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PREFEITURA DE RIO PRETO

PANDEMIA

Mirassol torna 
obrigatório uso 
de máscara em 
locais fechados
A Prefeitura de Mirassol 
informou na tarde des-
ta quinta-feira, 9,  que o 
uso de máscaras de prote-
ção facial cobrindo nariz 
e boca volta a ser obriga-
tório em ambientes fecha-
dos, sejam eles públicos ou 
privados, especialmente 
nas unidades escolares. 
POLÍTICA Pág.3

Shoppings criam cenários e promoções para namorados
Dia dos Namorados é um dos momentos que os shoppings aproveitam para triplicar vendas realizando ações para levar 
o consumidor para dentro de seus espaços. Presentes, restaurantes e ações promocionais movimentam os principais 
centros de compras da cidade. Veja nesta edição o que os centros de compras de Rio Preto prepararam para este final 
de semana e as promoções.  CIDADES Pág.5

NA SP-301

A Prefeitura de Rio Preto 
já renegociou um total de 
R$ 11,1 milhões referentes 
ao Programa de Pagamen-
to Incentivado (PPI) que 
prevê descontos de juros e 
multas de dívidas vencidas 
até dezembro de 2021, con-
templando débitos de IPTU, 
ISS e taxas municipais. Não 
entram no parcelamento 
dívidas relacionadas a ISS 
retido na fonte, multas de 
trânsito, dívidas com a Em-
cop e débitos de água e es-
goto com o Semae. Dos R$ 
11,1 milhões apurados pelo 
Dhoje Interior junto a Se-
cretaria da Fazenda R$ 9,43 
milhões foram renegociados 
com a modalidade à vista. 
POLÍTICA  Pág.3

Espaço em shopping todo decorado para a data atrai namorados para fotos em cenário instagramável

CORONAVÍRUS

Assaltantes 
de joalheria  
no centro são 
condenados

9 ANOS

Criança 
atropelada 
está com
traumatismo
Uma criança atropelada no 
bairro Duas Vendas, em Rio 
Preto, foi internada com 
traumatismo craniano no 
HCM. CIDADES Pág.4

Defesa Civil emite alerta para queda nas 
temperaturas em Rio Preto; mínima de  6ºC

FRIO

A Defesa Civil de Rio Preto emitiu no final da tarde desta sexta-feira, 10, comunicado alertando para a queda 
nas temperaturas em Rio Preto. Segundo o órgão “a previsão de queda nas temperaturas, com mínimas de 8ºC e 
sensação térmica de 6ºC a partir de domingo”. De acordo com boletim meteorológico divulgado nesta sexta, pela 
Defesa Civil do Estado, o dia mais frio será a terça-feira, dia 14. POLÍTICA  Pág.3

BEZINHA

Lanterna do 
grupo, América 
recebe hoje
o Andradina

Lanterna do grupo 1 da Se-
gunda Divisão do Campeo-
nato Paulista e sem chances 
de avançar para a segunda 
fase, o América recebe o 
Andradina hoje. 
ESPORTES Pág.6

FUTEBOL

Realidade 
Jovem estreia 
no Brasileiro 
feminino
ESPORTES Pág.6

Defesa Civil alerta para queda nas temperaturas em Rio Preto; mínima pode chegar a 6ºC

Concessão 
inclui viadutos 
na rua  Antonio 
de Godoy
POLÍTICA   Pág.3

FERNANDÓPOLIS

Funfarme 
assume novo 
Lucy Montoro 
e ambulatório
CIDADES  Pág.5

DEPUTADO COBRA
PAPEL DA ANS
Após STJ decidir sobre o Rol 
Taxativo, deputado Geninho 
Zuliani pediu esclarecimento 
da ANS sobre os planos de
saúde. POLÍTICA  Pág.3

PPI renegocia R$ 11 milhões com 
pagamento de R$ 9,7 mi à vista
A anistia começou a valer no dia 2 de maio e a adesão ao programa vai até o dia 30 de junho.

CIDADES Pág.4

Muller Merlotto Silva Câmera de Segurança

Divulgação

Divulgação

D
ivulgação
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São muitos os sentimentos 
que surgem no momento do 
diagnóstico de uma doença 
autoimune como a esclerose 
múltipla, como também du-
rante o tratamento. Contudo, 
é sempre bom lembrar que 
nada está perdido. Com o 
tratamento adequado e com 
o acompanhamento médico 
correto é possível ter uma 
vida normal

Esta doença é  inflama-
tória crônica, provavelmente 
autoimune. Ela ocorre por  
motivos genéticos ou ambien-
tais. O  sistema imunológico 
começa a agredir a bainha 
de mielina (capa que envolve 
todos os axônios) que recobre 
os neurônios e isso compro-
mete a função do sistema 
nervoso causando com isso 
as disfunções apresentadas 
pela doença .

A dor pode ser um sintoma 
comum na esclerose múltipla 
e pode ocorrer em qualquer 
momento no curso da doen-
ça. Algumas dores podem ser 
causadas por outros sintomas, 
como espasticidade, por isso, 
o ideal é considerar um trata-
mento com a fisioterapia para 
manter ao máximo a integri-
dade dos  tecidos , articula-
ções e ossos .Evitando a dor 
e a ingestão medicamentosa 
o máximo possível .

O que fazer para  me-
lhorar esclerose múlti-

pla?

Tratamento para esclerose 
múltipla: *remédios, *fisiote-
rapia e terapia ocupacional 

*Alimentação anti infla-
matória 

*Prática de atividade física 
moderada 

*Transplante de células-
-tronco

*Descansar e dormir bem 
 *evitar situações de es-

tresse
*Evitar calor 
Por ser uma doença infla-

matória exostem  dois tipos 
de consequências que as in-
flamações podem gerar no 
sistema nervoso. São elas:

1)A inflamação pode ser 
eliminada, restaurando par-
cialmente as bainhas de mieli-
na causando uma recuperação 
total ou parcial das funções 
neurológicas do paciente;

2)A inflamação pode ser 
definitiva e agressiva, causan-
do a destruição dos axônios e 
a substituição deles por tecido 
cicatrizado sem qualquer fun-
cionalidade neurológica

Quando iniciar
a fisioterapia ?

O tratamento com  fisio-
terapia vai variar durante o 
curso da doença. Não existem 
protocolos, mas sim a necessi-
dade de oferecer alternativas 
com foco em queixas individu-
ais. O fisioterapeuta deve estar 
atento a todos os aspectos que 
podem interferir na mobilida-
de e função do paciente.

Desde o início da doença, 
ou logo após o diagnóstico, o 
paciente já pode se beneficiar 
desses programas, inclusive os 
indivíduos sem sintomas ou 
alterações funcionais.

Os sintomas de cada pessoa 
varia muito e o fisioterapeuta 
consegue modificar esses sin-
tomas através de estratégias 
que minimizam o impacto fun-
cional. Por exemplo, pacientes 
com fraqueza muscular podem 
se beneficiar de programas de 
fortalecimento muscular de 
musculaturas preservadas, 
assim como pacientes com 
espasticidade se beneficiam 
de programas de alongamen-
tos musculares. Aqueles com 
queixas de fadiga experimen-
tam significativa melhora após 
iniciarem exercícios aeróbi-
cos contínuos. Programas de 
exercícios aeróbicos também 
melhoram a força muscular 
e aspectos emocionais. Trei-
nos específicos de equilíbrio 
podem reduzir significativa-
mente o número de quedas 
e aumentar a segurança do 
paciente para exercer suas 
atividades diárias com maior 
independência. É importante 
lembrar que para a maioria 
dos pacientes a fadiga pode ser 
exacerbada pelo calor, sendo 
assim, as atividades em am-
bientes com ar condicionado 
são mais recomendadas

Como podemos ver não 
existe um único programa da 
fisioterapia para a esclerose , 
a fisioterapia será realizada de 
acordo com a necessidade de 
cada paciente e suas queixas . 
Vale lembrar que quanto antes 
o fisioterapeuta for procurado 
melhor será o resultado para 
o paciente .

*Dra Silvia Batista , 
mestre  , fisioterapeuta 
, prof de educação física 
, empresaria da saúde , 
mestre  internacional em 
nutrição .Gestora do pro-
jeto Escola da vida natural 
e automasagem 3D Nano 
.Contato : silviafisiotera-
pia@icloud.com. Insta-
gram: Dra Silvia Batista

Mais uma vez utilizo este 
espaço para falar-lhes do gra-
víssimo problema da falta 
d’água, que persiste em invo-
car nossa meticulosa atenção, 
seguida de atitudes acertadas.

Na série de palestras que 
proferi no início dos anos 
1990, a respeito do Apocalip-
se de Jesus, a fim de torná-lo 
mais acessível aos Simples de 
Coração, trouxe, por exem-
plo, ao debate a questão da 
possível guerra pela água em 
várias regiões do planeta, já 
àquela altura noticiada pela 
imprensa.

Com tristeza e preocupa-
ção, vivenciamos nos dias atu-
ais, até mesmo em metrópoles 
brasileiras, o trágico fantasma 
da carência de água.

O que fizemos da água?
Paiva Netto a Ciência se convence de que a atuação 

humana tem apressado o aquecimento 
do planeta. E as consequências estão 
aí, à vista de todos

Além dos fatores climáticos, 
que, desde a Revolução Indus-
trial, mais fortemente influen-
ciamos de forma condenável, 
o que temos feito com esse 
precioso líquido, fator básico 
da vida?

É fácil observar no mundo 
o ato criminoso do desperdício. 
Às crianças, aos jovens e aos 
adultos insisto neste ensina-
mento: a migalha de hoje é a 
farta refeição de amanhã. E, 
por extensão, a gota d’água de 
hoje é o abundante manancial 
do amanhã. E, nestes tempos, 
de agora mesmo. Ajudemos a 
evitar o pior.

E m  A p o c a l i p s e  s e m 
Medo (2000), ressaltei que, 
apesar dos esforços ecológi-
cos de muita gente boa, o ser 
humano ainda vive a poluir 
tudo, como na advertência do 
Profeta Isaías, 24:5: “Na ver-
dade, a Terra está contaminada 
por causa dos seus moradores, 
porquanto transgridem as leis, 
violam os estatutos e quebram 
a Aliança Eterna”.

A água tornou-se pouca em 

diversos pontos do orbe, mas 
continua sendo maltratada. 
E a água doce corresponde a 
menos de 3% do que existe no 
planeta. O restante é principal-
mente água salgada, em torno 
de 97%. Como é que as coisas 
ficam? (...) Preservá-la não se 
resume a medidas de governos. 
Exige decisivos cuidados que 
precisamos nós, cidadãos, ter 
também com ela. É necessário 
que deixemos de ser meros ob-
servadores e passemos a atuar 
como ativos participantes. 
Afinal de contas, está em jogo a 
nossa própria existência. Exato: 
nossa própria vida! E a correção 
disso demanda Justiça e Boa 
Vontade, vistos como antídoto 
contra a ganância, que, de tão 
cega, não percebe estar cavan-
do a sepultura inclusive para 
si mesma.

Aquecimento
global

O instituto de meteorologia 
do Reino Unido (Met Office) 
declarou 2016 como o ano mais 
quente da História, desde que 

tiveram início os registros da 
temperatura global (1850). 
Ainda segundo o referido ser-
viço, a média de 2016 alcançou 
1,16 grau Celsius acima do que 
foi observado antes da Revo-
lução Industrial. Segundo a 
Organização Meteorológica 
Mundial (OMM), 2021 está 
entre os sete anos mais quentes 
já registrados na História.

A cada pesquisa nova apre-
sentada, a Ciência se convence 
de que a atuação humana tem 
apressado o aquecimento do 
planeta. E as consequências 
estão aí, à vista de todos. A 
complexidade dos desafios se 
intensifica, incluída a que afeta 
diretamente a economia das 
nações.

O Apóstolo Paulo, há dois 
milênios, em sua Epístola aos 
Gálatas, 6:7, deu uma lição que 
poderia repetir hoje literalmen-
te: “Ninguém se iluda, porque 
Deus não se deixa escarnecer. 
Aquilo que o homem semear, 
isso mesmo terá de colher”.

Ouçamos o alertamento 
bíblico. O Pai-Mãe Celestial 
certamente aguarda de nós 
bom senso e muito trabalho em 
prol do bem-estar da humani-
dade. Peçamos a Ele proteção 
para as providências terrenas; 
chuva para os lugares secos; um 
clima mais equilibrado para a 
saúde das pessoas. E não des-
prezemos o poder da oração e 
da vigilância coletivas.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista e 
escritor.

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

A saúde na era da transfor-
mação digital é uma realidade 
no Brasil. O debate já não é 
mais quando as mudanças 
tecnológicas na medicina 
ocorrerão, mas de que forma 
as empresas e os profissionais 
da saúde se adaptarão a elas. 
Embora a digitalização já es-
tivesse nos planos de várias 
instituições, a pandemia dos 
últimos dois anos acelerou a 
transformação, que, ao con-
trário do que muitos pensam, 
não está restrita ao uso de 
tecnologias disruptivas, mas 
à capacidade de pensar e agir 

ARTIGO

Rogério Frabetti

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

SAÚDE FISIO

DRA. SILVIA 
BATISTA
silviafisioterapia@icloud.com

Viver é preciso e reinventar-se também

ARTIGO

Esclerose múltipla e os
tratamentos pela Fisioterapia

diferente, na tentativa de solu-
cionar problemas ou de tornar 
os processos mais eficientes, 
com foco na qualidade e na 
experiência do cliente.

Mais do que tecnologia, 
a transformação digital está 
relacionada à mudança de 
mentalidade, que deve partir 
da liderança para ganhar mais 
força dentro da organização. 
Em seu livro “Mindset -- A 
Nova Psicologia do Sucesso”, a 
psicóloga Carol Dweck explica 
que toda ação gera uma reação 
e, portanto, é preciso agir para 
alcançar aquilo que se deseja. 
O primeiro passo é justamente 
adotar o mindset de cresci-
mento, que diz respeito às pes-
soas que acreditam que podem 
evoluir em diferentes cenários.

Diante das adversidades 
que chegaram com a pande-
mia, o segmento da saúde se 
reinventou em todas as frentes 
para enfrentar o desconheci-
do, atuar na linha de frente 
do combate ao coronavírus e 
salvar vidas, desenvolver pes-
quisas e testes que culminaram 
com o desenvolvimento das 
vacinas que possibilitaram re-
duzir o número mortes, a par-
tir do ciclo vacinal completo. 
Até hoje, foram oficialmente 
registradas no mundo mais 
de 6,2 milhões de mortes por 
Covid-19, sendo mais de 666 
mil no Brasil. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) es-
tima que esse número global 
possa ser bem maior, atingin-
do quase 15 milhões de óbitos 
em decorrência da doença no 
mundo.

Em meio ao caos inicial 
era preciso encontrar formas 
de seguir cuidando dos cola-
boradores, dos médicos e dos 
pacientes. Por representar 
a esperança de cura, o setor 
farmacêutico assumiu prota-
gonismo e passou por transfor-
mações para se adaptar à nova 
realidade. Mesmo sendo alta-
mente regulada e, consequen-

temente, mais conservadora, a 
indústria buscou alternativas 
para manter a comunicação 
fluida com as equipes internas 
e externas, especialmente na 
fase mais crítica da pandemia, 
em que o isolamento social se 
tornou necessário para evitar a 
disseminação do vírus.

Se o contato dos laborató-
rios farmacêuticos com os mé-
dicos era realizado pelos con-
sultores no modelo presencial, 
a dinâmica mudou de maneira 
radical. Para garantir o bom 
atendimento e compartilhar 
conhecimento não apenas das 
novas pesquisas médicas e de 
produtos, mas também sobre 
a melhor utilização das fer-
ramentas digitais, a Zambon, 
por exemplo, lançou um portal 
específico para os profissionais 
de saúde, com conteúdo desti-
nado a melhorar o relaciona-
mento deles com os pacientes 
no mundo digital.

O portal disponibiliza in-
formações sobre a prática 
médica, incluindo conteúdo 
atualizado sobre medicina e 
o uso das ferramentas digi-
tais para auxiliar o dia a dia 
da prática clínica, tais como 
telemedicina e prontuário 
eletrônico. Possui, ainda, uma 
área de soluções digitais, com 
informações sobre o uso de 
mídias digitais e redes sociais, 
além de orientações sobre 
como estas podem auxiliar o 
atendimento e a comunicação 
com os pacientes. Também há 
materiais de educação médica 
continuada com aulas grava-
das, webinars, estudos cientí-
ficos e podcasts.

Atualmente, são mais de 
1.000 profissionais cadastra-
dos entre médicos, farmacêu-
ticos e odontologistas. Quase 
um terço das visitas é de profis-
sionais estabelecidos no estado 
de São Paulo. A maioria dos 
visitantes acessa o portal pelo 
computador (60,4%) e digita 
diretamente a URL do portal 

(68,8%), o que demonstra o 
sucesso da iniciativa e uma 
perspectiva do ambiente digi-
tal, capaz de contribuir para a 
inclusão da comunidade médi-
ca no mundo virtual.

É óbvio que ainda estamos 
em uma curva de aprendiza-
do, afinal a inovação é nossa 
preocupação diária, não só 
no desenvolvimento de novos 
produtos e tecnologias, mas 
também no que chamamos de 
inovação paralela, aquela que 
está presente em processos, 
comunicação e acesso à infor-
mação. A adoção do modelo de 
trabalho híbrido-digital per-
mitiu avançar neste quesito, 
com a vantagem de ampliar a 
cobertura de clientes. Se antes 
não conseguíamos atender mé-
dicos do Acre pela ausência de 
um consultor no Estado, hoje 
a utilização de soluções on-line 
nos permite conectar vários 
profissionais, independente-
mente do local. Assim como 
no Acre, ampliamos nossa 
cobertura no interior do Rio 
Grande do Sul e no Tocantins, 
entre outros estados.

Em paralelo, o trabalho hí-
brido-digital tem contribuído 
para trazer mais flexibilidade 
e equilíbrio aos profissionais. 
O feedback que temos rece-
bido dos colaboradores -- e 
acompanhado de outras cor-
porações que implementaram 
formatos similares -- é de que 
a iniciativa vem propiciando 
mais qualidade de vida, pois 
permite manter o contato 
presencial com os colegas 
algumas vezes por semana e, 
ao mesmo tempo, estar mais 
próximo da família nos perío-
dos de home office.

Com a maturidade do mo-
delo, a relação de confiança 
da liderança com seus ti-
mes também se solidificou. 
Ao combinar mudança de 
mindset, resiliência e vontade 
de fazer os processos darem 
certo, os profissionais foram 
se adaptando à nova reali-
dade, de forma que a busca 
por resultados não ofusque o 
fator humano nas relações de 

trabalho. Quando as conexões 
se fortalecem com base em 
transparência e confiança, 
os colaboradores se sentem 
mais seguros para criar, trocar 
experiências, sugerirem mu-
danças e serem eles mesmos. 
Com isso, as empresas contri-
buem para reduzir a exaustão 
e a preocupação excessiva que 
têm abalado a saúde mental 
de muitas pessoas. Ser mais 
digital não significa estar dis-
ponível o tempo inteiro, mas 

criar alternativas para que as 
atividades rotineiras aconte-
çam de maneira mais fluida, 
eficiente, ágil e colaborativa. 
Após dois anos de pandemia, 
quando as questões pessoais 
e profissionais se entrelaça-
ram, alcançar o equilíbrio é 
um aprendizado e também 
uma grande conquista.

(*) Rogério Frabetti é 
presidente da Farmacêu-
tica Zambon no Brasil.
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Política Deputado cassado
STF derruba decisão de Nunes 
Marques que devolveu mandato a 
deputado bolsonarista

Bolsonaro
Nos EUA, Bolsonaro diz que governo 
faz ‘busca incansável’ por desapa-
recidos na Amazônia

Após decisão do STJ, Geninho cobra papel da ANS

A Prefeitura de Rio Preto já 
renegociou um total de R$ 11,1 
milhões referentes ao Progra-
ma de Pagamento Incentivado 
(PPI) que prevê descontos de 
juros e multas de dívidas ven-
cidas até dezembro de 2021, 
contemplando débitos de IPTU, 
ISS e taxas municipais. 

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

O PPI foi aprovado pela Câ-
mara e sancionado pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) no dia 29 
de abril. Começou a valer no dia 
2 de maio. A adesão vai até o dia 
30 de junho. 

Dos R$ 11,1 milhões apura-
dos pelo Dhoje Interior junto a 
Secretaria da Fazenda R$ 9,43 

PPI renegocia R$ 11,1 milhões em 
dívidas, R$ 9,7 mi pagos à vista

ADMINISTRAÇÃO

Contribuinte pode aderir ao 
programa pela internet, no 
site da Prefeitura até o próxi-
mo dia 30 de junho

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

milhões foram renegociados 
com a modalidade à vista, com 
desconto de 100% dos juros e 
multa de mora. Esta, inclusive, 
é a opção mais escolhida pelo 
rio-pretenses inadimplentes 
para encerrar com as dívidas 
junto a Prefeitura de Rio Preto. 

Os parcelamentos com 50% 
e 70% de desconto dos juros e 
multa de mora correspondem 
a uma arrecadação de somada 
de R$ 642 mil, e a antecipação 

de parcelas não vencidas de 
parcelamento/reparcelamento 
não rompido e ativo, o valor 
arrecadado foi de R$ 1,03 mi-
lhão até a quarta-feira, 8, data 
do último levantamento. 

Questionada a pasta da Fa-
zenda afirma que o montante 
arrecadado está dentro da ex-
pectativa do governo, “no en-
tanto, há um hábito de os contri-
buintes aderirem ao programa 
nos últimos dias da vigência.” 

 
Sobre uma possível prorrogação 
de prazo do PPI a pasta diz que 
não se vislumbra esta possibili-
dade no momento. 

Até o fim do PPI o governo 
Edinho pretende arrecadar R$ 
30 milhões. 

A Prefeitura de Rio Preto 
tem um total consolidado de 
R$ 1,6 bilhão de dívida ativa 
tributária. O valor é o montante 
de todos os débitos.

MIRASSOL

Prefeitura publica decreto e torna uso de 
máscara obrigatório em locais fechados

A Prefeitura de Mirassol 
informou na tarde desta quinta-
-feira, 9,  que o uso de máscaras 
de proteção facial cobrindo 
nariz e boca volta a ser obriga-
tório em ambientes fechados, 
sejam eles públicos ou privados, 
especialmente nas unidades 
escolares. 

Decreto
O Decreto nº 6.019 foi publi-

cado no Diário Oficial de muni-
cípio. A medida, que já entra em 

MINIMA DE 6º

Defesa Civil alerta para 
queda nas temperaturas 
em Rio Preto e região

A Defesa Civil de Rio Preto 
emitiu no final da tarde desta 
sexta-feira, 10, comunicado 
alertando para a queda nas 
temperaturas em Rio Preto. 
Segundo o órgão “a previsão 
de queda nas temperaturas, 
com mínimas de 8ºC e sensa-
ção térmica de 6ºC a partir de 
domingo”. 

De acordo com boletim 
meteorológico divulgado nes-
ta sexta, pela Defesa Civil do 
Estado, o dia mais frio será 
a terça-feira, dia 14 – para 
quando há previsão, inclusive, 
de geada. 

A recomendação é de aten-
ção especial às pessoas mais 

vigor a partir da publição, foi 
tomada considerando as alte-
rações climáticas, com baixa 
temperatura e diminuição da 
umidade relativa do ar, o que 
leva à fragilidade no sistema de 
defesa das pessoas, facilitando 
a invasão do organismo espe-
cialmente por vírus. 

Análise
Após análise do Departa-

mento Municipal de Saúde 
(DMS) sobre a situação epide-
miológica local, o Decreto reco-
menda às instituições públicas 
e privadas o uso de máscaras 
descartáveis nos ambientes 
escolares e reforço das medidas 
de higienização das mãos, o 
uso de álcool 70%, bem como o 
reforço das medidas para evitar 
aglomerações, locais fechados, 
locais com pouca circulação de 
ar e a manutenção do distancia-
mento social. 

vulneráveis, como idosos e 
crianças, além de reforço na 
hidratação.

Contribuinte pode aderir ao programa pela internet, no site da Prefeitura: www.riopreto.sp.gov.br.

Uso de máscaras volta a ser obrigatório em Mirassol

 RUA ANTONIO DE GODOY

Concessão da SP-310 inclui viadutos

O Governo do Estado de São 
Paulo publicou no último sába-
do, 4/06, o edital de licitação 
do Lote Noroeste do Programa 
de Concessões Rodoviárias do 
Estado de São Paulo. A nova 
concessão prevê investimentos 
de R$ 13,9 bilhões em 600 qui-
lômetros de estradas que atra-
vessam municípios das regiões 
de Rio Preto, Araraquara, São 
Carlos e Barretos. 

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) reivindica a terceira 
faixa há anos e também apre-
sentou o pedido quando esteve 
em São Paulo no dia 16 de maio, 
acompanhado do secretário de 
Obras Israel Cestari, em sua úl-

tima visita técnica. Na ocasião, 
o prefeito solicitou a construção 
de dispositivos, já autorizados 
pelo governador Rodrigo Gar-

cia, na altura da rua Antônio 
de Godoy. 

“Esse dispositivo da Antonio 
de Godoy (Km 439 + 500) irá li-

gar a Redentora à Nova Reden-
tora. Mais uma conquista para 
Rio Preto e toda a nossa região”, 
afirmou o prefeito Edinho. 

A nova concessão prevê no-
vas intervenções em atendimen-
to às demandas da população da 
região, inovações tecnológicas, 
além da redução de tarifas nos 
pedágios existentes. Não haverá 
instalação de novas praças. 

“Com a nova concessão, os 
trechos que já receberam várias 
melhorias das atuais operado-
ras terão novos investimentos, 
garantindo a mobilidade dos 
habitantes das regiões e o escoa-
mento de produtos de uma área 
com altos níveis de produção 
agroindustrial, especialmente 
açúcar e etanol”, afirmou o go-
vernador Rodrigo Garcia.

Da REDAÇÃO

Nova concessão da SP-310 prevê viadutos na Antonio de Godoy

O deputado federal Ge-
ninho Zuliani (União Brasil) 
protocolou nesta quinta-feira, 
9, requerimento junto ao Mi-
nistério da Saúde questionan-
do a atuação da Agência Na-
cional de Saúde Suplementar 
(ANS) sobre recente decisão 
do Supremo Tribunal de Jus-
tiça (STJ) que  desobrigou os 
planos de saúde de todo o País 
de cobrir procedimentos fora 
da lista da Agência. 

O documento tem por ob-
jetivo entender o real papel 
da ANS e ainda questionar a 

atuação do órgão na defesa do 
interesse público na assistên-
cia suplementar à saúde. 

Na última quarta-feira, 8, 
decisão do Supremo Tribunal 
de Justiça, desobrigou os pla-
nos de saúde de todo o País de 
cobrir procedimentos fora da 
lista da ANS, o que reflete na 
cobertura de exames, terapias, 
cirurgias e fornecimento de 
medicamentos, por exemplo, 
podendo deixar pacientes 
desatendidos no Brasil todo. 

“Essa decisão vai impactar 
na vida de milhares de pesso-
as, por isso queremos saber se 
a ANS está de fato exercendo 
seu poder, aliás, seu dever, de 
defesa do interesse público, 
regulando as operadoras”, 
afirmou Geninho. 

ROL TAXATIVO

Geninho cobra papel da ANS 
na cobertura de planos

No documento, Geninho 
questiona a periodicidade de 
atualização do rol de procedi-
mentos da ANS, se a relação 
estaria de fato defasada e pro-
vidências tomadas para garan-
tir celeridade nas fiscalizações. 

“A medicina tem inovações 
o tempo todo, o rol precisa ser 
revisto sempre, qualquer inér-
cia pode prejudicar pacientes. 
Não podemos permitir que a 
falta de controle e fiscalização 
impacte em potencial suspen-
são de procedimentos, exames 
e tratamentos indicados”, 
frisou o deputado. 

O requerimento foi ende-
reçado ao Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga. 

O que
O STJ deveria decidir se o 

rol de cobertura dos planos é 
exemplificativo ou taxativo. 

A cobertura exemplifica-
tiva significa que os planos 
de saúde não se limitam a 
cobrir apenas o que está na 
lista da ANS, pois ela serve 
exatamente como exemplo de 
tratamento básicos. 

Já a cobertura taxativa en-
tende que o que não está nesta 
lista preliminar da ANS não 
precisa ter cobertura das ope-
radoras. 

Como era 
A lista da ANS era consi-

derada exemplificativa pela 
maior parte do Judiciário. 
Isso significa que pacientes 
que tivessem negados pro-
cedimentos, exames, cirur-
gias e medicamentos que não 
constassem na lista poderiam 
recorrer à Justiça e conseguir 
essa cobertura. Isso porque o 
rol era considerado o mínimo 
que o plano deveria oferecer.

O documento tem 
por objetivo enten-
der o real papel da 
ANS e ainda ques-
tionar a atuação do 
órgão na defesa do 
interesse público

Decreto recomen-
da às instituições 
públicas e privadas 
o uso de máscaras 
descartáveis nas 
escolas e reforço de 
higienização

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Em Votuporanga
Foram incinerados quinhentos e vinte qui-
los de drogas, sendo  519 quilos de maco-
nha, um de crack e 730 gramas de cocaína.

Ciclistas atropelados
Na madrugada de sexta um carro atropelou 
dois ciclistas que estavam na vicinal que liga 
o distrito de Monte Verde Paulista a Severínia.

NO ELDORADO

Populares impedem fuga de jovem 
flagrado desmontando carro
Um jovem, de 23 anos, foi 
preso em flagrante pela PM, 
na madrugada desta sexta-
-feira, 10, após ser impedido 
de fugir por populares. Ele 
foi flagrado desmontando um 
carro furtado em um matagal 
no bairro Eldorado, na Região 
Norte de Rio Preto. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, o cúmplice do acusado 
conseguiu fugir antes da che-
gada da viatura. 
O dono da VW Parati contou 
aos policiais que deixou o veí-
culo na frente de sua casa por 
alguns instantes e ao retornar 
havia desaparecido. 
Com a ajuda de alguns amigos 
passou a percorrer as imedia-

ções na tentativa de localizar 
o automóvel, o que acabou 
acontecendo pouco depois. 
O acusado e seu comparsa fo-
ram surpreendidos no meio 
do mato pelo grupo. O jovem 
foi detido e o outro homem 

escapou. 
A vítima, de 51 anos, procu-
rou atendimento médico em 
uma UPA, após a guarnição 
chegar, alegando que estava 
com dor num dos ombros, por 
ter feito força para segurar o 
ladrão. 
Para a PM, o indiciado afir-
mou que não furtou e nem 
sabia que a Parati era furtada, 
tendo sido convidado por um 
conhecido, residente no Solo 
Sagrado, a retirar as rodas e 
bateria do automóvel, quan-
do estava na frente do termi-
nal rodoviário, por volta das 
21h30. O autuado falou que 
receberia R$ 100 “pelo servi-
ço”. 

Um garoto, de nove anos, 
foi internado com trauma-
tismo craniano no Hospital 
da Criança e Maternidade 
(HCM) de Rio Preto, após ser 
atropelado no bairro Duas 
Vendas, às 19 horas desta 
quinta-feira, 9. 

Para a Polícia Militar, a 
condutora do Fiat Palio, de 
55 anos, disse que transitava 
na rua Sônia Maria Sales Bis-
po quando a criança surgiu 
repentinamente entre os veí-
culos que estavam estaciona-

dos e cruzou a frente do seu 
automóvel. 

Ela disse ainda que não 
teve tempo de frear. A versão 
da motorista foi confirmada 
pela mãe da vítima. 

O Resgate do Corpo de 
Bombeiros foi acionado e 
levou o menino para o HCM, 
que não divulgou o seu estado 
de saúde atual. As investiga-
ções do acidente serão feitas 
pelo 4º DP. 

Atropelamentos matam idoso e 
deixam criança com traumatismo

TRÂNSITO

Criança foi atropelada 
no bairro Duas Vendas; 
idoso estava internado 
há 23 dias no HB

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Caiu no golpe 
do WhatsApp 
com foto 
do filho

Idoso morre
Após ficar 23 dias interna-

do no Hospital de Base de Rio 
Preto, morreu, às 12h20 desta 
quinta-feira, 9, Valdomiro 
Alves dos Reis, de 64 anos. 
O paciente deu entrada com 
traumatismo craniano. A sus-
peita é que o idoso tenha sido 
atropelado por um caminhão. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima foi en-
contrada caída no asfalto, por 

volta das 17 horas do dia 17 de 
maio, no cruzamento das ruas 
Rui Barbosa e José Perinasso, 
em Poloni. 

Um caminhoneiro que 
fazia entregas para uma loja 
de materiais de construção 
disse ao enteado da vítima que 
transitava com o Ford F4000 
pela Rui Barbosa, no sentido 
Centro/bairro, quando ao 
convergir à esquerda para 
entrar na José Perinasso, que 

Após receber uma 
mensagem no WhatsA-
pp, de um número des-
conhecido, mas com a 
foto de perfil de sua filha, 
um morador do Jardim 
Nazareth, de 61 anos, fez 
dois PIX, que totalizaram 
R$ 3.953,00, para contas 
de dois marginais. 

Queixa
O golpe de estelionato 

aconteceu na tarde da 
última quarta-feira, 8, e a 
vítima procurou a Central 
de Flagrantes de Rio Pre-
to, na manhã de ontem, 
para registrar o boletim 
de ocorrência. 

Para a polícia, o apo-
sentado alegou que acre-
ditou que estava empres-
tando dinheiro para a 
familiar. O caso será in-
vestigado pelo 3º Distrito 
Policial.

A vítima foi en-
contrada caída no 
asfalto, por volta 
das 17 horas do 
dia 17 de maio, 
em Poloni, por um 
caminhoneiro.

atravessa a rodoviária daquele 
município, viu o idoso caído, 
não sabendo informar se ele 
já estava lá antes ou se foi 
atingido pelo veículo. 

Socorrido até a UBS local, 
foi removido para a Santa 
Casa de Monte Aprazível e 
transferido para o HB, onde 
passou por cirurgia e foi leva-
do para recuperação em UTI, 
onde não resistiu. A Polícia 
segue investigando o caso.

CRIANÇA TEM

9
ANOS e foi internada 
após ser atropelada; 
mãe confirmou que 
vitima saiu correndo e 
isentou motorista Criança está internada no HCM com traumatismo craniano; em outro caso idoso morreu no HB após 23 dia sinternado

Divulgação

Uma rio-pretense, de 35 
anos, foi assaltada, na noite de 
anteontem, após ser agredida 
por um marginal, no bairro 
Eldorado, na Região Norte da 
cidade. Ela procurou a Central 
de Flagrantes, na manhã desta 
quinta-feira, 9, para registrar 
o roubo. 

Segundo a vítima, por volta 
das 22h30, estava em uma 
rua mal iluminada, a caminho 
de sua residência, quando foi 
abordada pelo criminoso. 

O marginal teria ordenado 
que entregasse a bolsa e o 

INSEGURANÇA

Dona de casa é agredida 
e roubada no Eldorado

celular, mas a mulher tentou 
resistir e acelerou o passo para 
fugir. 

Após ser alcançada, o ban-
dido passou a desferir socos 
em sua cabeça e corpo e a chu-
tar as pernas. A vítima caiu no 
chão e o marginal, que era de 
cor negra, aparentava 30 anos 
e 1,68 m de altura, forte e usava 
bermuda, camiseta e chinelo 
fugiu, com a bolsa e telefone, 
para rumo ignorado. No aces-
sório, segundo a mulher, havia 
documentos pessoais e do seu 
filho, de 11 anos. 

Vítima procurou o Plantão Policial para registrar a queixa

Caiu no golpe do falso parente
O 7º DP de Rio Preto vai 

investigar um caso de este-
lionato registrado no final da 
manhã desta quinta-feira, 9, 
no Plantão Policial. Segundo 
o boletim de ocorrência, um 
morador do Jardim Estrela, 
de 56 anos, na véspera, após 
as 18h30, recebeu uma men-
sagem no aplicativo em seu 

Justiça condena 
assaltantes 
de joalheria 
em Rio Preto

O roubo ocorreu em 17 
de setembro de 2021, na 
área Central de Rio Preto. 
Bandidos entraram no 
estabelecimento com um 
buquê de flores para dissi-
mular as intenções deliti-
vas. Em seguida anuncia-
ram o assalto, subtraindo 
mediante grave ameaça 
várias peças de ouro, pra-
ta e pedra preciosa. 

Durante as investiga-
ções a mesma quadrilha 
assaltou uma joalheria 
no município de Morro 
Agudo-SP. 

Em outubro do ano 
passado, foram expedi-
dos mandados de busca e 
apreensão para essa qua-
drilha. Sendo presos três 
dos integrantes, o quarto 
já estava preso e o quinto 
não foi localizado. 

Nas residências foram 
encontrados diversos re-
lógios, anéis, correntes, 
além de celulares e uma 
motocicleta para apura-
ção de sua origem.   Nesta 
quinta-feira, 9, a justi-
ça  condenou o grupo de 
acordo nos dois assaltos. 
As penas variam de 5 a 23 
anos de reclusão.

celular com a foto de perfil do 
sobrinho. O número era outro, 
por se tratar de um golpe, mas 
o bandido justificou a mudança 
para não despertar suspeita na 
vítima. O falso parente alegou 
que estava sem saldo bancário 
para pagar uma conta e pediu 
dinheiro emprestado. O rio-
-pretense transferiu R$ 1,6 mil.

Câmera de Segurança

Segundo o boletim 
de ocorrência, o 
cúmplice do acusa-
do conseguiu fugir 
antes da chegada 
da viatura.

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Divulgação
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Dia dos Namorados é um dos 
momentos que os shoppings 
aproveitam para triplicar ven-
das realizando ações para levar 
o consumidor para dentro de 
seus espaços. 
 O Shopping Iguatemi  Rio Pre-
to preparou algo especial para 
os casais apaixonados. Onde, 
desde o início deste mês de ju-
nho, a área da figueira está com 
uma decoração toda especial, 
com uma instalação de led te-
mática com luzes vermelhas no 
formato de coração. O espaço 
será um ponto instagramável, 
perfeito para os casais tirarem 
fotos e registrarem todo o seu 
amor.
Com a decoração vinda direto 
do Iguatemi São Paulo, a ação 
ficará disponível no espaço até 
o Dia dos Namorados, celebra-
do em 12 de junho. 
Além disso, os restaurantes do 
Shopping Iguatemi estão a todo 
vapor, cada um com sua espe-
cialidade oferecendo uma gran-
de variedade de pratos para 
jantares românticos repletos de 
sabor. 
Já o Riopreto Shopping está 
com uma campanha promocio-
nal, onde o cliente com R$ 450 
em cupom fiscal, de compras 

Shoppings criam ambientes e reforçam 
promoções para atrair namorados

RIO PRETO

Presentes, restauran-
tes e ações promocio-
nais movimentam os 
principais centros de 
compras da cidade

realizadas de 1 a 12 de junho, 
dentro do shopping, poderá 
trocar na hora por um growler 
de 1 litro de cerveja puro mal-
te da Cervejaria Rio Preto. A 
promoção durar até enquanto 
houver estoques e o estande 
funciona das 10h às 22h de se-
gunda a sexta e das 12h às 20h. 
No espaço da troca, há um am-
biente todo decorado, e insta-
gramável, para quem quiser 
fotografar.  
Além disso, também tem uma 

exposição que fotógrafos e fotó-
grafas demonstraram, por meio 
de suas imagens, o que é o sig-
nificado do amor. O resultado 
desta coletânea de fotos pode 
ser vista na exposição “Retra-
tos”, em cartaz na Praça 2 de 
Eventos, até o dia 14 de junho. 
O Plaza Avenida Shopping tam-
bém terá um cenário instagra-
mável e distribuição de brindes 
para comemorar o Dia dos Na-
morados. Localizado na Praça 
de Eventos, no primeiro piso, 

ficará o cenário para fotos ro-
mânticas. Todos que usarem a 
hashtag #plazadetodososamo-
res estarão automaticamente 
participando de um concurso 
cultural. As fotos mais criati-
vas, que serão selecionadas por 
uma comissão julgadora, se-
rão presenteadas com brindes 
como ingressos para o cinema, 
vale pizza+chopp, ingressos 
“day use” para o Grandes Lagos 
Resort, entre outros. Para par-
ticipar, basta postar a foto de 8 

A Fundação Faculdade 
Regional de Medicina (Funfar-
me) vai assumir o Ambulatório 
Médico de Especialidades 
(AME) e a unidade do Ins-
tituto de Reabilitação Lucy 
Montoro, em Fernandópolis. 
A decisão da Secretaria de 
Saúde do Governo do Estado 
de São Paulo foi publicada na 
edição do Diário Oficial desta 
quinta-feira, 9 de junho, após 
vencer a concorrência com a 
Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Fernandó-
polis. A Funfarme assume a 
administração das duas insti-
tuições no próximo mês. 

As duas Organizações So-

EM FERNANDÓPOLIS

Funfarme assume novo Lucy Montoro e AME
ciais disputaram o posto de 
administrador do Centro. A Se-
cretaria considerou que apenas 
a Famerp atendeu Plano Ope-
racional e demais documenta-
ções do edital de concorrência. 
A Organização Social Irman-
dade da Santa Casa de Miseri-
córdia de Fernandópolis foi ex-
cluída porque há “ocorrências 
que maculam” a instituição. 
O Projeto Assistencial encami-
nhado pelo Departamento Re-
gional de São José do Rio Preto 
(DRS 15), que informa que a 
proposta da Famerp no valor 
de parcela de custeio mensal de 
R$ 315.400,50 se mostra viável 
e que condiz com o orçamento 

disponibilizado pela pasta. 
Além disso, a Funfarme de 
Rio Preto tem a expertise na 
condução do Lucy Montoro 
de Rio Preto, bem avaliado 
pela Secretaria. A entrada 
em funcionamento do Luci 
Montoro de Fernandópolis 
deve desafogar o atendimento 
feito em Rio Preto. Pacientes 
de toda aquela região recorre 
ao Centro de reabilitação em 
Rio Preto. 

O Ame 
O AME de Fernandópolis 

faz o diagnóstico e trata pa-
cientes da microrregião  em 
especialidades como Cardiolo-

gia, Cirurgia Vascular, Derma-
tologia entre outras. O espaço 
tem 821,4 metros quadrados e 
conta com oito consultórios e 
salas de exames, dentre eles ul-
trassom e raio-X. No total, são 
cerca de cem colaboradores. 

O Lucy 
Já o Lucy Montoro, cuja 

rede é referência estadual 
na reabilitação de pacientes, 
conta com uma área de 1,6 
mil metros quadrados e uma 
equipe de aproximadamente 
60 colaboradores. Os pacientes 
são encaminhados para trata-
mento pelo AME por meio da 
Central de Regulação.

Dia dos Namorados é um dos momentos que os shoppings aproveitam para triplicar vendas realizando ações para atrair o consumidor 

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Funfarme vence concorrência e vai assumir novo Lucy Montoro e o AME

POTIRENDABA

Alunos da rede municipal 
participam de plantio 
de 80 árvores

Os alunos da rede de educa-
ção municipal de Potirendaba 
participaram na manhã desta 
sexta-feira, 10/06, de uma 
ação de Sustentabilidade pro-
movida pela empresa Poty Cia 
de Bebidas. 

Em parceria com a Coor-
denadoria de Meio Ambiente 
a Empresa e seus funcionários 
realizaram junto de aproxima-
damente 100 alunos o plantio 
de 80 árvores do tipo ipê na 
Av. Manoel Martins Stech - 
Anel Viário, na saída para o m 
unicípio de Ibirá. 

Ação visa ampaliar o n~u-
mero de árvores na cidade e 
foi em comemoração ao dia 

Mundial do Meio Ambiente 
que acontece todos os anos em 
5 de junho.

URUPÊS

Festas juninas com 
músicas e comidas 
típicas nos bairros

Junho é o mês de celebrar 
uma das maiores tradições 
brasileiras: a Festa Junina. 

E o ano de 2022 marca o 
regresso das Festas Juninas 
Sociais dos bairros, promovi-
das pela Prefeitura de Urupês, 
por meio da Secretaria de De-
senvolvimento Social. 

Em todos os dias, o evento 
terá início às 19h, e reunirá 
atrações que incluem música 
ao vivo, pipoca, doces e danças 
típicas: tudo gratuitamente 
para população. 

A Festa volta a ser realizada 
depois de dois anos interrom-
pida por conta da pandemia. 

Contudo, ainda é altamente 

recomendado o uso de másca-
ras para a população que for 
comparecer.

CARDOSO

Foz do Marinheiro 
realiza ação da Semana 
do Meio Ambiente

O Eco Resort Foz do Ma-
rinheiro em parceria com 
o CODEMA - Conselho de 
Defesa do Meio Ambiente, da 
prefeitura de Cardoso, realizou 
uma ação da Semana do Meio 
Ambiente no hotel. Durante o 
período da manhã, 42 alunos 
do ensino fundamental da es-
cola estadual Arthur Francisco 
Andrighetti, de São João do 
Marinheiro estiveram no hotel. 

“Sempre realizamos ações 
em prol do meio ambiente 
aqui no Foz do Marinheiro, 
pois temos diversas áreas que 
atuamos com a sustentabilida-
de”, diz a proprietária do Eco 
Resort, Valeria Foz. Alunos de 

11 a 15 anos aprenderam sobre 
energia solar, ph da água, re-
ciclagem e plantio de árvores.

a 12 de junho, seguindo as reco-
mendações acima.
No Shopping Cidade Norte terá 
um jantar romântico para os 
namorados. 

Jantar
A novidade no Shopping Cida-
de Norte para a data romântica 
é que no dia 11 de junho, sába-
do, a partir das 19h, será reali-
zado o tradicional “Jantar dos 
Namorados”, na Praça de Ali-
mentação. O ambiente amplo 

e climatizado vai estar decora-
do para receber os casais. Isso 
sem contar que os restaurantes, 
franquias e redes de fast food 
prometem caprichar no cardá-
pio para o tão esperado jantar 
a dois. Haverá, durante a noite, 
a apresentação da banda Brava 
Essência, com um repertório 
instrumental fazendo releitu-
ras de músicas românticas que 
marcaram gerações. 
O Praça Shopping, que movi-
menta o centro de Rio Preto, 
tem a promoção “Mergulhe no 
Amor”. Onde serão sorteados 
dois vale viagem com destino 
ao Barretos Country Thermas 
Resort, com direito a acompa-
nhante. 
A mecânica da promoção é sim-
ples: nas compras acima de R$ 
150, ou seus múltiplos, após o 
cadastro, o cliente terá direito 
a concorrer a um cupom para 
concorrer a dois vale viagem 
com destino ao Barretos Cou-
ntry Thermas Resort, com três 
diárias, alimentação e transla-
do inclusos (vide regulamento), 
com direito a acompanhante. 
As notas poderão ser somadas 
afim de totalizar o valor men-
cionado. O sorteio será realiza-
do no dia 13 de junho na Cen-
tral do Cliente às 9h. 
Com mais de 80 lojas oferece 
um mix bastante variado para 
seus clientes, em um ambiente 
climatizado que possui escadas 
rolantes e elevadores para faci-
litar o acesso. Faz parte ainda, 
uma completa Praça de Ali-
mentação, com rede Wireless. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Divulgação
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Vôlei
Depois da vitória na estreia, o time de 
vôlei feminino de Rio Preto joga neste 
domingo, às 10h, contra o São Carlos 

Football
O Rio Preto Weilers encerra a fase 
regular da SPFL neste domingo, às 10h, 
contra o Spartans em Sarapuí.

Lanterna do grupo, América recebe 
o Andradina no Teixeirão hoje

BEZINHA

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Lanterna do grupo 1 da 
Segunda Divisão do Campeo-
nato Paulista e praticamente 
sem chances de avançar para a 
segunda fase, o América recebe 
o Andradina neste sábado (11), 
às 15h, no Teixeirão. O Rubro 
tenta interromper a sequência 
de cinco derrotas consecutivas, 
vencer o seu segundo jogo 
no torneio e deixar a última 
posição. 

O América terá desfalques 

para o jogo. Na derrota para 
o Fernandópolis por 4 a 2 no 
último fim de semana, dois 
atletas receberam cartão ver-
melho: Geovane, por uma en-
trada dura no adversário (que 
chegou a sair de ambulância 
do estádio) e Leonardo por 
conta de uma confusão com o 
jogador do Fefecê. 

Adversário neste fim de 
semana, o Andradina tam-
bém não vive bom momento 
na Bezinha e é o penúltimo 
com seis pontos. Na última 
rodada, a equipe foi goleada 
por 7 a 1 pelo líder Catanduva. 
O jogo levantou suspeitas de 
manipulação de resultados e a 
Federação Paulista enviou um 
ofício para a Polícia Civil rea-
lizar uma investigação. Outro 
jogo do Andradina na mira da 
Federação foi a derrota de 4 a 
2 para o Fernandópolis. 

No primeiro turno, o An-
dradina bateu o América por 
3 a 1. Se vencer, a equipe volta 
a entrar na briga pela classi-
ficação. Lanterna do grupo, América recebe o Andradina no Teixeirão nests sábado

Seu último clube 
foi o Operário-PR, 
onde assumiu na 
reta final da Série B 
e ajudou o time a se 
livrar do 
rebaixamento

Muller Merlotto Silva 

O Realidade Jovem inicia 
a disputa da Série A3 do Cam-
peonato Brasileiro feminino 
neste sábado, às 15h. O duelo 
é contra o Taubaté, em jogo 
que será disputado no Campo 
2 do Distrito Industrial em 
Rio Preto. A entrada é aberta 
ao público. 

A vaga
A equipe rio-pretense con-

seguiu a vaga no Nacional por 
conta da sua classificação no 
Paulista do ano passado, junto 
ao Taubaté. O confronto entre 
os times no ano passado ficou 

FUTEBOL FEMININO

Realidade Jovem estreia no Brasileiro neste sábado
em 0 a 0. O técnico Chicão 
Regueira afirmou que a partida 
será difícil, mas que o Reali-

dade tentará fazer o resultado 
em casa. 

“Nós estamos com uma 
equipe melhor que do ano 
passado. Procuramos mesclar 
veteranas com jovens. Esse 
campeonato todo é mata-mata, 
então é muito complicado, por 
isso temos que ir pra cima e fa-
zer o resultado aqui”, afirmou o 
treinador, que foi campeão do 
Brasileiro feminino em 2015, 
na época em parceria com o 
Rio Preto Esporte Clube. 

Times
A Série A3 conta 32 times 

que se enfrentam em jogos 
de ida e volta eliminatórios. 
Do início ao fim, a equipe 
que pertencer ao estado mais 
bem ranqueado no Ranking 
Nacional de Federações fará a 
segunda partida em casa. Caso 
o confronto seja de duas equi-
pes do mesmo estado, aí valerá 
o Ranking Nacional de Clubes 
do futebol feminino. 

Se avançar, o Realidade 
Jovem enfrenta o vencedor 
de Vila Nova e Cabofriense. O 
jogo de volta contra o Taubaté 
será no dia 18, às 15h, fora de 
casa.

MAIS DE 60 KM

Atleta de Rio Preto disputa Ultramaratona

A rio-pretense Luciana 
Felix, da Briani Assessoria 
Esportiva, disputa no sábado 
(11) a Utramaratona Trail Run 
CS, uma prova que une as duas 
cidades turísticas de São Pedro 
e Brotas, no interior do Estado 
de São Paulo. 

Ela vai correr 62 km na 
categoria solo, com largada na 
Praça da Matriz, em São Pedro, 
e chegada na Praça Central de 
Brotas. Luciana conta que en-
frentará pela frente um percur-
so misto com asfalto, riachos e 
trilhas em canaviais. A subida 
é por serra da qual une as duas 
cidades. Ela contou um pouco 
sobre sua preparação. 

“Tenho que correr com 

uma mochila, onde coloco 
todo o meu suprimento como 
sais, lanchinhos, isotônicos. 
Preciso ter meias secas para 

BRASILEIRO

Novorizontino enfrenta 
o lanterna Guarani 
pela Série B amanhã

O Grêmio Novorizontino 
realizou na manhã desta sex-
ta-feira (10) seu penúltimo 
trabalho antes da partida contra 
o Guarani, domingo (12), às 11 
horas, no estádio Jorge Ismael 
de Biasi, em Novo Horizonte, 
pela 12ª rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série B. O técnico 
Allan Aal comandou um traba-
lho tático e de posicionamento 
da equipe. 

O Tigre do Vale soma 14 
pontos na 7ª colocação da Série 
B. Para o duelo com o Bugre, 
o treinador terá à disposição o 
lateral-direito Felipe Albuquer-
que, que não atuou contra o 
Grêmio por motivos contratu-
ais. “É um jogo extremamente 
importante para gente, pela si-
tuação que nos encontramos de 
estar no meio da tabela e muito 
próximo do G-4. Uma vitória 
deixa a gente muito próximo 
dos nossos objetivos e temos 
essa sequência de dois jogos 
em casa, onde temos em todos 
os instantes que buscar os três 
pontos para, o mais rápido pos-
sível, colar no pelotão da fren-
te”, disse Felipe Albuquerque. 

Em casa, o Tigre também espe-
ra contar mais uma vez com o 
apoio da sua torcida. Em ação 
especial, mulheres não paga-
rão ingresso para a partida e 
ainda concorrerão ao sorteio 
de prêmios brindes, entre eles 
duas camisas oficiais do Grêmio 
Novorizontino. Os ingressos 
para as mulheres poderão ser 
retirados direto nas catracas de 
acesso ao estádio nos setores de 
arquibancada geral e inferior 
descoberta. 

Ozzair Júnior

Realidade Jovem estreia no Brasileiro neste sábado

trocar, temos dois rios durante 
o percurso. O tempo limite da 
prova é para 11 horas. Pelo fato 
de não termos uma geografia 

parecida em nossa região, os 
treinos foram bem exaustivos, 
com subidas de escadas e mui-
tas horas de corrida”, afirmou. 

E no domingo (12) mais de 
20 atletas da Briani disputam a 
37ª Maratona Internacional de 
Porto Alegre. Eles participarão 
da prova na maratona de 42 
km e na meia, de 21 km.

Da REDAÇÃO

Atleta de Rio Preto disputa Ultramaratona com percurso de 60 km

A Série A3 conta 32 
times que se enfren-
tam em jogos de ida 
e volta. Se avançar, 
o Realidade enfren-
ta o vencedor de Vila 
Nova e Cabofriense.

Ela vai correr 62 km 
na categoria solo, 
com largada na Pra-
ça da Matriz, em São 
Pedro, e chegada 
na Praça Central de 
Brotas

Torneio de tênis invade o final de semana
O Torneio Brasileiro de 

Tênis G1 Infanto teve início 
nesta quinta-feira em Rio 
Preto. A competição conta 
com mais 200 jovens de 8 a 
18 anos inscritos para dispu-
tar em diversas categorias. A 

Mirassol visita 
o ABC domingo 
em confronto 
pela liderança

O Mirassol encara o 
ABC em Natal (RN) neste 
domingo (12), às 17h. O 
jogo é um duelo direto 
pela liderança na Série C 
do Campeonato Brasilei-
ro. Atualmente, o Leão é 
o primeiro colocado com 
20 pontos, seguido pelo 
Paysandu com 18 e o ABC 
com 17. 

O jogo vai colocar o 
Mirassol de frente com 
uma das melhores defe-
sas da competição. O time 
potiguar sofreu apenas 6 
gols, ficando atrás apenas 
do Manaus que levou 5. 

“Nós somos a equipe 
que mais finaliza, mais 
cruza e que tem o maior 
número de passes chave. 
Isso indica que nós so-
mos a equipe que melhor 
produz jogo ofensivo no 
campeonato”, diz o téc-
nico Ricardo Catalá, que 
aposta na vitória.

Vinicius LIMA 

Confederação Brasileira de 
Tênis e a Federação Paulista 
supervisionam a competição, 
que vale pontos para o ranking 
nacional. O torneio tem apoio 
da Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Esportes. 

O campeonato é organi-
zado pela Alves & Oliveira 
Tennis, do ex-top 100, Thiago 
Alves, e seu ex-técnico Edvaldo 
Oliveira. Os jogos são realiza-
dos nas quadras de saibro do 
clube de campo do Palestra. 

Thiago afirmou que para ele 
é especial realizar as partidas 
no Palestra, pois foi onde deu 
os seus primeiros passos no 
tênis. A competição vai até o 
dia 14.  entrada para o público 
é livre. 

Divulgação
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Proclamas 

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

 
DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATO DE PORTARIAS                                                                       
 
PORTARIA Nº 6956, DE 06 DE JUNHO DE 2022. 
DESIGNA o servidor MATEUS BUENO DE CAMARGO – Jornalista, para exercer, 
concomitantemente às suas funções, às relativas as funções de Coordenador de Comunicação 
Social, a partir de 06 de junho de 2022, devido ausência por férias do servidor Alexandre Laraia 
Gama, titular da função. 
 

PORTARIA Nº 6970, DE 09 DE JUNHO DE 2022. 
DESIGNA a servidora MELINA REGINA JORGE BAPTISTA – Agente Parlamentar de Pessoal, para 
exercer, concomitantemente às suas funções, às relativas ao cargo de Responsável pelo 
Departamento de Pessoal, a partir de 08 de junho de 2022, devido ao afastamento por Licença 
Médica para acompanhamento de familiar da servidora Flávia Roberta Pereira de Sant’Anna, 
titular do cargo. 

 

VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 
 

 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

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

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
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LEI Nº 14.183 

De 10 de junho de 2022. 
 

Institui o passe livre no Transporte 
Coletivo Municipal para pacientes pré e 
pós transplantes, em situação de 
vulnerabilidade no Município de São José 
do Rio Preto e dá outras providências. 

 
 Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São José do 
Rio Preto, Estado de São Paulo: usando das atribuições que me são conferidas por Lei, 
 FAÇO SABER que a Câmara Municipal manteve e eu promulgo, nos termos do § 6º, 
do artigo 44, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei: 

 
 Art. 1º Fica instituído o passe livre para pacientes pré e pós transplantes e respectivos 
acompanhantes, em situação de vulnerabilidade, desde que residam, ainda que 
temporariamente para o tratamento, no Município de São José do Rio Preto/SP. 
 
 Art. 2º O transporte gratuito para pacientes pré e pós transplantes, em situação de 
vulnerabilidade, será garantido por meio de um cartão de identificação a ser expedido na 
forma prevista em regulamento do Poder Executivo. 
 
 Art. 3º Para ser assegurada a gratuidade no Transporte Coletivo Urbano do Município, 
os pacientes deverão comprovar, no ato da solicitação, os seguintes requisitos, além de outros 
previstos em regulamento: 
  
 I - Apresentar laudo médico comprovando a necessidade do transplante ou tratamento 
pós transplante; 
 II – Apresentar documento médico comprovando a necessidade de acompanhamento 
ao paciente na utilização do transporte coletivo; 
 III – Avaliação socioeconômica realizada pelo órgão competente; 
 IV – Possuir cadastro no CadÚnico. 
 
 Art. 4º A gratuidade no transporte coletivo será concedida mediante apresentação do 
Cartão de Identificação, previsto no artigo 2º. 
 
 Parágrafo único. A gratuidade será concedida desde o início do tratamento até o fim 
dos retornos pós transplante. 
 
 Art. 5º O benefício terá validade em todos os transportes coletivos que circulem 
somente no município de São José do Rio Preto/SP. 
 
 Art. 6º Os pacientes beneficiados com transporte gratuito estão obrigados a cumprir 
todas as normas médicas do tratamento, sob pena de suspensão do benefício, da forma 
prevista em regulamento. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

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

FONE (17) 3214-7777 | FAX (17) 3214-7788 - www.riopreto.sp.leg.br 
 
 

 

Página 2 de 2 
 

 Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
 
 Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
AUTÓGRAFO Nº 15.694/2022 
Projeto de Lei nº 408/2021 
Aprovado em 29/03/2022, na 19ª Sessão Ordinária.  
Veto Total nº 021/22 rejeitado em 07/06/2022, na 33ª Sessão Ordinária. 
Lei registrada na Diretoria Legislativa da Câmara e 
publicada no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
        Diretor Geral                                                                                               

Autoria da propositura:  
Ver. Cabo Júlio Donizete 

rfg/ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT 
 
 
Edital do Pregão Presencial nº 014/2022 
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos os interessados que se 
encontra aberto o Pregão Presencial nº 014/2022, referente a aquisição de uma 
pá carregadeira. O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 
27/06/2022 às 09:00 horas, na Biblioteca Municipal de Bady Bassitt. Edital 
completo e maiores informações poderão ser obtidas através do site 
www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. 
Prefeitura Municipal de Bady Bassitt, em 10 de junho de 2022. Luiz Antonio 
Tobardini - Prefeito Municipal. 
 
Pregão Presencial nº 015/2022 - Registro de Preços 
Órgão Licitante: Município de Bady Bassitt. Modalidade: Pregão Presencial nº 
015/2022, do tipo “menor preço por item”. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT, NOS TERMOS DA LEI 
MUNICIPAL 2455/19. Sessão: 10h30 do dia 27/06/2022, na sede da Biblioteca 
Municipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital completo e maiores informações 
poderão ser obtidas através do site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail 
licitacoes@badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 10 de junho de 2022. LUIZ 
ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal 
 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI 
Fica declarado DESERTO o Tomada de Preços nº 07/2022. Tanabi, 10 de 
junho de 2022. Keila Mara Mourão Costa de Souza – Presidente da Comissão 
de Licitação, Norair Cassiano da Silveira – Prefeito do Município. 
 

 

 
 
Prefeitura do Município de Tanabi.  
Pregão Presencial n° 19/2022. Objeto: Registro de Preços para aquisição de leite integral, 
bovino, homogeneizado submetido ao processo de pasteurização, acondicionados em sacos 
plásticos de 01 litro atóxico, hermeticamente fechado, temperatura de no máximo 10o C, 
para suprimento da merenda escolar e diversos setores da Prefeitura de Tanabi, pelo 
período de 12 (doze) meses, ficando designada para o dia 28 de junho de 2022, as 
14h30min, à sessão de entrega de envelopes e negociação, conforme edital. O edital 
completo poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, Estado de São Paulo, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis das 09h00 às 15h00, ou 
mediante solicitação pelo e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br, ou ainda pelo site: 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 09 de junho de 2022. João Paulo da Silveira.  Pregoeiro. 
Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município. 
 
 
 

Editais
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Frentistas têm nova vitória contra 
autosserviço, desta vez em Brasília

VITÓRIA

Os frentistas de todo país 
tiveram uma grande vitória 
na Câmara Federal com a 
rejeição do PL (Projeto de 
Lei) 2.302/2019 de autoria da 
bancada do Partido Novo. A 
matéria se aprovada mudaria 
a Lei Federal 9.956/2000 que 
proíbe no Brasil o autosser-
viço.

Delegações de sindicatos 
e federações de Frentistas 
de todo país estiveram em 
Brasília para pressionar pela 
derrubada da proposta e con-
sequentemente garantir a 
manutenção de mais de 500 

A matéria se aprovada 
mudaria a Lei Federal 
9.956/2000 que proíbe 
no Brasil o autosserviço.

Sindicalistas que representam os frentistas se mobilizam e lotam reunião da Comissão para pressionar derrubada do PL 2.302/2019
“Acreditamos que 
agora nenhuma 
outra proposta 
neste sentido ve-
nha ser apresenta-
da este ano” 

mil empregos que poderiam 
desaparecer caso o autosservi-
ço fosse implantado nos postos 
de combustível.

Segundo Antônio Mar-
co dos Santos, presidente 
do Sindicato dos Frentistas 
de Rio Preto e região, com 

a derrubada deste PL que 
aconteceu na Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria, Comércio e Serviços 
da Câmara Federal, onde o 
parecer do deputado Augusto 
Coutinho (Solidariedade-PE) 
foi aprovado  e a PL 2.302/19 

foi arquivada. “Acreditamos 
que agora nenhuma outra pro-
posta neste sentido venha ser 
apresentada este ano – porém 
é importante que toda a cate-
goria fique atenta e próxima 
ao seu sindicato”, salientou 
Santos.

Por sua vez o presidente 
da Fepospetro (Federação 
dos Postos de Combustível 
do Estado de São Paulo), 
Luiz Arraes, destacou que os 
frentistas podem comemo-
rar. “A vitória é nossa mais 
uma vez”. 

LEI  – A força da Lei 
9.956/2000 tem se mostrado 
efetiva em todos os momentos. 
Recentemente, as entidades 
da categoria derrotaram rede 
de postos em Santa Catari-
na, onde a Justiça reafirmou 
a plena vigência da 9.956. 
“Hoje, na Comissão, a Lei que 
conquistamos lá no ano 2000 
mostrou de novo sua força e 
vigor” finalizou Arraes, presi-

Arquivado

PL 2.302/19 

O primeiro Show de Prêmios 
Sindalquim que foi transmiti-
do pelas redes sociais do sin-
dicato no último sábado (04) 
e foi um sucesso tendo a parti-
cipação de centenas de traba-
lhadores de toda a base
 territorial da entidade.

Ao todo foram 38 prêmios 
sorteados, sendo uma TV de 
50 Polegadas, três de 32 Po-
legadas, três bicicletas e 30 
cestas básicas.

Show de Prêmios
Sorteio

Segundo João Pedro Alves Fi-
lho, presidente do Sindalquim 
(Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Fabricação 
do Álcool, Químicas e Far-
macêuticas), a diretoria quer 
agradecer a cada trabalhador 
e trabalhadora que colocou 
o cupom na urna e a todos 
aqueles que acompanharam 
a live.

Centenas de trabalha-
dores acompanharam 
a live que teve a dura-
ção de mais de 3 horas 
no Facebook da entidade

            Agradece-
mos a todos que 
participaram de 
alguma forma 
deste Show de 
Prêmios.

João Pedro Alves Filho, 
Presidente do Sindalquim

“

Sindalquim

Ganhadores

38 PESSOAS
LISTA COMPLETA - A 
lista completa com 
os nomes, locais de 
trabalho e cidades 
estão disponivel no 
site e redes sociasi do 
Sindalquim


