 
reúne às 14 horas desta quin-
ta-feira, dia 2, para debater a 
demanda da saúde regional, 
ouvindo representantes dos 
Executivos municipais e esta-
dual, como também represen-

tantes dos prestadores de ser-
viços de saúde dos municípios 
e discutir a possibilidade de 
ampliação dos investimentos 
visando melhorar o atendi-
mento da população. 

Foram convidados prefei-
tos, secretários municipais 

de Saúde e vereadores dos 
37 municípios integrantes da 
Região Metropolitana, sendo 
solicitado informações sobre 
a demanda reprimida de ci-
rurgias eletivas e atendimentos 
realizados, foram convidados 
ainda representantes do Mi-

nistério Público. O secretário 
estadual Jean Gorenstein con-
fi rmou presença no encontro. 

O presidente Pedro Rober-
to defende que após as reuni-
ões realizadas pela Comissão 
Permanente de Saúde da Câ-
mara de Rio Preto.

Divulgação SMCS

Divulgação
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CIDADES Na Raposa Tavares
Foram contabilizados 267 tabletes de 
maconha e 2 sacos de skank, total de 
190 quilos. A apreensão foi na rodovia

Na capital
A Polícia Civil, apreendeu 11 carros de 
luxo durante a operação “Bout” em 
ação contra alavagem de dinheiro,

APÓS RECLAMAR DA DEMORA

Cliente acusa seguranças de 
hipermercado de agressão

O 3º DP de Rio Preto vai 
investigar uma denúncia de 
lesão corporal contra dois 
seguranças de um hipermer-
cado, localizado no Jardim 
Veneza.

A vítima, de 45 anos, pro-
curou a Central de Flagrantes, 
na noite desta terça-feira, 31, 
para registrar a queixa. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o cliente aguar-
dava ser atendido no açougue 
do estabelecimento comercial 
e ao ver o gerente reclamou da 

demora, tendo recebido como 
resposta que a demanda no 
local estava grande e o tempo 
de espera era maior. 

O cliente teria retrucado 
que seria preciso contratar 
mais colaboradores e dois se-
guranças, que acompanhavam 
o gerente, teriam dito “quem 
é você?”, “quem pensa que 
é”, passando a agredi-lo com 
tapas no rosto, empurrões e 
socos no corpo. 

Para a polícia, a vítima 
alegou que os acusados ten-

taram levá-lo para uma sala 
do hipermercado, mas que 
conseguiu escapar.

Exame
Na delegacia, o denun-

ciante reclamou de dores por 
causa das agressões sofridas e 
recebeu uma guia para passar 
por exame de corpo de delito 
no IML rio-pretense. 

No estabelecimento comer-
cial, segundo a vítima, há câ-
meras de monitoramento que 
podem comprovar a violência.

Cliente procurou a plícia e acusa seguranças de hipermercado de agressão

Roubo
Dois desconhecidos, um 

deles que simulou estar ar-
mado, roubaram R$ 1 mil 
em doações para uma enti-
dade assistencial. O dinhei-
ro estava sendo recolhido 
por um motoboy. O roubo 
aconteceu às 18 horas desta 
terça-feira, 31, na Estância 
Santa Luzia, em Rio Preto. 
Para a polícia, a vítima, de 
35 anos, disse que após sair 
da casa de um doador foi 
abordada.

Tráfico
A Operação Sufoco com-

pletou 28 dias e, nesta ter-
ça-feira, 31, foi responsável 
pela prisão de um homem 
que transportava mais de 
10 mil porções de cocaína 
em um carro, no bairro do 
Limão, na zona norte de São 
Paulo. Policiais realizavam 
blitz quando desconfiaram 
de um motorista que tentou 
desviar a direção ao perceber 
a presença dos policiais mas 
acabou preso.

A Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM) rio-pretense 
vai investigar uma denúncia 
de estupro de vulnerável re-
gistrada na Central de Fla-
grantes, na noite desta terça-
-feira, 31, pelo pai da vítima, 
de nove anos. O acusado é 
o padrasto da criança, atual 
namorado da ex-mulher do 
denunciante. 

Pai acusa atual namorado da 
ex-mulher de abusar da filha

VIOLÊNCIA SEXUAL

No último domingo, 29, 
ao conversar com a fi-
lha, ela disse que estava 
sendo abusada

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Preso  do CPP 
é flagrado 
com celular 
e drogas

Segundo o boletim de ocor-
rência, após 16 anos o casa-
mento chegou a fi m e da união 
nasceram duas fi lhas, sendo a 
mais velha de 21 anos. A sepa-
ração ocorreu há seis anos e 
a guarda da menor fi cou com 
a mãe. 

A justiça garantiu o direito 
de visita ao homem, que per-
cebeu que a menina mudou o 
comportamento recentemente 
e passou a apresentar alergias 
na pele de origem emocional. 

No último domingo, 29, 
ao conversar com a fi lha, ela 
disse que estava sendo abusa-
da sexualmente pelo padrasto 
e que tinha contado sobre a 
violência para a mãe e a irmã 
mais velha. 

Para a polícia, o rio-pre-
tense disse que falou com os 
ex-sogros e a sua ex-mulher 
teria ficado furiosa, tendo 
enviado áudios ameaçando a 
vítima de morte. 

Com medo, a criança teria 
dito para o pai que “era tudo 
mentira”. O homem afi rmou 
na delegacia que a vítima es-
tava sendo coagida pela mãe 
para que a denúncia fosse 
“abafada”.

Durante revista no 
Centro de Progressão Pe-
nitenciária (CPP) de Rio 
Preto, às 7 horas desta 
terça-feira, 31, agentes 
surpreenderam um ree-
ducando, preso por trá-
fi co, retornando do pátio 
com drogas, celular e 
acessórios para dentor do 
alojamento do presídio. 

Drogas
Em vistoria em um 

embrulho que era carre-
gado pelo detento foram 
apreendidos um telefo-
ne, carregador e fone de 
ouvido. E em uma sacola 
plástica, oito porções de 
cocaína e 42 de maconha. 

Deic
Levado para o Plan-

tão, o acusado, de 29 
anos, teve a prisão em fl a-
grante decretada por dro-
gas sem autorização ou 
em desacordo e entrada 
ilegal de aparelho móvel 
de comunicação em es-
tabelecimento prisional, 
tendo sido encaminhado 
à carceragem da Deic.

A VÍTIMA TEM

9 anos
SEGUNDO O PAI, que 
acusa a mãe de tentar 
abafar o caso para de-
fendere o padrasto A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) rio-pretense vai investigar uma denúncia de estupro de vulnerável

BATEU EM CARRO

Motociclista fratura 
perna em acidente

Socorristas do Samu leva-
ram para o Hospital de Base 
de Rio Preto, na tarde desta 
terça-feira, 31, um motociclis-
ta, de 33 anos, que teve fratura 
exposta na perna esquerda. Ele 
se envolveu em um acidente 
com um Hyundai HB 20, na 
avenida Alfredo Teodoro de 
Oliveira, no Solo Sagrado, por 
volta das 12h15. 

O acidente
Uma guarnição da Polícia 

Militar foi acionada e no local 

apurou que ambos os veículos 
transitavam pela mesma via, 
mas em sentidos opostos. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a colisão aconteceu 
quando a motorista, de 21 
anos, foi realizar uma conver-
são à esquerda para entrar na 
rua Clóvis Prado de Carvalho. 

A Honda CB 250F Twister 
colidiu no para-choque do 
automóvel. Com o impacto da 
batida, o piloto caiu no chão. A 
motocicleta fi cou danifi cada. O 
4º DP investiga o caso.

CPP de Rio Preto

Da REDAÇÃO

Morador de 
rua preso com
documento
falso

Um morador de rua, 
de 23 anos, foi preso em 
fl agrante por uso de do-
cumento falso, às 12h20 
desta terça-feira, no Cen-
tro de Rio Preto. Com 
ele, policiais militares 
apreenderam um RG e 
um CPF falsifi cados. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, uma guarni-
ção da PM recebeu um 
chamado de que um jo-
vem havia furtado um 
pedestre. 

Em patrulhamento 
na rua Voluntários de 
São Paulo, na frente da 
praça central, a viatura 
surpreendeu o acusado, 
cujas características físi-
cas eram semelhantes às 
descritas como sendo do 
ladrão. Ao ser abordado, 
o acusado apresentou 
os documentos e os pms 
desconfi aram, pois a foto 
era diferente. Durante 
interrogatório, o suspeito 
confundiu o nome da mãe 
e acabou confessando que 
havia comprado os docu-
mentos por R$ 100 de um 
desconhecido.

OCORRÊNCIAS

Polícia registra mais dois golpes do falso boleto
Um rio-pretense, de 41 

anos, pagou um boleto falso 
de R$ 1.098,26 e só desco-
briu o golpe após ser cobrado 
pelo banco. O estelionato 
foi registrado na Central de 
Flagrantes, na noite desta 
terça-feira, 31. 

A vítima contou à polícia 
que estava com o pagamento 

da fatura atrasada e, no último 
dia 26, acessou o site da insti-
tuição fi nanceira para solicitar 
uma segunda via. 

Pouco depois, recebeu o 
documento pelo aplicativo 
WhatsApp, de um número de 
telefone com prefi xo 11. 

Sem desconfi ar da fraude, 
pagou o boleto que tinha como 

benefi ciária uma pessoa física. 
O cliente só descobriu que ha-
via sido enganado ao receber 
uma ligação do banco. O 2º 
DP vai investigar o crime.

Outro caso
Em outro caso uma mora-

dora do Dom Lafayete, caiu 
em um golpe de estelionato 

ao tentar pagar parcela de 
fi nanciamento. Ela procurou 
a Central de Flagrantes na 
manhã desta terça-feira, 31. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a jovem, de 29 anos, 
entrou no site da fi nanceira 
para negociar uma prestação 
e ao clicar em um link foi re-
direcionada para um número, 

de prefi xo 11, no Whatsapp. 
Acreditando na autenti-

cidade do boleto recebido, 
pagou R$ 750. Conforme 
comprovantes apresentados, 
o nome do favorecido é de 
uma microempresa e não da 
financeira onde a vítima é 
devedora. O estelionato segue 
sendo investigado 
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Saúde registra uma morte em maio
Em maio a Secretaria de 

Saúde registrou um óbito por 
dengue. Segundo o boletim, 
trata-se de um homem da faixa 
etária de 60 a 69 anos. Esta é 
a quinta morte registrada pela 

Da REPORTAGEM

Estudo aponta Rio Preto como 4ª cidade 
que menos perde água tratada no país

ABASTECIMENTO

Estudos do Instituto Trata 
Brasil, com dados do Siste-
ma Nacional de Informações 
sobre Saneamento – SNIS, 
divulgado nesta quarta-feira, 
1, revelam que Rio Preto é o 
município com a 4ª menor 
taxa de perda de água tra-
tada no país. A classificação 
insere o município no grupo 
com padrões de excelência. 

Somente oito dentre os 
100 municípios mais po-
pulosos do Brasil aten-
dem às metas

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto é o município com a 4ª menor taxa de perda de água tratada no país, classificação com padrões de excelência.

As perdas da água 
produzida pelo Se-
mae são da ordem 
de 20,32%. Desse 
total, 9,32% são 
perdas comerciais, 
diz relatório

Aumenta o uso de máscara no Centro de Rio Preto

Os laboratórios particulares 
em Rio Preto realizaram na 
segunda quinzena de maio 
até cinco vezes mais exames 
contra a Covid 19 do que nos 
primeiros 15 dias do mês. 
É o caso dos laboratórios Uni-
lab e Imedi ouvidos ontem.Na 
primeira quinzena de maio 
foram realizados 237 exames 
PCR e Antígeno. Na segunda 
quinzena, foram 1700 exa-
mes, com 114 casos positivos 
de Covid. 
O médico patologista Feli-
pe Arroyo Guedes+ Teixei-
ra disse que a procura pelo 
teste é grande e que mesmo 
os falsos negativos devem 
ser isolados por um período 
de 5 dias e repetir o exame. 
Ele explica que o exame pelo 

Procura por exame cresce 
5 vezes, dizem laboratórios

COVID

O exame pelo método 
Antígeno é o mais rápi-
do e fica pronto em até 
40 minutos; o PCR leva 
até 72 horas

método Antígeno é o mais rá-
pido e fica pronto em até 40 
minutos. O PCR é mais de-
morado e pode levar até 72h, 
embora seja o mais sensível 
para identificar a doença. 
Segundo explica, o único 
procedimento para evitar a 
doença são as medidas de 

higiene e afastamento social 
determinados pelo protoco-
lo do Ministério da Saúde. 
Entre eles, o uso de más-
cara. E a única prevenção, 
para amenizar uma possível 
contaminação, é a vacina. 
Alerta que quem ainda não 
se imunizou com as doses de 

reforço, tem que buscar uma 
Unidade de Saúde para fa-
zê-lo. O teste particular fica 
entre R$ 100 para o Antígeno 
e R$ 170 para o PCR, que ne-
cessita de mais tempo e insu-
mos de laboratório. 
Ele também sugere que nos 
meses de junho e julho, em-
bora mais frios, as pessoas se 
comportem como no verão, 
abrindo portas e janelas para 
manter a ventilação. O am-
biente sem circulação de ar 
possibilita contaminação por 
síndromes gripais. 

Unimed 
A Unimed também emitiu 
um comunicado aos seus as-
sociados na tarde de quar-
ta-feira (1º). Diz que devido 
ao alto número de casos de 
Covid e outras doenças res-
piratórias o seu Complexo 
de Saúde está com uma de-
manda elevada e ocasiona 
demora no atendimento. 
Segundo o documento, não é 
possível estimar o tempo de 
espera tanto no Pronto So-
corro para os Adultos e para o 
público Infantil e pede a com-
preensão.

LOCAIS FECHADOS

Uso obrigatório de máscara 
surpreende pessoas no centro

O rio-pretense amanhe-
ceu obrigado a usar máscara 
para evitar a retomada da 
pandemia de Covid 19. Uma 
volta pela região central in-
dica que a maioria das pes-
soas voltou a usar a indu-
mentária, embora algumas 
ainda se recusam a fazê-lo 
ou sequer sabem que existe 
uma determinação legal. 

No meio da tarde des-
ta quarta-feira algumas 
farmácias do Centro não 
tinham mais máscaras para 
vender. Muitas pessoas fo-
ram surpreendidas com a 
determinação do novo de-
creto municipal que obriga a 
máscara em lugares fechado 
e tiveram que se socorrer na 
farmácia mais próxima. 

Foi o caso da empresária 
Samanta Beneguer, proprie-
tária da Ótica Cidade. Ela 
chegou na loja sem saber, 
foi alertada pelos colabora-
dores e teve que procurar a 
farmácia mais próxima. Ele 

disse ter percebido mais 
gente usando, mas não en-
tendeu o que tinha acon-
tecido. 

A agropecuarista Maria 
Paula Aranha de Albuquer-
que, que não é de Rio Preto, 
passou a usar devido a de-
terminação legal. Disse que 
também percebeu mais gen-
te com o equipamento de 
proteção. O vendedor Carlos 
Roberto Ferreira disse que 
a maioria das pessoas que 
entra na loja que trabalha 
já está com a máscara. “Tem 
pouca gente que tem que 
pedir para pôr”, disse. 

Algumas pessoas, no 
entanto, continuam a deso-
bedecer a regra e não usam. 
Ludmila Samara, desempre-
gada, disse que tem medo, 
mas não usa mais porque 
ninguém está usando. Ela 
já pegou a doença, diz que 
tem medo de voltar a se 
contaminar, mas estava sem 
máscara.

Laboratórios registram 5 vezes mais busca por exame para Covid

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Arnaldo Antunes

doença nos primeiros 5 meses 
de 2022. 

O mês de maio foi o que 
registrou o menor número 
de casos positivos da doença. 
Foram 86. No total, 2244 pes-
soas procuraram os serviços de 
saúde com sintomas. Destes, 

17 foram descartados e outros 
2.141 ainda estão sendo inves-
tigados. 

8 mil
No acumulado do ano, 

8.052 pegaram a doença num 
universo de 18.086 pessoas 

que apresentaram os sintomas. 
Do total, 6.483 resultaram 
negativos após os exames e 
outros 3.551 continuam aguar-
dando o resultado do exame. 
Dos cinco óbitos, duas pes-
soas morreram em feverei-
ro e outras duas em março. 

 
Somente oito dentre os 100 
municípios mais populosos 
do Brasil atendem às metas 
da Portaria nº 490/2021 do 
MDR – Ministério do Desen-

volvimento Regional que prevê 
até 25% em perdas na distri-
buição e de 216 L/ligação/dia, 
até 2034. 

Quem são
São eles: Petrópolis, Cam-

pinas, Limeira, Rio Preto, 
Taboão da Serra, Campo Gran-
de, Aparecida de Goiânia e 
Goiânia. As perdas da água 

produzida pelo Semae são da 
ordem de 20,32%. Desse total, 
9,32% são perdas comerciais, 
ou seja, problemas nos hidrô-
metros e fraudes. Outros 11% 
são perdas físicas. 

O novo estudo “Perdas de 
Água Potável (2022, Ano Base 
2020): Desafios para a Dispo-
nibilidade Hídrica e ao Avanço 
da Eficiência do Saneamento 

Básico” foi feito a partir de 
dados públicos do ano base 
2020 e contempla uma análise 
do Brasil, das 27 Unidades da 
Federação e as cinco regiões, 
bem como as 100 maiores ci-
dades – os mesmos municípios 
do Ranking do Saneamento 
Básico.

Programa

O Semae tem um Programa 
Permanente de Redução de 
Perdas. A autarquia tem atuado 
na substituição de tubulações 
e de ramais, que hoje são em 
torno de 185 mil, em 2.200 
quilômetros de rede. 

Também foram intensifica-
das as ações educativas sobre o 
uso racional da água. 

Por meio do banco de dados 

da autarquia, são identificadas 
possíveis áreas com fraude. 
Uma equipe de fiscais vai até 
o local e, constatada a fraude, 
é aplicada multa e corrigida a 
irregularidade. 

Renovação
O Semae também faz reno-

vação periódica do parque de 
hidrômetros, na ordem de 20 
mil por ano, com garantia de 
qualidade e altíssimo índice de 
desempenho, evitando dessa 
forma a submedição. 

Os leituristas do Semae fo-
ram treinados para que, além 
da sua atividade básica de lei-
tura do medidor, verificassem 
também a existência de vaza-
mento de água na ligação, na 
calçada ou na rua. Em seguida, 
é feita a correção. 

A ação ampliou o combate 
às perdas com resultados mui-
to positivos. 

Mensalmente, pelo projeto, 
são reparados em média 1.500 
vazamentos. 

“O combate às perdas é um 
esforço permanente do Semae. 
No próximo dia 5, comemora-
mos o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Cuidar da água que 
é retirada da natureza, evitan-
do desperdícios e perdas, é 
um compromisso da autarquia 
com a preservação ambiental. 
A água é um bem preciso que 
não pode ser desperdiçado”, 
declarou Nicanor Batista Jr., 
superintende do Semae. 

DENGUE

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Baixo índice da vacinação e aumento 
de casos explicam volta das máscaras

SAÚDE

O Novorizontino foi su-
perado pelo Tanabi em casa 
nesta quarta-feira e perdeu 
a liderança do Grupo 1 no 
Campeonato Paulista Sub-20. 
O próprio Índio da Noroeste 
assumiu o primeiro lugar che-
gando a 12 pontos 

No primeiro tempo, o Tigre 
demorou um pouco para sair 
da marcação alta do rival, mas 
quase marcou com Lucas Café, 
que errou o alvo, e com Luís 
Otávio, que parou no goleiro 
adversário finalizando de den-

PAULISTA SUB-20

Tanabi, América e 
Mirassol vencem

tro da área. De pênalti, Rhurick 
marcou para o time visitante 
no final da primeira etapa. 

Na etapa final, o Tigre che-
gou a igualdade com Kaue Ca-
nela, que se jogou de carrinho 
e completou jogada de Luís 
Otávio na direita da grande 
área. O Tanabi, porém, voltou 
a marcar com Gustavo. 

O América de Rio Preto 
venceu a terceira partida se-
guida, dessa vez goleando o 
Votuporanguense fora de casa 
por três a zero. Já o vice-líder 
Mirassol bateu o Catanduva 
como visitante por 1 a 0. As 
equipes voltam a campo na 
próxima quarta-feira (8).

Os motivos que levaram a 
Secretaria Municipal de Saúde 
determinar o retorno do uso 
obrigatório de máscara em 
lugares fechados são o baixo 
índice de vacinação contra a 
Covid entre os grupos de risco e 
o aumento repentino dos casos. 

Entre os dias 17 e 30 de 
maio, 3.733 pessoas pegaram a 
doença. No período, 3 mortes. 

Entre os dias 17 e 30 de 
maio, 3.733 pessoas pe-
garam a doença. No pe-
ríodo, 3 mortes

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

AMISTOSO

Neymar se machuca durante treino e 
pode desfalcar seleção nesta quinta

O atacante Neymar saiu 
machucado do treino da sele-
ção brasileira na manhã desta 
quarta-feira (1º) e virou dúvi-
da para o técnico Tite para o 
amistoso de amanhã (2) contra 
a Coreia do Sul, às 8h (horário 
de Brasília), na capital Seul. De 
acordo com Rodrigo Lasmar, 
médico da seleção, o camisa 
10 sofreu um trauma no pé 
direito, após levar um pisão 
durante disputa de bola. O pé 
machucado é o mesmo que o 

jogador já lesionara em há três 
anos. “A primeira lesão que ele 
teve foi uma fratura no quinto 
metatarso, vocês lembram era 
o quinto dedo do pé, dessa vez 
ele teve uma lesão mais no 
meio do pé, mais ou menos 
em cima do terceiro metatarso, 
e inchou bastante”, explicou 
Lasmar durante coletiva. 

De acordo com o médico, 
o jogador já iniciou o trata-
mento, seguirá em observação 
nas próximas horas, e depois 
passará amanhã (2) por uma 
reavaliação. Neymar chegou a 
postar uma foto do pé machu-
cado no Instagram. 

O confronto contra a Co-
reia do Sul nesta quinta (2) 

Baixo índice da vacinação e aumento de casos explicam volta das máscaras

Nesta quinta-feira 
(1º) 57% dos leitos 
destinados a pa-
cientes de Covid na 
rede do SUS em Rio 
Preto estavam ocu-
pados.

Da REPORTAGEM Agência BRASIL

Lucas Figueiredo

No total da pandemia, a leta-
lidade é de 2,18%. Em pouco 
mais e dois anos, 141.020 rio-
-pretenses se contaminaram 
com a doença. 

Segundo a Fundação Seade, 
nesta quinta-feira (1º) 57% dos 

leitos destinados a pacientes de 
Covid na rede do SUS em Rio 
Preto estavam ocupados. 

Em janeiro foram aplicadas 
85.989 doses. Em feverei-
ro, 58.653. Em março foram 
48.864 e em abril, 44.377. Em 
maio, mesmo com a aplicação 
a determinação para a dose de 
reforço para os grupos e risco 
e a entrada das crianças, foram 

apenas 18.608 doses, segun-
do o último boletim sobre a 
doença. 

As porcentagens dos vaci-
nados em cada grupo foram 
caindo. Os idosos, que na pri-
meira e segunda doses, ultra-
passaram o número esperado 
pela Secretaria, na terceira e 
quarta doses desapareceram. 

Na primeira dose eles ultra-

passaram os 100% esperados 
e 100,8% se imunizaram. Na 
segunda dose, também. Foram 
101%. Na terceira, o número 
caiu para 88,5% e na quarta, 
apenas 47.1%. 

Entre os adultos (entre 20 e 
59 anos) o problema se repetiu. 
A primeira dose foi aplicada 
em 105,9% e a segunda, em 
102,5%. Apareceram mais 

pessoas do que a Secretaria es-
perava. A terceira, despencou 
para 64.5%. Os adolescentes 
tomaram apenas a primeira 
e segunda dose. A terceira 
começou a ser aplicada dia 30 
de maio. Foram 104,1% e 90,9, 
respectivamente. As crianças 
são o grupo menos imuniza-
do. Apenas 81,4% na primei-
ra dose e 53,7% na segunda. 

Nutricionista 
fala sobre 
rótulos dos 
produtos

Analisar as informa-
ções que constam nos 
rótulos dos alimentos é 
algo bem distante da rea-
lidade da grande maioria 
das pessoas quando o 
propósito é aderir a uma 
dieta balanceada. 

Segundo a nutricio-
nista Fabiana Veloso, de 
modo geral, as pessoas 
expressam sua preocu-
pação apenas em quan-
tidade de calorias ao se 
deparar com um alimento 
quando tentam aderir a 
uma dieta balanceada. 

Fabiana pontua a im-
portância de saber o que 
se está prestes a consu-
mir. “Primeiramente, 
deve-se atentar a data de 
validade. Muitas vezes 
os mercados derrubam 
o preço para desovar o 
produto vencido. Segun-
do, quantidade de sódio 
e outros aditivos quími-
cos que visam fazer com 
que o produto dure mais 
tempo nas prateleiras e 
principalmente a lista de 
ingredientes”, orienta. 

Para ela, a maioria 
esmagadora não sabe 
interpretar o rótulo dos 
alimentos e produtos e 
leva para casa o que não 
condiz com o que está 
buscando.

Daniela MANZANI

O time de basquete sobre 
rodas do CAD ganhou um re-
forço para o seu elenco nesta 
temporada. Trata-se de Edival-
do, mais conhecido como Didi. 
O atleta, que começou a jogar 
basquete sobre rodas com 20 
anos na equipe CEDE/PUC, 
do Paraná, coleciona títulos. 
Ele jogou o último brasileiro 
pela ANDEF/RJ. 

Paulo Jatobá, dirigente do 
time, comentou sobre a vinda 
do atleta e a montagem do 
elenco para os torneios desta 
temporada. 

“O Didi é um atleta que tem 
grande rodagem e está vindo 
para compor nosso elenco e 
assim qualificando muito mais 
nossa equipe. Nossa ideia é 
trazer mais 2 atletas até o pró-

PAULISTA 

Time de basquete do 
CAD ganha reforço 

ximo mês”, afirmou Jatobá. O 
primeiro jogo da equipe pelo 
Paulistão será no dia 16 de 
junho contra o Magic Hands, 
às 15 horas, em casa.

Da REPORTAGEM 

ocorrerá no Seoul World Cup 
Stadium, na capital sul-co-
reana. O segundo amistoso 
da seleção neste mês (Data 
Fifa) será contra o Japão, na 
próxima segunda-feira (6), às 
7h20, no Estádio Nacional de 
Tóquio. A abertura da Copa do 
Mundo está programada para 
o dia 21 de novembro.

De acordo com o 
médico, o jogador já 
iniciou o tratamento, 
seguirá em obser-
vação nas próximas 
horas antes de uma 
avaliação

DE SAÍDA

Meio-campo Paul Pogba deixará o 
Manchester United no final de junho

O meio-campista do Man-
chester United Paul Pogba 
deixará o clube quando seu 
contrato expirar no final deste 
mês, disse o time da Premier 
League nesta quarta-feira (1º). 

O francês havia sido re-
contratado pelo Manchester 
United vindo da Juventus em 
2016, mas não teve consistên-
cia em Old Trafford. 

“O clube anuncia que Paul 
Pogba deixará o Manchester 
United no final de junho, após 

o término de seu contrato”, 
disse o United em comunicado. 
“O francês tem uma longa as-
sociação com o United, tendo 
ingressado na academia de Le 
Havre com apenas 16 anos.” 

“Sinto-me privilegiado por 
ter jogado por este clube. Mui-
tos belos momentos e lem-
branças, mas o mais impor-
tante, um apoio incondicional 
dos torcedores. Obrigado @
ManUtd”, escreveu Pogba no 
Twitter. 

Depois de passar pelas ca-
tegorias de base, Pogba trocou 
o United pela Juventus em 
uma transferência gratuita em 
2012, antes de ser atraído de 
volta pelo técnico José Mouri-
nho, em uma negociação que 
atingiu 89 milhões de libras 
(R$ 534 milhões). 

Pogba fez 27 jogos em todas 
as competições pelo United 
na última temporada, com o 
clube terminando em sexto no 
Campeonato.

O francês havia sido 
recontratado pelo 
Manchester United 
vindo da Juventus 
em 2016, mas não 
teve consistência 
em Old Trafford.

CIDADES / ESPORTES
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
  
  

Prezados Senhores Associados: 
  
  

O Presidente da ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA E 
ADMINISTRADORA ESTÂNCIA SÃO MANOEL nos termos do disposto na lei 
nº 4591/64, convoca Vª. Sª, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, à se 
realizar no dia 10 de JULHO de 2022 (Domingo) às 9:00  em primeira 
convocação e as 9:30 horas em segunda convocação com qualquer número de 
presença, na sede do Condomínio, nesta cidade de São José do Rio Preto, 
Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
                                        
  
1º Prestação de contas do Exercício do ano de 2021; 
  
2º Informações sobre a Regularização 
  
  
  
Os proprietários que se encontrarem em débito com taxas de manutenção ou multas 
que lhes tenham sido aplicadas, poderão tomar parte na assembleia, contudo, não 
terão direitos a voto. 
  
  
  

         São José do Rio Preto, 30 de Maio de 2022. 
  

  
ASSOCIAÇÃO ORGANIZADORA E ADMINISTRADORA ESTÂNCIA SÃO MANOEL 

(Estância São Manoel) 
  
  
 

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem 
imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 10 de Junho de 2022 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 14 de Junho de 2022
às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais 
condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição dos Imóveis: 1- O lote 
nº 06, da quadra P, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca
de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua 
Projetada 11; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 05; do lado esquerdo 
mede 20,00m e divide-se com o lote 07; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 25, encerrando uma 
área superficial total de 200,00 m²; distante 31,52m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.128 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 74.331,03. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 213.730,95. 2- O lote nº 20, da quadra Z1, situado no loteamento 
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 17; do lado direito de quem
da Rua Projetada 17 olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 19; do lado esquerdo mede 20,00m
e divide-se com o lote 21; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 09, encerrando uma área 
superficial total de 200,00 m²; distante 48,56m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.382 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 68.484,38. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 169.009,33. 3- O lote nº 15, da quadra W, situado no loteamento 
denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes 
medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 15; do lado direito de quem da rua 
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 14 e parte do lote 13; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se 
com o lote 16; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 11, encerrando uma área superficial total
de 200,00 m²; distante 15,90m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.302 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 66.299,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 156.543,45. 4- O lote nº 22, da quadra U, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS 
BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela 
frente mede 10,00m e divide-se com a Rua Projetada 14; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 21; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 04, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 7,65m
da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 150.266 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 71.497,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão
R$ 201.240,50. 5- O lote nº 03, da quadra P, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta 
cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 6,09m
e divide-se com a Rua Projetada 33; mais 13,32m em curva na confluência da Rua Projetada 33 com a Rua projetada 11; 
do lado direito de quem da rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 21,04m e divide-se com o lote 02; do lado esquerdo 
mede 11,52m e divide-se com a Rua Projetada 11; e finalmente nos fundos mede 14,25m e divide-se com parte do lote 
04, encerrando uma área superficial total de 276,49 m². Matrícula nº 150.125 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 112.834,57. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 270.321,13. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 14 de Junho de 2022, às 11:00 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado 
(§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos 
legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online
o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos 
de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva
do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral
do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas 
relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro 
sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz
e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura 
pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter 
“Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros.
A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal 
e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta
do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido
de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais 
questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado 
estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas 
respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações 
judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel e ao procedimento
ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 10/06/2022 às 11h 2º Leilão: dia 14/06/2022 às 11h

 
 
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 
GRAHAM BELL INCORPORADORA S/A  

 

Por solicitação do Presidente Sr. Marcello Luís Moi, ficam os Senhores Associados convocados a participarem de Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em ambiente virtual, no período compreendido entre as 08h00 do dia 20/06/2022 as 18h00 do dia 
28/06/2022 (fase de debate e votação). 

VOTAÇÂO PRÈVIA DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA – como preparativo para o funcionamento da Assembleia haverá 
votação do Presidente da Assembleia que ocorrerá entre as 08h00 e 12h00 do dia 20/06/2022. Os interessados a concorrerem à 
presidência da assembleia devem informar nome completo, CPF e e-mail até as 12h00 do dia 19/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento 

Em um primeiro momento, os assuntos, abaixo relacionados, serão discutidos em ambiente virtual, nas Salas de Debates, e 
servirão de preparativo para a votação. Nesta fase, a participação nas Salas de Debates ainda não tem caráter de votação, mas 
trata-se de oportunidade dada aos condôminos(as) para conhecerem, questionarem, opinarem e sugerirem soluções em cada um dos 
assuntos de interesse. 

As Salas de Debates funcionarão entre as 12h00 do dia 20/06/2022 e as 12h00 do dia 24/06/2022 e os assuntos a serem 
discutidos e posteriormente votados serão:  

1) Aprovação da prestação de contas 2021; 

2) Aprovação da prestação de contas Janeiro a Maio 2022; 

3) Apresentação da situação dos processos de unificação  

4) Apresentação do relatório dos próximos passos e pendencias 

5) Aprovação da nova Diretoria Julho 2022- Julho 2023; 

6) Assuntos Gerais; 

Nas Salas de Debates serão disponibilizados arquivos relacionados aos assuntos de interesse que servem de base para consulta e 
retirada de dúvidas. 

A FASE DE VOTAÇÃO da AGO ocorrerá na mesma Plataforma AVCond e estará disponibilizada no período compreendido 
entre as 18h00 do dia 24/06/2022 até as 18h00 do dia 28/06/2022, oportunidade em que serão colocados em votação os itens que 
necessitam de aprovação.  

Observação importante: Os interessados a concorrem aos cargos de Presidente, Vice Presidente, Diretor, Comissão de Obras 
devem manifestar, expressamente, por meio de registro de sua intenção nas Salas de Debates, até as 12h00 do dia 24/06/2022, a fim de 
serem relacionados como candidatos aos cargos. Poderão ser enviados vídeos de apresentação dos candidatos, para inclusão do link na 
plataforma.  

A participação nas Salas de Debates e, posterior Votação na Assembleia, em ambiente virtual, será feito por meio do acesso à 
Plataforma AVCond. Para isto, acesse via navegador (Chrome, Firefox, IE e outros) o link app.avcond.com, utilizando os dados de login 
recebidos nos e-mails cadastrados junto à Administradora. 

Procurações devem ser encaminhadas até as 12h00 do dia 20/06/2022, por meio do endereço e-mail 
condominiogranhabell2020@gmail.com para fins de cadastramento. 

Para efeitos legais, considera-se a convocação feita, nos moldes da Convenção, por meio da expedição e publicação do 
presente EDITAL, sendo que o mesmo terá publicação em jornal de circulação de São José do Rio Preto. 

Para operação da Plataforma AVCond foi designado, como operador da plataforma, o Sr. Fernando Gardino de Souza, que 
também, exercerá as funções de secretário da Assembleia. 

Cada condômino pode realizar o registro de seu voto na opção desejada, durante o período de vigência da assembleia virtual 
aberta para esta finalidade, por meio do acesso à Plataforma AVCond, no período de funcionamento da Assembleia acima descrito. 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1) É defeso aos associados se fazerem representar por procuradores munidos de instrumentos particulares de procuração, 
devendo a procuração ser depositada nas mãos do síndico, antes do início da assembleia. É recomendável apresentar cópia do 
RG do outorgante; 

2) As deliberações das assembleias gerais serão obrigatórias a todos os associados, independentemente de seu comparecimento 
ou de seu voto, cabendo ao síndico executá-las e fazê-las cumprir. 

São José do Rio Preto, 28 de Maio de 2022. 

 
 

Atenciosamente 
 
 
 

______________________________ 
Marcello Luiz Moi 

Presidente 

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

FONE (17) 3214-7777 | www.riopreto.sp.leg.br 
 
 
 

 

ATO DA MESA DIRETORA DA CÂMARA N° 8/2022 
 

Promove alterações ao Ato da Mesa nº 14/2021. 
 

CONSIDERANDO a necessidade de adequar as normas internas de combate à 
COVID-19 à recente edição do Decreto Municipal nº 19.213, de 31 de maio de 2022; 

CONSIDERANDO que a esta Mesa Diretora compete tomar todas as medidas 
necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos (art. 19, I, do RI) 

 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

PRETO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, por este ato RESOLVE: 
 

Art. 1º  O Ato da Mesa nº 14/2021 passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

“Art. 1º  ..................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
§3º  É obrigatório o uso de máscara de proteção facial, com cobertura total do 
nariz e da boca, durante a permanência nas dependências da Câmara, excetuadas 
as crianças menores de 3 (três) anos e pessoas com deficiência. 
......................................................................................................................... 
§6º  Fica recomendada a manutenção do distanciamento de no mínimo 1 (um) 
metro entre as pessoas em todos os ambientes da Casa.” (NR) 

 
Art. 2º  O controle de ponto restabelecido por força do art. 16-A, do Ato da Mesa nº 

14/2021, fica temporariamente substituído pelo registro impresso em atestado de frequência, 
até que seja editado Comunicado da Presidência retomando o controle digital. 

 
Art. 3º  Este Ato entra em vigor na data de sua edição. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 1º de junho de 2022. 
 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 

Presidente da Câmara  
 
 

Ver.ª KARINA CAROLINE DE SOUZA 
Vice-Presidente 

 
 

Ver. RENATO PUPO DE PAULA 
1º Secretário 

 
 

Ver. ROBSON LEANDRO RICCI 
2º Secretário 

 
 

Ver. JORGE MENEZES SILVA 
3º Secretário 

  
  

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 
EXTRATO DE PORTARIAS 

 

 

PORTARIA Nº 6952, DE 31 DE MAIO DE 2022. 

EXONERA o servidor JORGE GIMENEZ BERRUEZO, do cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração, de Diretor-Geral, Referência C-1, lotado na Diretoria Geral, a partir de 01 de junho de 
2022. 

 

PORTARIA Nº 6953 DE 31 DE MAIO DE 2022. 

Nomeia o senhor ARNALDO DE FREITAS VIEIRA, no cargo em comissão de livre nomeação e 
exoneração de Diretor-Geral, Referência C-1, lotado na Diretoria Geral, a partir de 01 de junho de 
2022. 

 

PORTARIA Nº 6955, DE 01 DE JUNHO DE 2022. 

CONCEDE ao servidor ARNALDO DE FREITAS VIEIRA, ocupante de cargo em comissão de livre 
nomeação e exoneração, de Diretor-Geral, Referência C-1, a Gratificação de 35% para exercer 
atividades extraordinárias nas Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes da Câmara Municipal, a 
partir de 01 de junho de 2022. 

 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES. 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 

Editais

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 48/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 62/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 29/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de tratamento 
‘Therasuit’ a paciente M.C.L.R, por determinação judicial nos autos do processo 1001529-
70.2018.8.26.0369. 
Data da realização da Sessão Pública: 28/06/2022 
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, 1º de junho de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

Proclamas

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 SAMUEL ROMÃO QUEIRÓZ e MILENA NERY, sendo ELE filho de 
JOÃO MARCOS QUEIRÓZ DOS REIS e de REJANE ABADIA ROMÃO QUEIRÓZ 
e ELA filha de JOÃO NERY; 

2. ADRIANO DE ALMEIDA LINO e CÍNTIA LIONELA AMBROSIO DE MENEZES, 
sendo ELE filho de FLORISVALDO FERREIRA LINO e de APARECIDA DE 
ALMEIDA e ELA filha de JOSÉ GOMES DE MENEZES e de LEONICE 
AMBROSIO DE MENEZES; 

3. FABIANO HENRIQUE CAMILO e DIANE CRISTINA GARCIA DA COSTA, 
sendo ELE filho de JULIO CÉSAR CAMILO e de ANDRÉIA REGINA DE 
MORAES e ELA filha de ADEILDO DA COSTA e de VALÉRIA CRISTINA 
GARCIA DA COSTA; 

4. GERSON VEIGA e ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA, sendo ELE filho de 
GERALDO VEIGA e de NAIR VEIGA e ELA filha de CLAUDEMIR ARCANJO 
DE OLIVEIRA e de IZABEL FAUSTINA MONTEIRO DE OLIVEIRA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 01/06/2022. 

 

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: 
 
ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS e MILENA DOS SANTOS 
FREIRE MARTINELI. Ele, de nacionalidade brasileira, funcionário público estadual, 
divorciado, nascido em Votuporanga, SP, no dia 11 de agosto de 1989, filho de 
ALEXANDRE NUNES DOS SANTOS e de VIVIANE REGIANI DE OLIVEIRA 
SANTOS. Ela, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 28 de março de 1990, filha de NILTON CARLOS MARTINELI e 
de ROSEMARY DOS SANTOS FREIRE.  
 
DIEGO PETROCINO CAETANO e TATIANE MARQUINI RIBEIRO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, estudante, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia 12 de 
julho de 1988, filho de WILSON ALVES CAETANO e de ELIANA PETROCINO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 14 de fevereiro de 1995, filha de ANTONIO ARMINDO AUGUSTO 
RIBEIRO e de CLAUDIA REGINA MARQUINI AUGUSTO RIBEIRO.  
 
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, 01 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 
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SOCIAL

Marinez (Lala) Osti em big coquetel de lançamento e autógrafos 
do seu livro “Memórias do Coração”, no Terraço Ammici – Quinta 
do Golfe. Toda renda da venda dos livros será revertida para Insti-
tuições de Caridade. Foto do colunista Luizinho Bueno

O empresário Daniel Gobbo, e a fi lha, Laura Gobbo, Campeã Pau-
lista de Hipismo, em noite de lançamento da Copa Villa Real de 
Hipismo, no restaurante Blue Jasmim, que acontecerá neste fi nal 
de semana no Recinto de Exposições de Rio Preto. A entrada é 
gratuita. Foto Arnaldo Mussi Os irmãos, Fabinho e Gustavo Faria, foram os responsáveis pela 

tradicional Feijoada do Mané, 100% benefi cente, no sábado pas-
sado. Foto do colunista Luizinho Bueno

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
ACREDITE

SE QUISER.
Uma professora botou um retra-
to de Jesus Cristo morto na cruz, 
com os dizeres:” bandido bom 
é bandido morto”. Conteúdo de 
uma prova da escola! O absurdo 
foi parar na delegacia de polícia 
para registrar um B.O. Eu vou 
morrer e não vou ver tudo!

VIRUS QUE
NÃO ACABA.

A decisão do prefeito Edinho 
Araújo quanto a determina-
ção da obrigatoriedade do 
uso das máscaras em am-
bientes fechados foi sábia 
e na hora certa.  Quem tem 
bom senso não reclamou. 
Ponto e basta!

PELA LEGALIDADE.
Os vereadores estão com medo de discutir o projeto de lei 
enviado pela Prefeitura para atender à ordem judicial que 
exterminou centenas de cargos de confi ança, dos quais boa 
parte eram providos por servidores de carreira. A lembran-
ça do que o Ministério Público fez da vez passada, quando 
processou os edis de então dizendo que estavam apenas tro-
cando seis por meia dúzia, mantendo as ilegalidades comba-
tidas, ainda é sentida no Legislativo. Porém, sejamos justos, 
a situação agora é outra: o que o Judiciário disse não foi que 
os cargos atuais são ilegais, mas que são mal descritos. O que 
é esperado na nova lei que ora se discute é que é preciso dizer 
melhor as atribuições deles. Só isso...

ACERTANDO AS CONTAS.
O prefeito Edinho Araújo mandou para a Câmara uma lei que 
autoriza o SEMAE a fazer seu próprio PPI, o popular Refi s. 
Quem estiver devendo à autarquia de água e esgoto terá uma 
excelente oportunidade de pôr suas contas em dia. O felizar-
do que puder pagar tudo de uma vez fi cará isento de multas 
e juros; quem não puder pagar à vista tem a opção de parce-
lar a dívida em seis vezes com um belíssimo desconto. Isso é 
possível graças à gestão séria de Nicanor Batista à frente do 
órgão, o que tem garantido sua saúde fi nanceira.

UM DOM NA
RELIGIÃO.

Dom Antônio Villar está na 
cidade há pouco mais de dois 
meses e já é uma unanimi-
dade. Quem já teve contato 
com o novo bispo de nos-
sa diocese percebeu que se 
trata de uma pessoa excep-
cionalíssima, receptivo e de 
trato muito agradável. Isso 
é muito importante porque 
a igreja precisa estar próxi-
ma de sua gente e o primeiro 
passo nesta direção tem que 
ser de sua liderança rumo ao 
povo. Parece que todos têm 
concordado que Dom Villar 
é gente como a gente.

A DENGUE
DO JORDANI.

Luiz Carlos Jordani foi picado 
pelo mosquitinho da Dengue e 
arriou por uns 100 dias, fi can-
do em casa, proibido de sair 
com os amigos. Reclamou das 
dores no corpo, sofreu com 
febre persistente, mas, recu-
perado, deu o ar da graça no 
Clube Monte Líbano, na terça 
feira, para rever amigos e cum-
primentar Nadim Cury pela 
gestão que fi nda. Emagreceu 
bem, mas fi cou livre do Aedes 
Aegypti, que é a nomenclatura 
taxonômica para o mosquito 
que é o responsável pela den-
gue ou pernilongo rajado.

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

 Big lançamento
Com a presença de seletos convidados, aconteceu na noite 
de ontem, o coquetel de lançamento da Copa Villa Real de 
Hipismo, no restaurante Blue Jasmim, na Redentora.  O tão 
aguardado evento com mais de 260 competidores do Estado 
de São Paulo, será no próximo fi nal de semana, dias 3,4 e 5 
de junho, no Recinto de Exposições de Rio Preto. Válida para 
o ranking da Federação Paulista de Hipismo. Haverá praça 
de alimentação com música ao vivo no local. A entrada é gra-
tuita, com doação de um quilo de alimento não perecível.

 Ajudar ao próximo
Este é o principal objetivo do projeto Riopreto Shopping Soli-
dário que retorna à Praça 3 de Eventos do Riopreto Shopping 
em uma sexta edição inédita, de 1 a 3 de junho, oferecendo es-
paço e visibilidade às ONGs que fazem a diferença nas comu-
nidades onde atuam. Esta proposta vai ao encontro do DNA do 
Riopreto Shopping de sempre abrir espaço para ações sociais.

 Orlando brasileira
Olímpia recebe nesta semana o ADIT Share, maior fórum 
sobre multipropriedade e timeshare da América do Sul. 
Apelidada de “Orlando brasileira”, a cidade também está 
hoje entre os principais destinos de multipropriedade no 
País, ao lado de Gramado e Caldas Novas. No material 
abaixo, trazemos os principais números relacionados a 
esse modelo de férias, bem como falas dos representantes 
de dois dos três maiores grupos que operam este mercado 
na cidade.

 No melhor estilo
Studio André Siqueira será o primeiro salão conceito 
La`Brizza do país. O salão funcionará no Plaza Avenida 
Shopping, e será inaugurado no dia 7 de junho, diz o cabe-
leireiro André Siqueira. Na segunda-feira, dia 6 de junho, 
véspera, haverá um coquetel para convidados e a impren-
sa a partir das 19 horas.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
QUANDO AS ÁGUIAS ESTÃO EM 

SILÊNCIO, OS PAPAGAIOS COMEÇAM 
TAGARELAR. 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

UM GRANDE CLUBE Nadim Cury, o presidente, foi 
aplaudido pelos associados do Clube Monte Líbano, na ter-
ça feira a noite, durante a entrega do novo restaurante das 
piscinas por uma plateia de centenas de associados.

O ATO MARCOU  a aprovação da obra com capacida-
de para 400 pessoas e o que faltava concluir nesta gestão, 
foi mais um compromisso de campanha. O presidente Na-
dim, aproveitou o uso da palavra para recomendar seu atual 
vice Paulo Voltarelli candidato na eleição que se aproxima.

COM UM BIG COQUETEL, na terça-feira, Cristina 
Dalul, recepcionou vários arquitetos e empresários. Entre os 
convidados estavam: Fabiano Hayasaki e Tânia, Claudia Togni, 
Daniela Abud, Orestes Tonelli, Michelle Conte e Sônia Conte.

COSTELADA DE CHÃO do requisitado Ed Buffet, o 
tradicional Arroz de Braga, Chef Zezão, festival de massas 
e pizzas da Bella Capri, entre outras delícias, participam do 
evento na praça de alimentação da Copa Villa Real de Hi-
pismo, que acontecerá neste final de semana no Recinto de 
Exposições de Rio Preto.

FEIJOADA BENEFICENTE, em prol da Barraca Ar-
gentina (Festa das Nações) do Serviço Social São Judas Ta-
deu, no próximo dia 5, domingo, das 11h às 13 horas. Valor do 
convite R$ 80 reais, para 2 pessoas. Retirar na Algodoeira, 
na Avenida Comendador Vicxente Filizola, 6100.

COM ORGANIZAÇÃO do SIMM – Sindicato da Indús-
tria do Mobiliário de Mirassol, a edição 2022 da Movinter já tem 
data marcada. A mostra será nos dias 28, 29 e 30 de junho, no 
estacionamento coberto do Shopping Iguatemi, das 14h às 20h.

A BACIO DI LATTE, gelateria de origem italiana que 
nasceu em São Paulo em 2011, segue expandindo e acaba 
de inaugurar sua mais nova loja no Shopping Iguatemi São 
José do Rio Preto. Com a nova unidade, a marca chega a 131 
lojas próprias em todo o Brasil.

A 11ª AQUISHOW BRASIL, realizada em Rio Pre-
to, no último final de semana, movimentou em torno de R$ 
130 milhões entre negócios fechados e orçamentos, o que 
corresponde a um crescimento de mais de 100% em relação 
à edição anterior, de 2019.

COCO BAMBU, restaurante, participa do 1º Festival de 
Peixes e Frutos do Mar de São José do Rio Preto. O evento, que 
vai até domingo, dia 5, foi desenvolvido pela Associação Co-
mercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp) e conta com a par-
ceria do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares 
(Sinhores) e o apoio da Prefeitura e da Mar & Rio Pescados.

QUANDO AS ÁGUIAS ESTÃO EM 
SILÊNCIO, OS PAPAGAIOS COMEÇAM 

TAGARELAR. Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211
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