
AUMENTO PREOCUPA

Em 9 dias, Rio Preto tem 5.760 
casos de Covid e 14 mortes
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Saúde descarta 
agora centro 
unificado para 
atendimento

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP - SEXTA-FEIRA - 10 DE JUNHO DE 2022 - ANO XIX- Nº 5.579 - R$ 1,50

DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Floriculturas de Rio Preto co-
memoram as vendas na semana 
do Dia dos Namorados após a 
pandemia ter prejudicado o fatu-
ramento em anos anteriores.  
 CIDADES Pág.6

AMOR QUE ANIMA
AS FLORICULTURAS

Ação flagra trabalho escravo e bolivianos

OPERAÇÃO

Uma ação em Fernandópolis  na terça-feira resgatou dois trabalhadores em plantação 
de milho em situação de trabalho análogo à escravidão. Já anteontem outra ação 
do Ministério Pútblico do Trabalho encontrou bolivianos em oficinas de costura em 
Bady Bassitt que atendem lojas em Rio Preto. Ontem empresários foram chamados 
para assinar termo de ajuste de conduta e alertados. CIDADES Pág.5

Samu atende vítima eletrocutada após pisar em fio enquanto urinava na rua

PROJETO

POLÍTICA Pág.3

Garcia envia à 
Alesp PEC que 
regulamenta 
polícia penal

Homem leva 
descarga 
elétrica após 
pisar em fio 
enquanto 
urinava na rua

ESTADO GRAVE

CIDADES  Pàg.4

Ônibus de 
graça para 
distritos aos 
sábados
A partir deste sábado, dia 
11, a Prefeitura da Estância 
Turística de Olímpia passa a 
oferecer transporte coletivo 
gratuito dentro da cidade e 
para os distritos de Ribeiro 
dos Santos e Baguaçu para 
toda a população. A medida 
valerá exclusivamente aos 
sábados, exceto quando for 
feriado, e contemplará to-
dos os usuários e as linhas 
CIDADES Pág.5

EM OLÍMPIA

ESTORIL

Ação forma 41 
mulheres em 
projeto de 
aluguel social

Em apenas 9 dias, de 31 
de maio a 8 de junho, a 
Secretaria de Saúde de Rio 
Preto registrou 5.760 novos 
casos e 14 óbitos por Covid. 
Entre os dias 17 de maio e 
31, portanto nos 13 dias an-
teriores, foram 3.722 casos 
e 3 óbitos. Na quarta-feira a 
Fundação Seade informou 
ao Ministério Público que 

PROJETO

Câmara autoriza recriar 
cargos apadrinhados
A Câmara de Rio Preto 
aprovou nesta quinta-feira, 
9, durante sessão extraor-
dinária, projeto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que 
cria 138 cargos de livre no-
meação e 609 funções gra-

tificadas, obrigatoriamente 
ocupadas por servidores de 
carreira do município. Pro-
jeto atende decisão judicial 
do TJ que extingiu leis que 
mantinham cargos na pre-
feitura. POLÍTICA Pág.3

ERA HOJE

Ação contra queimadas

O aceiro negro previsto para 
ser realizado nesta sexta-
-feira (10) em um trecho 
de 24,1 hectares para criar 
um corredor de segurança 
e evitar grandes incêndios 
na Floresta do Noroeste 
Paulista e Estação Ecológica 
foi cancelado pelo Corpo 
de Bombeiros. O motivo 

foi o clima e as chuvas que 
caíram na cidade. O Comitê 
de Prevenção do Incêndios 
decidiu fazer vários aceiros 
controlados. Essa é uma 
nova modalidade de evitar 
incêndios como em 2020 e 
2021 que quase destruíram 
toda a mata nativa.
POLÍTICA  Pág.3

TRÂNSITO

Comerciante e 
policial brigam 
na rua e param 
na delegacia
CIDADES  Pág.4

CIDADES Pág.6CIDADES Pág.6

o número de leitos desti-
nados à doença ocupados 
superava os 60%.  Na quarta 
também  o presidente do 
Conselho Municipal de Saú-
de, Fernando Araújo, pediu  
a abertura de uma unidade 
central apenas para atender 
aos casos de doenças respi-
ratórias.         
CIDADES Pág.6
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Tratamentos de Reprodução 
Humana e estado emocional

Muitos casais possuem 
como projeto de vida ter 
filhos. A infertilidade atinge 
de 8% a 15% dos casais, se-
gundo a organização mundial 
de saúde. Acredita-se mais 
de 278 mil casais no Brasil 
tenham dificuldade para 
gerar um filho em algum mo-
mento da idade fértil. Com 
isso, após muitas tentativas 
de engravidar sem suces-
so, essas pessoas buscam 
as clínicas de reprodução 
humana para entender a 
dificuldade e obter auxílio 
para realizar esse sonho. 
Expectativa, medo, ansieda-
de e decepção são sentimen-
tos comuns nesse cenário, 
assim como a depressão, 
perda da autoestima e estres-
se. Na maioria dos casos, as 
pessoas estão em um estado 
emocional de fragilidade, 
ansiosos e desgastados por 
um processo que já pode ter 
sido longo e difícil e receber o 
diagnóstico da infertilidade, 
assim como a exclusão das 
possibilidades naturais para 
conceber um filho, provo-
ca, muitas vezes, angústias, 
conflitos e desestabilida-
de emocional que afetam a 
vida pessoal, conjugal e até 
mesmo profissional. Nessas 
circunstâncias, é importante 
que o tratamento seja tam-
bém acompanhado por um 
atendimento psicológico. 
Além do acompanhamento 

psicológico é importante não 
se descuidar do corpo, man-
tendo-o sempre saudável e 
em movimento. Atividades 
físicas, como a prática de 
esportes, meditação, corrida, 
dança, dentre outras, além 
de estimularem a melhora 
do sistema imunológico, 
também ajudam no alívio das 
tensões físicas e emocionais. 
A alimentação também é 
fator fundamental. Dê pre-
ferência a verduras e le-
gumes em detrimento de 
comidas com alto teor de 
gordura, sódio e açúcar, 
como os fast-foods. Bebidas e 
cigarros devem ser evitados. 
Dedicar-se a uma atividade 
nova de lazer ou retomar 
antigas ajudam na capaci-
dade de melhorar a nossa 
qualidade de vida, concen-
tração e diminuir os níveis 
de estresse e ansiedade. Isso 
acontece porque essas ati-
vidades estimulam a pro-
dução dos chamados hor-
mônios da felicidade, como 
a endorfina, a serotonina, 
a dopamina e a ocitocina. 
Se cuidar emocionalmente 
nesse período vale a pena 
e poderá ajudar na busca e 
realização de seu sonho

*Por Luiz Fernando 
Gonçalves Borges – mé-
dico ginecologista e obs-
tetra, pós-graduado em 
Reprodução Humana

Neste domingo, 12, é co-
memorado o dia dos namo-
rados, muitos casais prova-
velmente vão comemorar 
esta data com presentes, 
jantar especial, hospedagem 
em algum hotel, entre mui-
tas outras opções oferecidas 
pelo comércio. A data é uma 
das que mais movimenta o 
comércio de acordo com a 
dados da Confederação Na-
cional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC), 
este ano o comércio espera 
vender R$ 2,49 bilhões com 
queda de 2,6%, descontada 
a inflação, na comparação 

Dia dos namorados: fique
atento aos seus direitos
Jean Dornelas Fora todos esses aumentos do custo 

dos insumos exportados por esses
países, outra preocupação para nós 
brasileiros é a instabilidade econômica

com o resultado da mesma 
data em 2021, que chegou a 
R$ 2,56 bilhões. O movimento 
financeiro estimado deverá ser 
semelhante ao de 2019, ano 
em que as vendas do varejo 
atingiram R$ 2,47 bilhões. Já 
que em 2020 por conta da pan-
demia, o setor registrou uma 
queda histórica de 21,5% em 
comparação ao ano anterior. 
Outro dado que o consumidor 
deve se atentar este ano ainda 
de acordo com a CNC os preços 
de bens e serviços associados 
ao Dia dos Namorados devem 
estar, em média, 10,7% mais 
altos do que no mesmo período 
do ano passado. 

Além dos preços mais altos 
para o bolso do consumidor, é 
muito importante atentar-se 
para o seu outros quesitos, por 
exemplo, devido a pandemia 
houve um impulsionamento 

de compras online, porém o 
Procon-SP no ano passado, 
registrou um aumento 49% 
nas reclamações devido a pro-
blemas com comércio online, 
de acordo com a Fundação, as 
principais queixas de janeiro a 
abril de 2021 foram a demora 
ou não entrega do produto, 
com 18 mil queixas, cobrança 
indevida (9.872), produtos 
entregues com problemas 
(4.587), problemas com con-
trato, pedido ou orçamento 
(4.509) e serviço não forne-
cido (2.750). Para auxiliar os 
namorados que pretendem 
presentear suas companheiras 
ou companheiros, certifique-se 
qual a política de trocas da 
empresa, pois a troca não é 
obrigatória. É muito importan-
te certificar, fotografar no bal-
cão, caso não tenha nenhuma 
orientação sobre a política de 

trocas, pergunte e peça para o 
atendente anotar no verso da 
nota fiscal. Para quem vai sur-
preender o seu amado(a) com 
um jantar, lembre-se que os 
restaurantes devem informar 
sobre a cobrança de couvert, 
a taxa de serviço é opcional. 
E de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor, multas 
por perda de comanda, taxa de 
desperdício, consumação mí-
nima são consideradas práticas 
abusivas. Outra recomendação 
importante é que os casais com 
mais de 60 anos têm direito 
a atendimento preferencial 
e restaurante também deve 
respeitar esta regra. 

Vale ressaltar que o co-
mércio de Rio Preto irá fun-
cionar em horário especial, os 
lojistas irão atender das 9h às 
20h nesta sexta-feira, 10 e no 
sábado,11, das 9h às 18h. Se 
houver algum problema na 
compra de produtos/serviços 
ou no pós venda o consumidor 
pode registrar sua reclamação 
através do WhatsApp (17) 
99627-0528, nas redes sociais 
do Procon Rio Preto ou ainda 
indo até a sede do órgão lo-
calizada na rua Silva Jardim, 
3604, Santa Cruz. 

*Advogado e Diretor do 
Procon Rio Preto. Gradu-
ado em Direito na Unirp, 
aprovado no exame da 
OAB/SP. Pós graduado 
em Direito Processual e 
Material do Trabalho.

O velho Baruch Spino-
za (1632-1677), com a sua pro-
videncial defesa da divindade 
presente também na matéria, 
deu-me ensejo para dissertar 
um pouco sobre as realidades 
que nos cercam, as físicas e as 
espirituais. Não se pode com-
preendê-las apenas por aquilo 
que nossos limitados sentidos 
registram.

Paulo Apóstolo revela em 
sua Primeira Epístola aos Co-
ríntios, 6:19, ser o corpo hu-
mano o tabernáculo de Deus 
na Terra. Jesus, contudo, vai 
adiante ao exaltar o Espírito – 
porquanto é a sede da consci-
ência que conduz o organismo 
e o mantém vivo – quando 
diz: “A carne para nada serve, 
o Espírito é que vivifica” (Evan-
gelho, segundo João, 6:63).

Nesse período de início de 
ano as redes sociais estão mais 
animadas que nunca, com posta-
gens de viagens, decisões para o 
novo ano, passeios e festas. Tudo 
muito legal e animado, contudo, 
junto com essa movimentação 
também aumentam os riscos de 
ser hackeado ou sofrer golpes e 
crimes que usam esses meios.

A questão de segurança das 
informações pessoais nas redes 
sociais ganha uma abrangência 
muito maior se pensarmos que 
isso pode impactar tanto em 
nossa vida online como offline. Os 
riscos chegam ao extremo de pes-
soas terem suas casas furtadas em 
períodos de viagens, sendo que os 
ladrões utilizam das informações 
compartilhadas para saber que 

ARTIGO

ARTIGO

Paiva Netto

Afonso Morais

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

MAIS FÉRTIL

DR. LUIZ FERNANDO
BORGES
saúde@dhojeinterior.com.br

ARTIGO

O Nada é o Tudo

10 passos para fugir de crimes nas redes sociais

Henry Ford (1863-1947), 
histórico empresário norte-a-
mericano, que estabeleceu em 
Michigan, EUA, uma das mais 
poderosas indústrias automo-
bilísticas do mundo, e defensor 
da lei da reencarnação, afian-
çou: “Não faço diferença entre 
matéria e espírito. São diversos 
graus de espessura da mesma 
coisa. Matéria passa a espírito 
e espírito passa a matéria por 
um processo de ascensão ou 
descensão, e tanto espírito como 
matéria se beneficiam com essas 
passagens”.

Alziro Zarur (1914-1979), 
vate de elevado gabarito, no 
seu Poemas da Era Atômi-
ca (1949), oferece-nos uma 
ode que singulariza o papel 
descomunal, ao mesmo tempo 
enganoso, do Nada, por trás 
de que alguns alegremente se 
escondem, sendo para eles mais 
fácil negar o que não entendem 
ou o que lhes fica impedido por 
força da ideologia que os apri-
siona. Agrilhoam-se em torre de 
marfim, frágil pela substância 
da qual filosoficamente se cons-
titui, isto é, para citarmos algo 
compreensível aos que veem na 
matéria o fundamento único da 
existência. Ora, isto é pura pre-
tensão do homem que imagina 
o planeta como o seu limite 

científico-filosófico, mesmo 
quando perscruta as amplitudes 
infinitas do Universo e as come-
ça a visitar. Cabe aqui o cuidado 
de Jesus ao lamentar que não 
podia descrever toda a verda-
de aos entes terrestres, tudo 
porque não se encontravam 
preparados para tal: “Quando, 
porém, vier o Paráclito, que Eu 
vos enviarei da parte do Pai, o 
Espírito da Verdade, que dele 
procede, esse dará testemunho 
de mim” (Evangelho, consoante 
João, 15:26).

Razão pela qual, conforme 
acabamos de ver em Suas pa-
lavras, prometeu mandar mais 
tarde o Paráclito, como o fez 
durante estes dois milênios, 
e não somente, quando, pela 
primeira vez, ocorreu no Pen-
tecostes em Jerusalém (Atos 
dos Apóstolos de Jesus, 2:1 a 
13). O próprio livro descritivo 
do Evangelista Lucas é pleno 
de demonstrações da ação do 
Paracleto, a exemplo dos Atos, 
3: de 1 a 10; 5: de 12 a 16; 7:55 
e 56; 8: de 4 a 8; 10: de 9 a 16 e 
44 a 48, e vai por aí.

Necessário se faz igualmente 
declarar que as manifestações 
sucessivas do Espírito da Ver-
dade não se têm restringido, 
segundo pensam alguns, ao 
território da religião. Como 

defini em “Novo e Abrangente 
Conceito do Rebanho Ecumê-
nico de Jesus”:

Meditando sobre o Ecume-
nismo Divino da Religião de 
Deus, do Cristo e do Espírito 
Santo, concluo que ela traz 
ao mundo novíssimo e abran-
gente conceito do Rebanho 
Ecumênico de Jesus: quando o 
Divino Chefe determinava aos 
Seus Apóstolos e Discípulos 
— representados na figura hie-
rática de Pedro — apascentar 
Suas ovelhas (Evangelho do 
Cristo, segundo João, 21:15 
a 17), não falava somente de 
ovelhas humanas. A Religião, a 
Ciência, a Filosofia, a Educação, 
a Arte, o Esporte, a Política, a 
Economia, a vida doméstica, 
a vida pública e tudo aquilo 
que simboliza a Cultura Uni-
versal, no Céu da Terra e na 
Terra*, são ovelhas do Rebanho 
de Jesus a serem pastorea-
das por Sua Eterna Doutrina, 
firmada no Seu Mandamento 
Novo: “Amai-vos como Eu vos 
amei. Somente assim podereis 
ser reconhecidos como meus 
discípulos” (Evangelho, segun-
do João, 13:34 e 35).

Essa é a Lei da Solidariedade 
Universal, portanto espiritual, 
moral e social. As áreas do sa-
ber e os seres humanos vivem 

completo processo de simbiose. 
Mas, como diz o Cristo — e aqui 
está a chave para podermos 
abrir a porta para essa grande 
realização, tendo por funda-
mento a plena vigência das 
Leis Divinas: “Sem mim nada 
podereis fazer” (Boa Nova, 
consoante João, 15:5).

Passemos, então, a palavra 
ao poeta Zarur:

Poema do Nada
“Nada,/ eu te invejo porque 

não vives,/ eu te invejo porque 
não amas,/ eu te invejo porque 
não sofres,/ porque não lês,/ 
porque não vês,/ porque não 
ouves.

“Nada,/ quem me dera ser 
nada, como tu,/ para sentir,/ 
no Nirvana da tua inexistência,/ 
a impassibilidade do Não-ser!

“Nada,/ para mim és/ Tudo”.

O pretenso Nada (que é o 
Tudo) traduz a imortalidade 
do incontável número de seres 
etéreos que habitam o Universo 
e não surgem aos olhos inquiri-
dores de um orbe ainda palco de 

dúvidas deprimentes. Chegou 
a hora de a criatura humana 
resgatar a si mesma do cruel 
destino ao qual se vem conde-
nando e de livrar a consciência 
dos males constantes por causa 
da ignorância dos assuntos es-
pirituais. Deus não é registrado 
pela visão física, mas existe e 
age. Como na forma exposta 
por Zarur no seu “Poema do 
Deus Divino”: “O Deus que é a 
Perfeição, e que ora eu tento/ 
Cantar em versos de sinceri-
dade,/ Eu nunca O vi, como 
em nenhum momento/ Vi eu 
o vento ou a eletricidade. (...)”

Na verdade, não há nada 
mais repleto, para a visão es-
piritual do ser, do que o espaço 
vazio. Matéria também é Espí-
rito, já afirmei em carta ao meu 
filho José Eduardo, quando, no 
início da década de 1990, ele 
estudava regência na Bulgária.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com

esses locais estão vazios.
Isso sem contar de que esses 

criminosos podem saber onde 
encontrar as pessoas, entendem 
a vida intima, sabem de informa-
ções de almoços em restaurantes, 
viagens, localização de casa, 
caminho do trabalho e bens que 
possuem como carros, motos e 
até joias.

Além disso, existem a preocu-
pação de dados que podem ser ob-
tidos, como CPF, contas bancárias 
e dados que podem ser hackeados. 
Existe também a possibilidade do 
perfil do usuário ser sequestrado, 
podendo usar de forma prejudicial 
ou pedir resgate para devolver.

Isso pode ocorrer utilizando 
avançadas tecnologias, mas na 
maioria das vezes são erros sim-
ples dos usuários, como acessar 
as redes sociais em locais de redes 

compartilhadas ou mesmo inserir 
senhas de fácil descobrimento, 
acredite, existem pessoas que 
ainda usam a sena “123456”.

Infelizmente estamos expostos 
e os riscos são grandes, mas é 
possível minimizar esse impacto 
e para isso existem algumas ações 
simples:

Evite passar informações pré-
vias sobre viagem e passeios que 
irá realizar, bem como tomar cui-
dado ao marcar o local onde está;

Altere constantemente as 
senhas das redes sociais e bus-
que sempre que essas não sejam 
simples;

Utilize todas as ferramentas 
de segurança que essas redes 
disponibilizam, como é o caso de 
autenticação dupla ou tripla, por 
meio de SMS ou aplicativos do 
Google e outros.

Evite utilizar redes públicas 
para acessar redes sociais e, prin-
cipalmente, não acesse nada em 
dispositivos que não sejam seu ou 
de pessoas de confiança;

Evite aceitar qualquer pedido 
de amizade e cuidado com as 
amizades em redes sociais, muitas 
vezes quem está do outro lado não 
é que se pensa;

Evite postagens que passem 
informações pessoais (até nome 
completo) e dados como telefone 
ou conta bancária. Proteja tam-
bém a imagens das crianças nas 
redes sociais

Ao sair da rede social o ideal é 
sempre deslogar da mesma, nun-
ca deixe aparelhos abertos ou sem 
senha, nem para ‘ir ao banheiro’, 
sempre trave. Também proteja 
seus aparelhos com senhas que 
não sejam simples;

Em caso de empresas ou in-
fluencer é fundamental possuir 
políticas de uso de redes sociais 
e ter termos de responsabilida-
des para que as pessoas que vão 

cuidar assinem quando houver 
terceirização;

Não clique em links ou bo-
tões e nada que seja suspeito, 
mesmo que a pessoa seja de 
confiança, e suspeite sempre de 
alguém pedindo informações 
pessoais e empréstimos, compra 
e vendas;

Caso tenha parentes que não 
tenham tanto conhecimento 
sobre o tema, explique e mostre 
os caminhos para se protegerem.

Redes sociais são caminhos 
para o entretenimento e nin-
guém quer impedir os outros de 
usar. Mas é sempre importante 
alertar sobre os cuidados. Isso 
irá proteger a todos e até mes-
mo a imagem das pessoas, que 
é algo também muito valioso. 
 

*Afonso Morais, sócio 
fundador e CEO da Morais 
Advogados Associados e 
Especialista em Recupera-
ção de Crédito e Fraudes 
Digitais
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Política Salário mínimo
Guedes admite que governo ‘não 
conseguiu’ dar aumento de salário 
a servidores neste ano 

Tucanato
Após saída de Doria e negociações por 
estados, PSDB confirma apoio a Simo-
ne Tebet para o Planalto

O governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) enviou nesta quin-
ta-feira (9) à Assembleia Le-
gislativa a Proposta de Emen-
da Constitucional (PEC) que 
regulamenta a Polícia Penal 
como órgão de segurança pú-
blica, vinculado à Secretaria da 
Administração Penitenciária. 
A PEC vai adequar a Consti-
tuição Estadual à Constituição 
Federal, que sofreu alteração 
com a inserção da Polícia Pe-
nal como órgão de segurança 
pública. 

Isso porque com a promul-
gação da Emenda Constitucio-
nal nº104 de 2019 foram cria-
das as polícias penais federal, 
estaduais e distrital, inserindo-
-as na Constituição Federal, o 
que integra os órgãos respon-
sáveis pela segurança pública. 

“Vou criar condições para 
que o Estado realize esse so-
nho de criar a Polícia Penal de 
São Paulo. Eu estou há muito 
tempo servindo o meu estado 
e, durante esse período todo, 
acompanhei a luta em relação 
à Polícia Penal, à ampliação do 
quadro da Secretaria da Admi-

Garcia envia à Alesp PEC que 
regulamenta a Polícia Penal

SEGURANÇA

nistração Penitenciária, com a 
contratação de mais agentes, 
e à valorização salarial. Hoje 
estamos assinando, com muita 
responsabilidade, a PEC que 
cria finalmente a Polícia Penal 
de São Paulo”, disse Rodrigo 
Garcia. 

Convocação
Durante a Sessão de Anu-

ência, realizada pela Secretaria 
da Administração Peniten-
ciária (SAP) no Memorial da 
América Latina, o governador 
também convocou 1,5 mil 
Agentes de Escolta e Vigilân-
cia Penitenciária (AEVP) que 
foram aprovados em concurso 
público. 

Os profissionais que atuam 
como AEVP participam de 
ações de escolta, vigilância e 
custódia de presos em movi-
mentações externas, além de 
realizar a guarda das unidades 
prisionais, visando a manu-
tenção das condições de segu-
rança da estrutura prisional, 
do custodiado e da população. 
À medida em que manifes-
tarem interesse pela vaga, os 
candidatos serão submetidos 
ao curso de formação técni-
co-profissional desenvolvido 
pela Escola de Administração 
Penitenciária (EAP) “Dr. Luiz 
Camargo Wolfmann” em San-
tana, na zona norte. Entre as 
atividades estão aulas práticas 

Governador também 
convocou 1,5 mil Agen-
tes de Escolta e Vigilân-
cia Penitenciária (AEVP) 
que foram aprovados

ADIN

PGJ recorre de anulação 
da lei de alunos com TDHA

Garcia envia à Alesp PEC que regulamenta a Polícia Penal como órgão de segurança

Procuradoria Geral de Justiça quer reformar decisão 

A Procuradoria Geral de 
Justiça ingressou com recurso 
extraordinário contra decisão 
do Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado de São 
Paulo que declarou, em abril 
deste ano, inconstitucional a 
lei municipal que obriga as 
escolas públicas e privadas de 
Rio Preto disponibilizarem ca-
deiras em locais determinados 
nas salas de aulas aos porta-
dores de Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH). A lei 
é de autoria do vereador Julio 
Donizete (PSD). 

A lei foi sancionada em se-
tembro do ano passado, após 
o Legislativo derrubar o veto 
do prefeito Edinho ao projeto. 
Com a derrota a Procuradoria 
Geral do Município acinou 
o Tribunal por meio de uma 
Ação Direta de Inconstitucio-
nal (ADI). O desembargador 

Jacob Valente, do TJ julgou 
inconstitucional a lei aprovada 
pela Câmara – acatando os 
argumentos de Edinho. 

O desembargador diz em 
seu despacho que a compe-
tência para regrar as ativi-
dades na área da educação é 
competência compartilhada 
entre a União e os Estados. Ele 
também ressalta que a Lei tra-
ta indevidamente das escolas 
particulares. 

Segundo ele, ofende a di-
visão de tarefas na área de 
educação que é dos poderes 
Executivo da Federação, Es-
tados e Municípios. E cita o 
artigo 299 da Constituição 
Federal e os artigos 239 e 248 
da Constituição Estadual. 

No recurso extraordinário 
de agora a Procuradoria Geral 
de Justiça pede a reforma do 
acórdão do TJ e que o caso 
seja encaminhado para análi-
se final do Supremo Tribunal 
Federal (STF). 

Divulgação

Da REPORTAGEM
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A Câmara de Rio Preto 
aprovou nesta quinta-feira, 9, 
durante sessão extraordinária, 
projeto do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que cria 138 
cargos de livre nomeação 
e 609 funções gratificadas, 
obrigatoriamente ocupadas 
por servidores de carreira do 
município. 

Assim como na sessão de 
terça-feira, 7, quando a pro-
posta foi analisada quanto 
a legalidade, os mesmos 12 
vereadores foram favoráveis, 
com um voto contrário e três 
abstenções. 

Toda a readequação que 
Edinho pretende com o pro-
jeto atende decisão de feve-
reiro deste ano quando Órgão 
Especial de Desembargadores 
do Tribunal de Justiça de São 
Paulo acatou parcialmente 
ação da Direção Estadual do 
Psol. O TJ declarou inconsti-
tucional leis que criaram cerca 
120 cargos em comissão, os 
chamados “apadrinhados” no 
município. A decisão ainda 
determinou extinção de paga-
mentos de mais 500 funções 
gratificadas a servidores de 
carreira que assumem cargos 
de chefia, direção e assessora-
mento em diversas secretarias 

Câmara autoriza Edinho recriar 
cargos e funções gratificadas

APADRINHADOS

Por ano os cargos co-
missionados e funções 
gratificadas consomem 
R$ 20 milhões

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

municipais. 

Emendas
Antes da votação seis 

emendas foram apresentadas 
ao projeto: cinco do vereador 
João Paulo Rillo (Psol) e uma 
do presidente da Câmara, 
Pedro Roberto (Patriota). 
Destaque para a emenda de 
Rillo que tentava suprimir o 
artigo que criava os 138 cargos 
comissionados e de Pedro Ro-
berto que previa a ocupação 
de funções gratificadas na 

Secretaria da Fazenda apenas 
por auditores fiscais. 

A sessão foi suspensa para 
análise da Comissão de Justi-
ça e Redação, que considerou 
todas elas ilegais e inconsti-
tucionais. Dessa forma, elas 
não foram incorporadas ao 
projeto. 

Oposição
Rillo então tentou sus-

pender a votação do projeto 
apontando erros formais de 
digitação e números conflitan-

descrições e nomenclaturas 
de cada cargo. 

“Rio Preto por um levan-
tamento que foi feito somos 
umas das cidades que tem 
menor número de cargos co-
missionados e de gratificações 
do Estado de São Paulo. Even-
tualmente pode ter alguma 
implicação, não estou usando 
meu voto por má-fé, muito 
menos improbidade admi-
nistrativa”, disse da Tribuna. 

Abstenção
Assim como na votação 

da legalidade, os vereadores 
Jean Charles (MDB) e Odélio 
Chaves (PP) novamente se 
abstiveram de votar. A novi-
dade foi a mudança de voto de 
Robson Ricci (Republicanos), 
contrário na votação anterior, 
mas que se absteve na votação 
desta quinta. 

“Minha preocupação não é 
com o projeto é com o enten-
dimento que o Poder Judici-
ário vai ter diante da insegu-
rança jurídica que a gente tem 
passado”, disse Jean. 

Agora o projeto será san-
cionado pelo prefeito Edinho 
o que vai exigir da Prefeitura a 
publicação de todos os nomes 
das pessoas que ocuparão tan-
to os cargos comissionados 
como as funções gratificadas.

O governo municipal ale-
ga que tem até o dia 14 de 
junho, próxima terça-feira, 
para atender a determinação 
do TJ. 

Por ano os cargos comis-
sionados e funções gratifica-
das consomem R$ 20 milhões 
dos cofres municipais.

Câmara autoriza Edinho recriar cargos e funções gratificadas na Prefeitura

tes sobre criação dos cargos 
comissionados. Após análise 
da Diretoria Jurídica da Casa 
foi determinado que a sessão 
prosseguisse já que se tratava 
de erros de digitação.  

Situação
Paulo Pauléra (PP) de-

fendeu o projeto de Edinho. 
Afirmou que em nenhum 
momento o TJ afirmou que há 
excesso de cargos comissio-
nados e funções gratificadas, 
mas que impôs a Prefeitura as 

Comitê adia
ação contra
queimadas  que 
ocorreria hoje

O aceiro negro previs-
to para ser realizado nes-
ta sexta-feira (10) em um 
trecho de 24,1 hectares 
para criar um corredor de 
segurança e evitar gran-
des incêndios na Flores-
ta do Noroeste Paulista 
e Estação Ecológica foi 
cancelado pelo Corpo de 
Bombeiros. Ainda não 
tem nova data. 

O motivo foi o clima e 
as chuvas que caíram na 
cidade. O Comitê de Pre-
venção do Incêndios de-
cidiu fazer vários aceiros 
controlados. São corre-
dores onde se promovem 
incêndios controlados na 
biomassa exótica (que 
não é natural) para abrir 
um intervalo entre eles 
começam e a Floresta e a 
Estação. Este seria ape-
nas o primeiro. Existem 
outros cinco previstos ao 
longo da Avenida Bento 
Abellaira e em um trecho 
na parte que está no mu-
nicípio de Mirassol. 

Essa é uma nova mo-
dalidade de evitar gran-
des incêndios como os 
dois que aconteceram 
em 2020 e 2021 e quase 
destruíram toda a mata 
nativa que ainda resta 
nessa região do estado. 
O modelo é o mesmo que 
foi usado para evitar a 
propagação de incêndios 
no Parque do Jalapão, em 
Tocantins.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

e teóricas, como Legislação 
Aplicada à Atividade Peniten-
ciária, Técnicas de Condução 
Operacional, Defesa Pessoal, 
Direitos Humanos e Ética, 
Gerenciamento de Crises, en-
tre outras. 

Para o Secretário da SAP, 
Coronel Nivaldo Restivo, a 
contratação irá reforçar o 
efetivo já existente de AEVPs. 
“Será um grande ganho para o 
sistema penitenciário paulista. 
Além de garantirem a ordem 
e disciplina nos presídios”, 
salienta. 

A contratação dos 1,5 mil 
agentes já havia sido anuncia-
da em abril pelo governador 
Rodrigo Garcia. 

Raphael FERRARI

Câmara Municipal

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Fogo em casa
Uma residência foi parcialmente des-
truída numm incêndio ontem, no bairro 
Vila Divinéia, em Potirendaba.

Conta invadida
Um rio-pretense compareceu no 
Plantão Policial, para denunciar um 
estelionato. Ele perdeu R$ 2.352,00.

Dois reeducandos, de 31 
e 34 anos, do Centro de Pro-
gressão Penitenciária (CPP) de 
Rio Preto vão ser investigados 
pela Polícia Civil por entrada 
ilegal de celulares no presídio. 
O mais velho deles também é 
acusado de incitar outros de-
tentos contra funcionários da 
unidade prisional. 

Além de 15 telefones, fo-
ram apreendidos na manhã 
desta quarta-feira, 8, durante 
revista, sete carregadores, um 
fone de ouvido, 326 porções 
de maconha e 100 porções de 

CPP RIO PRETO

Revista acha 15 celulares, 
cocaína e maconha

INTOLERÂNCIA

Comerciante e policial brigam no 
trânsito e param na delegacia

cocaína. 
Segundo o boletim de ocor-

rência, a varredura foi feita 
no alojamento M da ala II e 
o suspeito mais novo foi visto 
pegando um celular na grade e 
colocando numa bolsa. 

No box 5, perto do segundo 
acusado, foram encontrados 
dois telefones, um carregador 
e um fone de ouvido. O preso 
negou ser o dono dos objetos. 

Os demais aparelhos e os 
entorpecentes estavam escon-
didos em buracos nas paredes 
da cela, em bolsas e em latas .

Uma briga de trânsito, com 
versões contraditórias, entre 
um policial militar e um co-
merciante virou boletim de 
ocorrência, na tarde desta 
quarta-feira, 8, na Central de 
Flagrantes de Rio Preto. 
Uma viatura da PM foi acio-
nada, por volta das 16 horas, 
para a avenida Faiez Name-
talah Tarraf, onde ocorreu a 
confusão entre as partes. 
Segundo o policial, de 44 
anos, ele transitava com seu 
GM Vectra pela via e teve 
a passagem impedida pelo 
condutor do VW Gol, que 
trafegava em sua frente e no 
meio das faixas. Após dar um 
toque na buzina, fez manobra 
e passou pelo automóvel, sen-
do ofendido por palavraões e 
gestos obscenos. 
Ainda de acordo com o pm, 
estacionou o carro nas ime-
diações e o outro motorista, 
de 21 anos, veio em sua dire-
ção e desferiu vários chutes 
na porta esquerda do Vectra, 
danificando-a. 
O jovem, por sua vez, alegou 
que dirigia do lado esquerdo 

da pista para entrar em seu 
comércio e deu sinal para que 
o policial passasse com seu 
veículo. Ele alega que foi ofen-
dido pelo outro condutor, que 
teria estacionado um pouco 
mais à frente, deu marcha à 
ré e parou perto dele, sacando 
uma arma e dizendo que era 
“folgado, dono da rua”. 
Para a polícia, o condutor do 

Gol nega ter chutado o veí-
culo do pm, afirmando que 
empurrou a porta quando o 
outro motorista fez menção 
de desembarcar. O rapaz dis-
se ainda que não ofendeu ou 
ameaçou o policial. 
As investigações do caso, re-
gistrado como dano e injúria, 
ficaram a cargo do 5º DP rio-
-pretense.

Revista no CPP termina com 15 celulares, cocaína e maconha

Comerciante e policial brigam no trânsito e caso vai parar no Plantão

Um morador de rua, de 44 
anos, foi eletrocutado ao pisar 
em um fio de energia elétrica 
enquanto urinava próximo ao 
pontilhão do Clube Palestra, 
em Rio Preto. 

Ele foi socorrido em estado 
grave pelo Samu até a Santa 
Casa, onde aguarda vaga para 
ser transferido para um hospi-
tal especializado no tratamen-
to de queimaduras. 

O boletim de ocorrência 
de autolesão foi registrado no 
Plantão Policial, na tarde desta 
quarta-feira, 8, mas o inciden-
te teria ocorrido na véspera, 
segundo um tio da vítima, que 
compareceu na delegacia. 

Ferramentas
Um homem de 29 anos 

Morador de rua é eletrocutado 
ao urinar e pisar em fio solto

foi detido pala GCM ao ser 
abordado nesta madrugada 
de quinta-feira, 9, carregando 
uma caixa de ferramentas fur-
tada, no Centro de Rio Preto 

Em patrulhamento pela 
rua General Glicério, Guardas 
Civis Municipais visualizaram 

um homem com atitude sus-
peita e uma caixa de ferramen-
tas nas mãos.  

Ao ser questionado sobre 
a procedência do objeto, ele 
acabou confessando que havia 
furtado dentro de um cami-
nhão, estacionado naquela 

mesma rua. 
Após contato com o pro-

prietário do veículo que estava 
hospedado em um hotel, ele 
confirmou que o material fur-
tado era seu. 

O homem foi preso em fla-
grante por furto.

Ele foi socorrido em es-
tado grave pelo Samu 
até a Santa Casa; aci-
dente foi próximo ao 
Clube Palestra

Um morador de rua, de 44 anos, foi eletrocutado ao pisar em um fio de energia elétrica

Ossada é 
achada em 
sítio; neto 
esfaqueia avô

Na tarde desta quar-
ta-feira, 8, o proprietário 
de um sítio localizou uma 
ossada humana em  no 
município de Nova Alian-
ça e ligou para Policia 
Militar. 

De acordo com in-
formações, há suspeita 
de que os restos mortais 
sejam de um idoso de 82 
anos, que está desapare-
cido desde 12 de abril. 

Avô esfaqueado
O caso ocorreu na tar-

de desta quarta-feira, 8, 
no município de Nova 
Independência, o jovem 
de 22 anos foi preso sus-
peito de esfaquear o avô. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, tudo 
começou porque o jovem 
pediu uma xícara de café 
ao avô e ele negou. Após 
ter o pedido negado, o 
homem se irritou, pe-
gou uma faca e atingiu o 
idoso. A vítima foi enca-
minhada para a UPA de 
Andradina.

Da REPORTAGEM
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Idoso tem 
cartão 
trocado e 
perde R$ 8 mil

Um aposentado, de 
63 anos, ficou com um 
prejuízo de R$ 8.294,43 
após ter o seu cartão da 
conta poupança trocado 
pelo de outro correntista 
desconhecido. 

Ele estava numa agên-
cia na avenida Potirenda-
ba para fazer um depósito. 
Havia algumas pessoas no 
setor de autoatendimento, 
mas o banco encontrava-
-se fechado. Um homem, 
com crachá da instituição, 
se aproximou e ofereceu 
ajuda para que efetuasse 
a operação. Em seguida, 
como a transação não se 
concretizou, o desconhe-
cido foi embora. 

O idoso foi tentar de-
positar em outro caixa 
quando percebeu que ao 
invés do seu cartão estava 
com o de um outro cliente. 

Ao perceber o golpe, 
entrou na agência, des-
cobrindo o saque não au-
torizado em sua conta.  O 
furto e será investigado 
pelo 5º DP.

Da REPORTAGEMDa REPORTAGEM

Vinicius LIMA 

Bloqueio em 
rodovia prende 
procurado de 
bater na ex

Um agressor de 53 
anos, procurado pela Jus-
tiça, foi preso na tarde 
desta quinta-feira, 9, ao 
ser abordado pela GCM 
durante um bloqueio viá-
rio na marginal da rodovia 
Washington Luís. 

Medida
Ao ser abordado, os 

guardas consultaram o 
sistema da corporação, 
que apontou que o ho-
mem tinha um pedido de 
prisão expedido. Ele aca-
bou confessando o crime. 

Conduzido à Central 
de Flagrantes, consta-
tou-se que o motivo do 
pedido era por ele quebrar 
medida protetiva em favor 
da sua ex-namorada. 

Janeiro
Em janeiro deste ano, 

o mesmo homem havia 
sido preso pela Guarda 
pelo mesmo motivo. 

A vítima é atendida 
pela Patrulha Maria da 
Penha da GCM.

Da REPORTAGEM

Uma briga de casal, no Jar-
dim Paulista, em Rio Preto, na 
madrugada desta quinta-feira, 
9, terminou com o homem, de 
35 anos, preso em flagrante 
por violência doméstica e 
lesão corporal e os três filhos, 

sendo dois bebês e uma crian-
ça, acolhidos pelo Conselho 
Tutelar. De acordo com o bole-
tim de ocorrência, o acusado e 
sua companheira, de 28 anos, 
estavam alcoolizados.

Quando a guarnição da 
Polícia Militar, acionada por 
populares, chegou encontrou 
a mulher com dois filhos no 
colo, gritando muito que havia 

sido agredida pelo suspeito, 
e apontando para uma casa 
em frente, onde um vizinho 
segurava outro filho. 

Para a PM, o indiciado 
disse que apenas se defendeu. 
A dona de casa aparesentava 
ferimentos no rosto.  

No Plantão, a prisão foi 
confirmada e o homem enca-
minhado para a carceragem 

local. O caso segue sendo 
investigado pela DDM (De-
legacia de Defesa da Mulher) 
rio-pretense. 

Morte
O motorista de um GM 

Corsa Wind, de 51 anos, mor-
reu às 15h40 desta quarta-fei-
ra, 8, no Hospital de Base de 
Rio Preto, onde deu entrada 

Da REPORTAGEM 
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Perigo do álcool; polícia registra briga de 
casal com prisão e morte no trânsito

na véspera após sofrer um 
acidente de trânsito no km 7 
da rodovia vicinal Luiz Carlos 
Brandolezi, em Potirendaba. 

O paciente, segundo bo-
letim de ocorrência, estaria 
alcoolizado e teria batido o 
veículo em uma árvore. No 
carro, foram apreendidas 
uma lata e uma garrafa de 
cerveja.  Enquanto aguar-

dava o atendimento médico 
no hospital de Potirendaba, 
o motorista se queixou de 
dores e disse aos policiais 
que os freios pararam de fun-
cionar e perdeu o controle. 
Devido à gravidade dos feri-
mentos, a vítima foi transfe-
rida para o HB, onde passou 
por cirurgia e mas não resistiu 
e acabou falecendo.

ESTADO GRAVE

OCORRÊNCIAS

Redes Sociais

Arquivo Dhoje

Arquivo Cláudio LAHOS

Arquivo Dhoje
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Falta de uso do cinto de segurança lidera infrações no carnaval na BR

O Ministério Público do Tra-
balho (MPT), o Grupo Móvel 
de Fiscalização do Ministério 
do Trabalho e Previdência 
(MTP) e a Defensoria Pública 
da União (DPU) realizaram 
nessa quarta-feira (8) uma 
operação que inspecionou 
as condições de trabalho em 
cinco oficinas de costura na 
cidade de Bady Bassitt. Os es-
tabelecimentos empregavam 
mão de obra de trabalhadores 
bolivianos. 
Todas os locais operavam de 
forma improvisada, dentro de 
casas em bairros residenciais, 
onde os trabalhadores resi-
diam, em muitos casos, junto 
com suas famílias, incluindo 
crianças. Os estrangeiros en-
contravam-se em regime de 
jornada excessiva de trabalho. 
Em média, os costureiros tra-
balhavam das 7h30 às 20h30. 
Nenhum trabalhador tinha 
contrato de trabalho formali-
zado, em nenhuma das ofici-
nas. Os empregadores diretos 
também eram oriundos da 
Bolívia. 
Em alguns casos, os ambien-
tes onde ficavam as máquinas 
de costura eram abafados e 
com pouca ventilação. As mo-
radias não respeitavam itens 
estabelecidos como conforto 
e higiene. 
Em uma análise preliminar, 
não foram identificados ca-

MPT fiscaliza bolivianos que 
costuram para lojas de Rio Preto

EM BADY BASSITT

Os procuradores iden-
tificaram as empresas 
contratantes dos ser-
viços das oficinas, que 
são de Rio Preto

sos de aliciamento de traba-
lhadores, uma vez que todos 
vieram ao Brasil por iniciativa 
própria, nem casos de traba-
lho forçado ou servidão por 
dívida. 

Rio Preto
Os procuradores identifica-
ram as empresas contratantes 
dos serviços das oficinas (to-
madoras do serviço) e convo-
caram-nas para uma série de 
audiências que foram realiza-
das nessa quinta-feira (9). 
Os representantes das empre-
sas tomadoras dos serviços 
de costura, com sede em Rio 
Preto, celebraram termo de 
ajuste de conduta (TAC) com 
o MPT, assumindo a respon-
sabilidade subsidiária tra-

balhista e previdenciária de 
trabalhadores utilizados por 
terceiros que lhe prestem ser-
viços, com o compromisso de 
fiscalizar a sua cadeia produ-
tiva. 
As signatárias só poderão 
contratar os serviços de ofi-
cinas que mantenham seus 
trabalhadores com registro 
em carteira de trabalho; que 
mantenham seus empregados 
em jornada de trabalho de até 
8 horas, com a possibilidade 
de 2 horas extras ao dia. 
E que ofereçam um local de 
trabalho seguro e sadio, com 
boa estrutura para condu-
zir as atividades de costura. 
Eles também devem cumprir 
a lei e nas normas de saú-
de e segurança do trabalho e 

FERNANDÓPOLIS

Trabalhadores resgatados 
de trabalho escravo 

Empregados faziam o 
trabalho de debulha de mi-
lho para a produção de pa-
monha; foram encontradas 
condições degradantes de 
alojamento, informalidade 
e remuneração abaixo do 
salário-mínimo

Dois trabalhadores fo-
ram resgatados de condições 
análogas à escravidão na 
cidade de Fernandópolis 
em uma operação conjunta 
realizada nessa terça-feira, 
7, pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT), Grupo 
Móvel de Fiscalização do 
Ministério do Trabalho e 
Previdência (MTP) e Polícia 
Rodoviária Federal (PRF).

Os trabalhadores, origi-
nários de cidades da região, 
foram contratados de ma-
neira informal (sem registro 
em carteira de trabalho) 
para debulhar milho para 
uso na fabricação de pamo-
nhas e eram mantidos aloja-
dos em condições precárias. 
Eles recebiam remuneração 
abaixo do salário-mínimo. 

Nos alojamentos não 
havia camas e os trabalha-
dores dormiam em colchões 
em péssimo estado, com a 
espuma à mostra e sobre o 
chão úmido, sem roupas de 
cama. Não havia armários 
para que os trabalhadores 
guardassem suas roupas e 
pertences pessoais, tudo era 
jogado ao chão. 

Na cozinha, panelas com 
restos de comida ficavam so-
bre o fogão sujo, alimentado 
por botijão de gás instalado 
no interior da edificação, 
gerando riscos de asfixia e 
explosão. O único sanitário 
foi encontrado em péssimo 
estado de higiene e com forte 
odor, assim como todos os 
cômodos vistoriados. Por 
todos os lados, o piso estava 
extremamente sujo, cheio de 

manchas escuras que cola-
vam sob os pés, oriundas da 
massa de pamonha de milho 
que caía dos baldes em que 
era guardada, sob nuvem de 
moscas. 

“Os trabalhadores esta-
vam submetidos a condições 
degradantes de trabalho e 
de moradia. O trabalho não 
era remunerado conforme 
imposto pela legislação, 
ficando abaixo do salário-
-mínimo nacional. Não há 
dúvidas que se trata de um 
caso de redução de pessoas 
à condição análoga a de es-
cravos”, afirma o procurador 
e coordenador regional da 
CONAETE (Coordenadoria 
Nacional de Erradicação do 
Trabalho Escravo), Marcus 
Vinícius Gonçalves. 

Os auditores fiscais do 
trabalho lavraram auto de 
infração e efetuaram o res-
gate dos dois trabalhadores, 
que terão o direito de rece-
ber o seguro-desemprego. 
O MPT celebrou termo de 
ajuste de conduta (TAC) 
com o empregador, pelo 
qual o signatário se compro-
meteu a pagar o valor de R$ 
5 mil para cada trabalhador, 
a título de danos morais in-
dividuais, além das verbas 
rescisórias devidas, até o dia 
15 de junho. 

Os trabalhadores deve-
rão ter seu contrato formali-
zado em carteira de trabalho 
e, em seguida, rescindido, e 
ser alocados em alojamentos 
que atendam as normas de 
higiene e conforto (NR-24), 
com alimentação custeada 
pelo empregador, até o pa-
gamento das verbas devidas. 

Caso descumpra as obri-
gações, o empregador paga-
rá multa de R$ R$ 5 mil por 
trabalhador encontrado em 
situação irregular, além de 
multa diária de R$ 1 mil.

Operação conjunta inspecionou as condições de trabalho em oficinas de Bady Bassitt

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

MIRASSOL

Feira Independente de Artesanato e Delícias

Com a volta da Festa de São 
Pedro, a Feira Independente 
de Artesanato e Delícias será 
realizada na praça “Dr. Anísio 
José Moreira”, em dois finais 
de semana: entre os dias 10 e 
12 de junho, das 18 às 22 horas; 
e no final do mês de junho, dias 
28 e 29, das 10 às 22 horas. 

Estandes
Nos estandes, o público 

encontrará uma diversidade 
de itens a preços muito atra-
tivos.  A feira terá trabalhos 
como costura criativa, imagens 
sacras, acessórios, utensílios 
e decoração para casa, sabo-
netes e velas naturais, artigos 
esotéricos e religiosos, bonecas 

de pano, além de comidas ca-
seiras, doces e iguarias como 

UCHOA

Tradicional Juninão 
começa nesta sexta 
com várias atrações

Muito tradicional na cida-
de, o Juninão Uchoa 2022 irá 
unir a tradição junina em uma 
festa preparada com muito 
capricho. A festa ocorrerá nos 
dias 10 e 11 de junho, no bairro 
Davanzzo III. 

Promovida pela Prefeitura 
Municipal em parceria com 
algumas entidades, a celebra-
ção contará com vários pratos 
típicos do mês, bebidas e bin-
gos. As mesas serão vendidas 
no local, a partir das 18h. Os 
interessados deverão procurar 
as entidades participantes no 
evento para efetuar a compra; 

Em função do aumento de 
casos de COVID19, a Secretaria 

Municipal de Saúde orienta a 
população sobre a utilização de 
máscara no evento.

queijo e requeijão da Serra da 
Canastra, e doces italiano, pão 

com linguiça e crepe. 
De acordo com a idealiza-

dora e organizadora do projeto 
itinerantes de feiras de artesa-
nato, Márcia Maia Souto, cerca 
de 20 artesãos de Mirassol, 
Rio Preto e região participarão 
desta edição especial, nos dois 
finais de semana de feira. 

Visitantes
“A Festa de São Pedro é uma 

excelente oportunidade para 
os artesãos, que são nossos 
parceiros, fazerem negócios, 
apresentarem seus produtos e 
melhorarem as vendas. É uma 
ótima vitrine para todos nós, 
pois é uma festa tradicional e 
que recebe muitos visitantes da 
região e de cidades distantes. 
Tem espaço pra todo mundo”, 
disse Márcia.

Da REDAÇÃO

Feira Independente de Artesanato e Delícias será realizada

garantir a formalização dos 
serviços prestados em con-
trato, sob pena de multa de 
R$ 20.000,00 por item des-
cumprido, acrescida de multa 
diária de R$ 100,00 por tra-
balhador encontrado em situ-
ação irregular. 
Duas das empresas tomado-
ras, que já tinham TAC firma-
do com o MPT, também foram 
notificadas a comparecer em 
audiência e, pelo descumpri-
mento do termo, se compro-
meteram a pagar o montante 
de R$ 30.000,00 cada uma 
em favor do Centro de Apoio e 
Pastoral do Migrante (CAMI), 
responsável pelo atendimento 
e acolhimento de pessoas es-
trangeiras, inclusive vítimas 
de trabalho escravo. 

OLÍMPIA

Ônibus gratuito aos sábados para distritos
A partir deste sábado, dia 

11, a Prefeitura da Estância 
Turística de Olímpia passa a 
oferecer transporte coletivo 
gratuito dentro da cidade e 
para os distritos de Ribeiro dos 
Santos e Baguaçu para toda a 
população. 

Exclusiva
A medida valerá exclusi-

vamente aos sábados, exceto 
quando for feriado, e contem-
plará todos os usuários e as 

linhas do serviço, no decorrer 
de todo o dia. O benefício está 
regulamentado por Decreto 
Municipal, que será publicado 
no Diário Oficial Eletrônico 
desta sexta-feira, 9, já entran-
do em vigor. 

Nova empresa
A gratuidade atende um 

pedido do prefeito Fernando 
Cunha, que já estava em estudo 
desde a Prodem e se consoli-
dou com a secretaria de Segu-

rança, Trânsito e Mobilidade 
Urbana, junto à nova empresa 
de ônibus. 

Trãnsito
Além de atuar como um 

incentivo econômico para o 
acesso da população ao comér-
cio, a expectativa é de que a 
novidade crie outros benefícios 
diretamente ligados ao trânsito 
e transporte, como a melhoria 
na mobilidade urbana e o cui-
dado com o meio ambiente, 

por meio da redução da emis-
são de carbono, uma vez que a 
medida tende a reduzir o nú-
mero de veículos automotores 
circulando na região central. 

Desta forma, os passageiros 
do transporte coletivo já pode-
rão utilizar o serviço gratuito 
neste sábado, aproveitando 
ainda o horário especial do 
comércio para o Dia dos Na-
morados, com funcionamento 
das lojas das 9h às 16h, neste 
dia 11 de junho.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Em 9 dias, Rio Preto tem 5.760 
casos de Covid e 14 mortes

SAÚDE

As floriculturas de Rio Pre-
to voltaram a receber muitas 
encomendas para o Dia dos 
Namorados depois de um pe-
ríodo de retração de vendas de-
vido à pandemia. Todas as que 
foram consultadas, incluindo 
um atacadista, disseram que as 
encomendas e as vendas estão 
boas ou muito boas. 

Todas elas, no entanto, 
estão trabalhando com rosas 
importadas, as colombianas. 
As brasileiras estão custando 
o mesmo preço no atacado e a 
qualidade é inferior. Dido, do 
Entreposto Didos Flores, no 
Ceasa, disse que além do clima 
desta época, nos últimos dois 
anos a pandemia levou muitos 
pequenos produtores a mudar 
de atividade. 

Quando pararam de vender 
por causa da pandemia, lock-
downs e mais recentemente 
falta de adubo, passaram a 
plantar hortaliças. E as rosas 
brasileiras acabaram desapa-
recendo do mercado. Estão 
voltando com a reabertura da 
economia, mas ainda não aten-
dem ao mercado. A solução 
são as rosas colombianas que, 
além de tudo, são mais bonitas. 

Clicia Fernandes, da Pólen 
Flores Floricultura, diz que 
a inflação e a economia não 
estão atrapalhando as ven-
das na tradicional data. Para 
este Dia dos Namorados as 
vendas estão aquecidas e ela 
espera para a véspera e para 

o dia vendas expressivas. Ela 
também trabalha com cestas 
de café da manhã e está entu-
siasmada. Diz, no entanto, que 
as cestas de café da manhã são 
mais apropriadas para o Dia 
das Mães. 

Seus buques com 10 rosas 
estão na faixa de R$ 170,00. 
Com meia dúzia, R$ 60,00 
e o de Flores do Campo, R$ 
90,00. As rosas são colombia-
nas. Clicia diz que a nacional 
custa o mesmo e estão menos 
esplendorosas. 

O mesmo se dá com Fá-
bio, da Raffaele Floricultura. 
Também com rosas colombia-
nas, seu boques variam de R$ 
350,00 a R$ 400,00. Flores 
do Campo, R$ 150,00. Ao ser 
perguntado como estão as ven-
das, respondeu: “bombando”. 
“Estão acabando até minhas 
flores”, disse resignado. Adian-
tou que já vendeu 85 cestas. 

Na Fernanda Flores, as 
cestas mais vendidas são de 
chocolate. Marlucy Habazaki 

Em apenas 9 dias, de 31 de 
maio a 8 de junho, a Secretaria 
de Saúde de Rio Preto regis-
trou 5.760 novos casos e 14 
óbitos por Covid. Entre os dias 
17 de maio e 31, portanto nos 
13 dias anteriores, foram 3.722 
casos e 3 óbitos. 

Nesta quarta-feira a Fun-
dação Seade informou ao Mi-
nistério Público que o número 

Nos 13 dias anteriores 
foram 3.722 casos e 
três óbitos pela doença 
registrados pela Saúde

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

ESTORIL

Centro forma 41 mulheres em 
programa de aluguel social

Projeto “Cabeça no Lugar” 
aliado ao Centro Social do 
Estoril e a holding de impacto 
social “Valquirias World” for-
mou 41 mulheres em áreas da 
beleza, gastronomia e tecnolo-
gia. A busca pelo rompimento 
do ciclo de pobreza é o que 
move essas figuras. 

Amanda Oliveira, CEO da 
holding “As Valquírias”O pro-
jeto “Cabeça no Lugar” tem 
como propósito o pagamento 
do aluguel de famílias extrema-
mente vulneráveis socialmente 
durante um determinado tem-
po em que, as participantes 
precisam especializar-se em 
uma área de maior afinidade 
e, posteriormente, integrar o 
mercado de trabalho. 

Nesta quinta-feira, 9 de 
junho,  a formatura no Centro 
Social do Estoril capacitou 41 

mulheres que, até o ano pas-
sado, estavam inseridas num 
contexto social extremamente 
dramático. Sem renda alguma, 
essas pessoas necessitavam 
da ajuda dessas organizações 
para levarem comida à mesa. 
Agora, mais de 80% dessas 
mulheres já estão emprega-
das e alinharam o profissional 
com o pessoal e o emocional, 
ocasionando o “desmame” da 
finalidade primeira do projeto 
– o pagamento do aluguel. 

O idealizador Kleber Rodri-
gues Junior fala da alegria do 
projeto. “O foco do programa 
foi dar assistência psicológica 
além do pagamento do alu-
guel para que essas mulheres 
absorvessem o conteúdo dos 
cursos profissionalizantes e, 
assim, estruturar a vida dessas 
famílias”, observa. 

CEO
Kleber Rodrigues Junior 

é um ex-ferroviário que para 
concretizar seu ideal de levar 
mais dignidade às famílias em 
situação de pobreza uniu-se 
ao Centro Social do Estoril – 
ativo desde a década de 70 e a 
holding de impacto social As 
Valquírias. 

Para Manoel Neves, presi-
dente do Centro Social Estoril, 
o momento foi de muita emo-
ção. “Ver a transformação na 
vida dessas mulheres é ver a 
importância do nosso trabalho. 
Muita satisfação por alcançar 
nossos objetivos”, ressalta. 

Marizete Silva Neves é uma 
das mulheres que agrega o 
projeto e que se especializou 
em Empreendedorismo e Es-
pecialição em Joias. Feliz, 
sonha com a possibilidade 
de ter seu próprio negócio. 
“Identifiquei-me de mais 
com o curso e amei. Almejo 
ter o meu próprio empre-
endimento um dia”, conta. 

Nesta quinta-feira (9) são 56 pessoas internadas. Vinte e nove pessoas de Rio Preto e 27 de cidades da região.

Nesta quarta-feira 
a Fundação Sea-
de informou que o 
número de leitos 
destinados à doença 
ocupados superava 
os 60%.

Clicia Fernandes, da 
Pólen Flores Flori-
cultura, diz que a 
inflação e a econo-
mia não estão atra-
palhando as vendas 
na tradicional data Centro Social Estoril forma 41 mulheres em programa de aluguel social

Daniela MANZANI

de leitos destinados à doença 
ocupados superava os 60%. 
No dia anterior, eram menos 
de 35% os leitos ocupados com 
a doença. 

No dia 1º de junho tivemos 
940 casos. Não tivemos óbito 

apenas no dia 1º. Nos outros 
dias tivemos entre 1 ou 2 óbitos 
ao dia. 

Nesta quinta-feira (9) são 
56 pessoas internadas. Vinte 
e nove pessoas de Rio Preto e 
27 de cidades da região. Seis 
rio-pretenses e 12 pacientes 
da região estão internados na 

UTI. Um total de 18 pessoas. 
Na enfermaria são 23 de Rio 
Preto e 15 da região. Hoje, 
são 38. Chegamos a 146.780 
pacientes que contraíram a do-
ença desde de março de 2020, 
num total de 493.711 testados. 
Quase a totalidade da popula-
ção, estimada em pouco mis de 

460 mil habitantes, pelo IBGE. 
Destes, 327.131 resultaram 
negativo após o exame. 

A letalidade da doença é de 
2,10% ao longo da pandemia. 
Considerado apenas 2022, ela 
é de 0,48%.  Nesta quarta-feira 
(8) o presidente do Conselho 
Municipal de Saúde, Fernando 

Araújo, após reunião com os 
conselheiros, pediu ao secre-
tário Aldenis Borim a aber-
tura de uma unidade central 
apenas para atender aos casos 
de doenças respiratórias. Ele 
admitiu que a superlotação 
nas UPAs e UBSs é devido à 
intensidade da Covid.

Saúde 
descarta 
abrir centro 
unificado

A Secretaria Munici-
pal de Saúde informa que 
“neste momento” não vai 
atender à solicitação do 
Conselho Municipal de 
Saúde (CMS). Reunido 
ontem, ele pediu à Secre-
taria que instale um único 
Centro para atendimento 
de doenças respiratórias. 
Teria a função de dimi-
nuir o fluxo de pacientes 
que está sendo dirigido 
para as 28 Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBSs) e 
impedindo o funciona-
mento normal. 

Segundo o presidente 
do Conselho, Fernando 
Araújo, um protocolo de-
termina que as Unidades 
de Pronto Atendimento 
(UPAs) superlotadas en-
viem os pacientes para as 
Unidades Básicas. Elas 
são para atendimento 
primário e não de urgên-
cia e não têm estrutura. 

Uma nota da Secre-
taria “informa que os 
profissionais estão, nes-
te momento, empenha-
dos no atendimento aos 
pacientes nas Unidades 
de Pronto Atendimento 
e Unidades Básicas de 
Saúde. Não há, portanto, 
previsão para a abertura 
de novas unidades de 
atendimento.”

Da REPORTAGEM

CIDADES

COMÉRCIO

Floriculturas comemoram vendas
para o Dia dos Namorados

adianta que está vendendo 
bem, nesses dias, mas que há 
muita consulta e que elas vão 
acontecer mesmo na véspera 
e no domingo, Dia dos Namo-
rados. No seu caso, quando 
acabar seu estoque, ela para 
de vender. Seus buques com 
rosas nacionais custam entre 
R$ 110,00 com seis rosas e R$ 
170,00 com 12. As colombia-
nas estão entre R$ 170,00 eia 
dúzia e R$ 230,00 uma dúzia. 

Mesmo com todas as difi-
culdades que o setor passou 
com a pandemia, Dido diz 
que “está maravilhoso” e que 
o Dia dos Namorados é uma 
data “especial” e que é sempre 
importante para o setor. Ele 
vende no Ceasa no atacado 
para não concorrer com as 
floriculturas que atende. Mas 
vende sem embalagem pacotes 
com 20 botões a R$ 180,00. 
Para exemplificar o que o setor 
passou, diz que pagava para o 
produtor R$ 20,00 o pacote e 
hoje ele está a R$ 100,00.

Floriculturas estão entusiasmadas com vendas 

Divulgação
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Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Proclamas 

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

Prefeitura Municipal de 
Mendonça

 
 

 
 

 

 

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 005/2022 
 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: Prefeitura Municipal de Mendonça. 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – 
FUNFARME. 
OBJETO: o repasse financeiro para que a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para aquisição e pagamento de 
material de consumo (material de limpeza/descartáveis/rouparia, material de manutenção de equipamento/móveis, 
material de manutenção predial, material médico hospitalar/laboratoriais/EPI´s, medicamentos e material de consumo 
para cozinha/descartáveis), conforme explicitado no respectivo Plano de Trabalho. 
 
VALOR: R$ 45.000,00 
PRAZO: 07 MESES 
 
DOTAÇÃO:  
10.301.0009.2013.0000 – Manutenção das Ações de Saúde 
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, c.c. as Instruções nº 02/16 do Eg. Tribunal de 
Contas do Estado. 
 
DATA DA ASISNATURA:  30 de Maio de 2021. 
 
 

 
 
 

Prefeitura Municipal de Mendonça, 09 de junho de 2021. 
 
 
 
 

JULIANO SOUZA DE OLIVEIRA 
Prefeito Municipal  

 

JULIANO SOUZA DE 
OLIVEIRA:25054401822

Assinado de forma digital por JULIANO 
SOUZA DE OLIVEIRA:25054401822 
Dados: 2022.06.09 14:44:32 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão 
Eletrônico nº 070/2022; Processo licitatório nº 118/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR 
ITEM, DEVENDO A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR UNITÁRIO DO 
ITEM. OBJETO: Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE 
MATERIAIS DE COMBATE A INCÊNDIO PARA ADEQUAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE 
AVCB (BOMBEIROS) DAS UNIDADES LIGADAS AO DEPARTAMENTO DE SAÚDE., 
conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO 
DAS PROPOSTAS:  Até 30/06/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 
30/06/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br
DATA: 09/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Editais

 

 

 

CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 
 

De conformidade com o Estatuto Social em vigor, ficam os 

associados do Clube Monte Líbano de São José do Rio Preto, em pleno gozo 

de seus direitos (art. 24, letra c e art. 25, inc. I), convocados para a 

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 26 (vinte e seis) 

de junho de 2022 (domingo), em sua sede social nesta cidade, na Rua 

Siqueira Campos nº 2943, às 10:00 (dez) horas (art. 45 inciso I cc art. 46, inciso 

I, letra “B”) com qualquer número de associados (art. 48, § 1º), para darem 

cumprimento à seguinte 
 

ORDEM DO DIA: 
 

1. Julgar o Relatório e as contas da Diretoria Administrativa, com o Parecer do 

Conselho Fiscal; 

2. Empossar o Conselho Deliberativo eleito no último dia 05 (cinco) do corrente 

mês; 

3. Dar posse aos associados Hugues Rezende Souza e Everaldo Alves Nazareth 

Junior, eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente da Diretoria 

Administrativa no último dia 05 (cinco) do corrente mês; 

4. Após a posse o Conselho Deliberativo eleito reunir-se-á, sob a presidência do 

Presidente da Assembléia, para a eleição e posse de seus dirigentes 

(Presidente, Vice-Presidente, Secretário e Secretário Adjunto) art. 45, inciso I 

do Estatuto Social, e os membros do Conselho Fiscal (art. 44, parágrafo único, 

incisos I, III e IV). 

 
 

São José do Rio Preto, 07 de junho de 2022. 
 
 

CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE MONTE LÍBANO 
 
 
 

Edson Luis Pinto Soares 
          Presidente do Conselho Deliberativo   
  

 

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: 
 
THIAGO ANTÔNIO SCARPASSA e FLAVIA REGINA BATISTA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 29 de outubro de 1987, filho de JOSÉ CARLOS SCARPASSA e de AGLANIR 
JOSÉ NOGUEIRA SCARPASSA. Ela, de nacionalidade brasileira, analista, solteira, 
nascida em Iporã, PR, no dia 23 de julho de 1992, filha de MERCEDES BATISTA.  
 
LUIS ANTONIO DE CAMPOS JUNIOR e INGRID CRISTINA SANTOS 
DOMINGOS. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de estoque, solteira, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 03 de agosto de 1994, filho de LUIS ANTONIO DE 
CAMPOS e de MARIA SOUZA DE OLIVEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
auxiliar de departamento pessoal, solteira, nascida em Presidente Prudente, SP, no dia 
28 de abril de 1999, filha de MARCOS JOSE PEREIRA DOMINGOS e de MARIA 
MARDILENE SANTOS.  
 
THIAGO DE SOUZA FONTES e RAFAELA SILVA FAVARO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 12 de novembro de 1997, filho de ADELINO SIDINEI FONTES e de ROSANA 
MARIANA DE SOUZA. Ela, de nacionalidade brasileira, monitora, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 12 de janeiro de 1999, filha de JUCELEI 
APARECIDO FAVARO e de ELMA BARBOSA DA SILVA FAVARO.  
 
MATHEUS REDIGOLO DA SILVA e BRUNA FREIRE OZANIC. Ele, de 
nacionalidade brasileira, engenheiro civil, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 26 de agosto de 1993, filho de ALECIO GARCIA DA SILVA e de 
APARECIDA HELENA REDIGOLO DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, 
designer gráfico, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 31 de março de 
1994, filha de JOSÉ EDIVALDO OZANIC e de MARIA MADALENA DA SILVA 
FREIRE OZANIC.  
 
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, 09 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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

Renata Comunale Aleixo
Oficial

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

__________________________________________________________________________________
EDITAL DE PROCLAMAS

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

CARLOS AUGUSTO TESTA e MILENE APARECIDA MENDONÇA. Ele, brasileiro, natural de Santo 
André, Estado de São Paulo, nascido aos onze (11) de janeiro de um mil novecentos e oitenta e nove (1989), com 
trinta  e três (33) anos de idade, engenheiro agrônomo, solteiro, filho de CARLOS ALBERTO TESTA e de dona 
SILVANA SOUZA ALVES. Ela, brasileira, natural de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, nascida aos  
treze (13) de setembro de um mil novecentos e oitenta e seis (1986), com trinta  e cinco (35) anos de idade, 
enfermeira, divorciada, filha de LUÍS CARLOS MENDONÇA e de dona MARIA INÊS DA COSTA MENDONÇA.

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

São José do Rio Preto - SP, oito (08) de junho de dois mil e vinte e dois (2022).
Renata Comunale Aleixo
Oficial

                                                                                                    
 
PORTARIA Nº 6957 DE 08 DE JUNHO DE 2022 
CONCEDE ao servidor MAIKON RECHE DE OLIVEIRA – Motorista – os benefícios do Segundo 
Quinquênio e Licença Prêmio, vencidos em 25 de maio de 2022. 
 
PORTARIA Nº 6958 DE 08 DE JUNHO DE 2022 
ENQUADRA o servidor MAIKON RECHE DE OLIVEIRA, ocupante de cargo efetivo de Motorista, 
lotado na Diretoria Administrativa, na Referência CM-2B, Padrão Técnico-Administrativo 40h, a 
que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 25 de maio 
de 2022.  
 
PORTARIA Nº 6959 DE 08 DE JUNHO DE 2022 
ENQUADRA a servidora NATALY TAKAHASHI ANTOLINE, ocupante de cargo efetivo de Telefonista, 
lotado na Diretoria Administrativa, na Referência CM-2B, Padrão Técnico-Administrativo 30h, a 
que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir de 01 de 
junho de 2022.  
 
PORTARIAS DE 08 DE JUNHO DE 2022 
DECLARA A ESTABILIDADE dos servidores abaixo relacionados, considerando a aprovação no Estágio 
Probatório por atenderem satisfatoriamente os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme 
Parecer da Comissão Encarregada da Avaliação de Servidores em Estágio Probatório, PELA DECLARAÇÃO DE 
ESTABILIDADE, e documentos comprobatórios arquivados no Departamento de Pessoal. Surtindo os efeitos 
a partir de 03 de junho de 2022: 
Portaria nº Nome do Servidor Cargo Efetivo Lotação 

6960 Alessandra Nunes Lisboa Redator Legislativo Diretoria Legislativa 
6961 Amanda Duarte Dutra Agente Legislativo Diretoria Legislativa 
6962 Edson Augusto Matsucuma Motorista Diretoria Administrativa 

6963 Marcelo Takeshi Honda 
Agente Parlamentar de Tecnologia da 

Informação 
Diretoria Administrativa 

6964 Miguel Daher Neto 
Agente Parlamentar de Tecnologia da 

Informação 
Diretoria Administrativa 

6965 Paulo Eduardo Duarte Motorista Diretoria Administrativa 
 
PORTARIA Nº 6966 DE 08 DE JUNHO DE 2022 
ENQUADRA, com efeitos financeiros a partir de 03 de junho de 2022, os servidores dos cargos a 
seguir relacionados, nas referências imediatamente superiores, a que fazem jus devido a 
Progressão por Tempo de Serviço: ALESSANDRA NUNES LISBOA – Redator Legislativo – Diretoria 
Legislativa – Referência CM-2B, Padrão Técnico Administrativo 40h; AMANDA DUARTE DUTRA – 
Agente Legislativo – Referência CM-2A, Padrão Técnico Administrativo 40h; MARCELO TAKESHI 
HONDA – Agente Parlamentar de Tecnologia da Informação – Referência CM-2B, Padrão Técnico 
Administrativo 40h; MIGUEL DAHER NETO – Agente Parlamentar de Tecnologia da Informação – 
Referência CM-2B, Padrão Técnico Administrativo 40h; e PAULO EDUARDO DUARTE – Motorista – 
Referência CM-2A, Padrão Técnico Administrativo 40h. 
 
PORTARIA Nº 6967 DE 08 DE JUNHO DE 2022 
ENQUADRA o servidor EDSON AUGUSTO MATSUCUMA, ocupante de cargo efetivo de Motorista, 
lotado na Diretoria Administrativa, na Referência CM-4A, Padrão Técnico Administrativo 40h, a 
que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço e averbação de tempo anterior, surtindo 
seus efeitos a partir de 03 de junho de 2022.  
 
PORTARIA Nº 6968 DE 08 DE JUNHO DE 2022 
CONCEDE ao servidor LEANDRO JOSÉ AREDE – Motorista – os benefícios do Terceiro Quinquênio e 
Licença Prêmio, vencidos em 05 de junho de 2022. 
 
PORTARIA Nº 6969 DE 08 DE JUNHO DE 2022 
EXONERA, a pedido, o servidor MIGUEL DAHER NETO, do cargo efetivo de Agente Parlamentar de 
Tecnologia da Informação, Referência CM-2B, Padrão Técnico Administrativo 40h, lotado na 
Diretoria Administrativa, a partir de 10 de junho de 2022. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

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. GUILHERME VOLPE BOSSA e PATRÍCIA DE CARVALHO RIBEIRO, sendo ELE filho de CLAVIO OVIDIO BOSSA e 
de ROSANA DE CASSIA TELES VOLPE BOSSA, sendo ELA filha de CARLOS ALBERTO RIBEIRO e de MARISA AFONSO 
DE CARVALHO RIBEIRO; 

2. DENIS ADRIANO SOARES GOUVÊA e KATHLEEN RAFAELA FOGAÇA FERREIRA, sendo ELE filho de ADRIANO 
APARECIDO GOUVÊA e de ANDRÉIA CRISTINA SOARES GOUVÊA, sendo ELA filha de GILMAR FERREIRA e de MONICA 
ERCILIA FOGAÇA; 

3. LUCAS GABRIEL MARTINS e VALQUÍRIA MAGRI DA SILVA NILSEN, sendo ELE residente em Nova Granada, SP, filho 
de SAULO MARTINS e de STELA MARIA DA SILVA MARTINS, sendo ELA filha de WASHINGTON NILSEN JUNIOR e de 
TATIANE CRISTINA MAGRI DA SILVA NILSEN, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 09/06/2022. 

 



DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sexta-feira, 10 de junho de 2022

SOCIAL LUI
WALDNER

JUNINAÇA
O Clube Monte Líbano realiza hoje e amanhã,sua 
festa junina,sem dúvida, uma das mais bonitas e 
exuberantes do interior de São Paulo,organiza-
da nos mínimos detalhes para proporcionar aos 
sócios e seus familiares, momentos de muito 
prazer,com deliciosas comidas típicas da gastro-
nomia rural brasileira,brinquedos ,jogos para as 
crianças e shows musicais.Hoje  tem show de Ed-
son & Hudson e no sábado,Roberta Miranda.Como 
a posse da nova diretoria será dia 26 de junho,um 
domingo,o evento ainda é organizado sob a res-
ponsabilidade da diretoria anterior de Nadim Cury 
e Paulo Voltarelli.A festa se inicia às 19 horas no 
clube de campo e as reservas de mesas estão es-
gotadas.Convidado de associado paga: R$150 (por 
noite).A canequinha obrigatória para associados e 
convidados a partir de 7 anos, custa R$ 20,00. Os 
funcionários do Monte Líbano já providenciaram 
o quentão,o chocolate quente e o santo pãozinho 
caseiro com manteiga.E os associados que se pre-
parem porque vai fazer frio nas duas  noites da 
Festa Junina. Hoje, a mínima anunciada é de 2º e 
no amanhã, de 5º.

FOR LOVERS
A Campanha dos Namorados do Rio Preto Shopping 
Center,além de uma exposição de fotos e de um 
espaço instagramável, traz desde ontem, uma edi-
ção especial Dia dos Namorados do Deluxe, even-
to eu termina hoje.Serão realizadas experiências 
LVMH-Louis Vuitton Moet Henessy com a presença 
do embaixador Ricardo Anson,que apresentará as 
marcas Chandon e whisky Glenm orangie.O lounge 
será assinado pelo arquiteto Marlon Perreira e o 
Buffet Casttro Filho com a escola de Gastronomia 
Le Grand Chef.A produção é da Portátil Consultoria 
Criativa e o evento é exclusivo para convidados. JANTAR

Waldyr Faria ao que parece não pretende brincar em 
serviço.Como tem em seu lastro de realizações,a es-
cola Le Grand Chef fundada por ele,o cardápio de seu 
complexo gastronômico Donna Maria,está merecendo 
aplausos.Aberto em soft openning na semana passa-
da,já está em funcionamento,mas terá a inauguração 
oficial em julho,quando o chef italiano Massimo Bar-
letti assumir o comando da cozinha.Domingo, abriu 
sua casa para um almoço e na segunda-feira,reuniu 
amigos – novamente sem a presença tóxica da bicona 
– para um jantar em torno do “04”,o simpaticíssimo 
Jair Renan,filho do presidente da República Jair Mes-
sias Bolsonaro. Waldyr debruçou para os convidados, 
verdadeiras delícias, desde os finger foods ao risoto 
como prato principal.A casa veio para ficar. Anotem.

O RETORNO
Retornou terça-feira a Rio Preto,o grupo de pere-
grinas que viajou sob o comando de Izameire Sanitá 
Azevedo e do padre Jarbas Brandini,da Paróquia da 
Redentora. Visitaram santuários marianos da Es-
panha, Portugal e França:Patrícia Nunes Abud,Vera 
Nice Bonfá Martucci, Rosa Maria Munia Wietler,Ma-
ra Freitas,Sônia Frigieri,Fátima Grisi Kuyumjiam,Re-
gina Casseb,Cidinha Marques e Vera Ramalho.

URNAS
O candidato à Presidência do Clube Monte Líbano, 
Hughes Rezende Souza,venceu as eleições domin-
go passado,tendo como vice Everaldo Alves Na-
zareth Jr e como candidato presidente do Conse-
lho Deliberativo meu colega na ARLEC,o professor 
Samir Barcha.Dos 1854 votos válidos,Hughes teve 
1013 e Paulo Voltarelli,candidato da situação,838.
Uma diferença de 175 votos.Até o dia 25 de junho 
a atual diretoria estará no comando, pois a posse 
de Hughes e seus comandados, será realizada no 
domingo, dia 26.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana: 10, sexta-fei-
ra: Data Nacional de Portugal, Dia da Língua Portugue-
sa, Dia da Raça, nasceu João Gilberto, Marlene Vaccari,  
Oswaldo Graciani Júnior, Carlos Maluf Homsi, Márcio 
Alves, Fabíola Soares Sizenando, Nicanor Batista Junior-
-presidente do Semae, Marco Costa, João Sarkis. 11, sá-
bado: Dia da Marinha Brasileira, Adrian Oliani Silva, Car-
men Sílvia Tanuri, nasceu J. Hawilla, imortal Salvatore 
D´Onofrio,da ARLEC; Adriana Villanova,Rodrigo Kuyum-
jian, José Humberto de Souza, Sandra Issas Moura. 12, 
domingo: Dia dos Namorados, fotógrafo Marquinhos 
Cunha,Ibrahim Younan, Maurício Scarpassa, Alda Ferra-
ri,Eduardo Buchidid, George Bush, Luciana Gottardi Leal 
Ramos, Luiza Helena Gomes, Maysa Gomes, Washing-
ton Munia Benfatti, Mariana Ferreira Dias Abudi, João 
Bayeux de Araújo,Ilma de Jorge, Claudinha Azem. 13, 
segunda-feira: Dia de Santo Antônio,Dia do Turista,A-
driane Amorin Ciantelli, deputado Eleuses Paiva, Isadora 
Ribeiro,José Jacob Parsekian, Antun Tomaz. Lu Gottardi, 
Marco Antonio Boiadeiro.  14, terça-feira: 1839-nasceu 
Carlos Gomes em Campinas,Vicente Conte Filho, Bel 
Thomé Moreira, Camila Pitanga, Donald Trump, Guilher-
me Medeiros, Lara Araújo Menezes Leal. 15, quarta-fei-
ra: Leonice Dalul, Nuraldin Fauaz, Pedro Lúcio de Sales 
Fernandes, Reinaldo Zanon Filho. 16, quinta-feira: Car-
los Arroyo, Zezinho Bonacina, João Carlos Pereira Filho, 
José Luiz Conte Júnior, Mauro Luiz Silva. 

ALL KIND OF LOVE MATTERS
Um tema caro a qualquer ser humano,o amor-o 
impulso mais recôndito da natureza humana-esse 
sentimento que torna nosso dia-a-dia mais opu-
lento, é celebrado com toda a pompa no próximo 
domingo, Dia dos Namorados.O magnetismo ro-
mântico,desprovido de uma terceira dimensão que 
sustenta o caráter mercantil da comemoração,-
com garantia de afagos e suspiros,se materializa 
no Jantar dos Namorados, um afetuoso retrato da 
visão quimérica do amor, com um “I love you” aca-
lentado por bons vinhos. O Dia dos Namorados é a 
data que trata do amor incondicional que humani-
za a razão e da razão que instrui o afeto, codifica 
a batalha afetiva e transcende o efeito do encanto, 
reequilibrando forças de relações que o cotidiano 
atrita e contamina dois seres humanos.Erguido 
sobre pilares sutis, o amor é carinho, compreen-
são,olhar, sorriso e, principalmente, cumplicida-
de,pois para viver um amor não é preciso cortar 
os pulsos e dilacerar o coração,nem tirar o caixa 
dois das verdades escondidas em nossos porões.
Há aqueles que preferem limpar as mãos sujas de 
sangue nos panos de prato da canção,enquanto, 
resignados mergulham na aprendizagem do lava-
-mágoas, esparramando o cotidiano entre canções 
de existência malsã como as canções antigas que 
saiam do LP de Núbia Lafayette,na gênese da so-
frência,da saudosa Marília Mendonça ou da fuma-
ça de cigarro de cafetão de cabaré.Nem velas diá-
rias acesas ao culto do coração despedaçado,nem 
um derrama-lágrimas como Carmen Costa,a em-
pregada doméstica que escarnou no vinil a infelici-
dade de ser a outra que o mundo difama.Afinal,as 
rimas essenciais do dicionário:amor e dor,coração 
e solidão,o cotovelo das canções insiste em regis-
trar.É preciso saber escolher o verbete certo.Quem 
souber,com certeza, saberá ser feliz. Que os casais 
enamorados vivam hoje - e sempre- uma relação 
de grande intensidade 

A MAGIA DO AMOR
O casamento,a união entre duas pessoas é um con-
tinente desconhecido a ser explorado a dois,aos 
poucos,tateando com delicadeza para evitar rup-
turas que possam provocar um colapso.Elaboram 
com o passar dos dias e com sua convivência,um 
código de confiança,só deles, abdicando certas 
vezes,de prazeres particulares para construir,jun-
tos,uma trajetória que para eles é sedutora,com-
bustível para o cotidiano,criando seus próprios 
rituais,suas normas, acendendo a luz do outro ao 
invés de apagá-la.Neste mês de junho,tenho dedi-
cado minha coluna à homenagem a casais emble-
máticos de nossa sociedade que,desde a primeira 
vivência  cintilam com visibilidade e influência nas 
nossas mais altas esferas.São casais que enfren-
tam com galhardia o cotidiano, que impõe a cada 
dia,dificuldades a serem vencidas e só com deci-
sões acertadas,conseguiram descobrir em suas 
verdades, o valor da amizade,da lealdade.São al-
mas entrelaçadas por sentimentos,pela essência 
de suas verdades, pela mútua querência,conta-
giando os familiares e amigos pelo encantamen-
to.Criaram uma relação fluida que lhes permitiu 
evoluir junto,sem que necessitassem de fórmulas 
inovadoras, além da compreensão,da amizade,do 
companheirismo e da afeição. Merecem a homena-
gem desta coluna.

NA ENSEADA AZUL
A Confraria da Pesca está no maior agito para o encontro que 
acontece neste finde na Enseada Azul. Composta apenas por 
homens, a lista chega a 30 pessoas que iniciam a festança 
hoje à noite, na casa de José Eduardo Roma e terminam ama-
nhã à noite no mesmo local. No almoço de amanhã, o anfitrião 
será Carlão Ravelli. Comandada por Reinaldo Lobanco. 

CHAMPÃ & CAVIAR
*Luan Santana se apresenta hoje no 

Juninão, evento beneficente na praça principal de Monte 
Aprazível. Amanhã é a vez de Rio Negro e Solimões e Jads 

e Jadson encerram o evento no domingo.

*Paulo Emilio Azevedo Marques convida 
a coluna para a festa de lançamento da XXIV Edição do 

Riopreto Country Bulls na próxima terça-feira a partir de 
20 horas no Dodge American Bar.Merci.

*Foi marcada para o dia 16 de julho, a Fes-
ta da Família Ribeiro, numa chácara em Cedral.

*O médico José Pardo Filho abriu na noite de 
ontem, sua casa no Condomínio Débora Cristina, para um 

jantar em torno dos integrantes de seu consórcio.

*O delegado de Polícia José Chaim está 
curtindo férias na Espanha e tem postado nas redes so-

ciais,seu encantamento pela Catalunha, em especial, por 
Barcelona.E vai realizar um sonho de criança,assistindo a 

uma tourada em Sevilha retorna depois de amanhã.

*A Prefeitura deverá iniciar em breve as 
obras da Praça dos Escritores nas imediações da Amici D’ 

Itália,um espaço que terá também um pórtico e escultu-
ras de artistas rio-pretenses. 

*A Praça da Itália,naquele bico de jardim na ro-
tatória do Georgina Business Center,deverá ter sua obra 

iniciada pela Prefeitura em breve.Será tipo parque. 

*O friozinho tende a diminuiar.Para este 
domingo,a temperatura sobe dentro e fora de casa,com 

10º.Afinal é Dia dos Namorados e um bom vinho ajudam à 
condução de uma conversa amorosa.

*O secretário municipal da Fazenda,José 
Martinho Wolf Ravazzi Neto e a mulher Lilian,vão casar 

seu filho Henrique.A noiva é  Thaís Vieira Bolzan Gon-
çalves, filha de Fábio Bolzan Gonçalves e de Tânia Maria 

Vieira da Silva Gonçalves.

*Parabéns ao Deputado Federal Geninho 
Zuliani pelo projeto de lei que homenageia o catanduven-
se Jocelito Paganelli, que morreu no final de março,aos 42 

anos,vítima de um infarto fulminante. Tal projeto deno-
mina a travessia de pedestres sobre a BR153- km3 em Rio 
Preto, com o nome do jornalista que militou muito tempo 

em nossa cidade.

A8| 

NAMORADOS: Dr. José Victor Maniglia e Regina Pereira Maniglia

NAMORADOS: prefeito Edinho Araújo e D. Maria Elza Araújo

NAMORADOS: Victinho e Eliana Mathias de Oliveira Homsi

NAMORADOS: Rosy Verdi e Cláudio Pelizzari


