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CÂMARA VOTA PROGRAMA HOJE

Contribuintes devem R$ 243 mi ao 
Semae; PPI quer renegociar R$ 7 mi
Projeto prevê descontos de juros e multas de até 100% em caso de pagamento à vista; parcelamento deve ajudar cofres da autarquia

CLUBE

Rio Preto vence 
caso Romarinho 
e vai receber 
80 mil Euros
A Caixa Econômica Federal 
foi condenada pelo Tribu-
nal Regional Federal da 3ª 
Região, dia 14 de junho de 
2022, a devolver 80 mil eu-
ros, com juros, atualização 
monetária e sucumbência, 
ao Rio Preto Esporte Clube. 
O dinheiro é resultado da 
venda do jogador Roma-
rinho pelo Corinthians ao 
El-Jaish, time do Catar. Em 
reais, são R$ 373.049,01. 
ESPORTES Pág.6

MOTTA COM
COVID-19
Assessoria do deputado federal 
confirmou que ele testou posi-
tivo para a doença, e está bem. 
POLÍTICA  Pág.3

Dibea resgata cães e filhotes e pedreiro é preso
Guardas civis municipais prenderam em flagrante, na manhã desta terça-feira, 21, um pedreiro, de 37 anos, morador 
na Estância Alvorada, em Rio Preto, por maus-tratos contra animais. A equipe acompanhou funcionários da Dibea 
(Diretoria de Bem-Estar Animal) que recebeu denúncia de que os cães estavam sem água e comida. No local, veteri-
nário constatou que das três cadelas adultas, uma estava caquética e duas subnutridas. Além delas, foram recolhidos 
um macho e nove filhotes..  CIDADES Pág.4

EM RIO PRETO

Seade diz que 
leitos Covid 
estão 73% 
ocupados

CIDADES     Pág.5

DE 2019

Aprovados em 
concurso da 
Saúde são 
empossados
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) deu posse nesta 
quarta-feira, 22, para 114 
pessoas aprovadas em con-
curso público de 2019 para 
os cargos de Agente Comu-
nitário de Saúde e Agente 
de Combate a Endemias. A 
cerimônia ocorreu pela ma-
nhã no Parque Tecnológico 
de Rio Preto. Com a posse, o 
município chega a 86 Agen-
tes de Combate a Endemias 
e 294 Agentes Comunitários 
de Saúde. CIDADES Pág.5

REQUERIMENTO

Deslocamento 
do SAMU até 
Guaratinguetá é 
alvo da Câmara
A Câmara Municipal apro-
vou na sessão de terça-feira, 
21, requerimento do verea-
dor Jean Charles (MDB) que 
cobra por parte da Diretoria 
Regional de Saúde de Rio 
Preto (DRS-15) explicações 
sobre eventuais irregulari-
dades no serviço de deslo-
camento feito pelo SAMU 
a um paciente de Mirassol. 
A viagem de ida e volta tem 
cerca de 1.200 quilômetros.. 
POLÍTICA Pág.3

De acordo com dados proje-
tados pelo Semae, a expec-
tativa de arrecadação com o 
programa é de cerca de R$ 
7 milhões. O projeto prevê 
que o PPI irá valer de 1º a 31 
de julho e será votado hoje 
na Câmara de Rio Preto, de-
vendo ser aprovado. Projeto 
é do Prefeito Edinho Araújo 
(MDB). O DHoje Interior 
apurou que o Semae tem um 
total de R$ 243,3 milhões 
para receber de contribuin-
tes devedores ao longo dos 
anos. O Semae, por meio de 
nota, esclarece que o valor 
se deve a correções mone-
tárias. “Mais de 50% dela é 
referente a correções, juros e 
multas”, afirma a autarquia. 
POLÍTICA  Pág.6

PAULISTA SUB-20

Tigre vence 
o Mirassol e 
e assume a 
liderança
O Grêmio Novorizontino 
venceu o Mirassol por 2 a 
0 na manhã desta quar-
ta-feira (22) e assumiu a 
liderança do Grupo 1 do 
Campeonato Paulista Sub-
20. A partida foi realizada 
no estádio Jorge Ismael de 
Biasi, em Novo Horizonte. 
ESPORTES Pág.6

Pedreiro é preso por maus-tratos a animais e Dibea recolhe quatro cães e nove filhotes

Mulher tem mão esfaqueada ao tentar impedir roubo
Guardas civis municipais fizeram rondas nas imediações da rodoviária de Rio Preto, na tarde desta quarta-feira, 22, 
após duas mulheres serem rendidas por um morador de rua e uma delas ter sido esfaqueada em uma das mãos ao 
tentar impedir que sua bolsa fosse roubada. O assalto aconteceu na rua ao lado da linha férrea. Os guardas acionaram 
o Samu e levaram a mulher ferida, de 40 anos, para o Hospital de Base.  CIDADES Pág.4

Foram feitas várias abordagens em locais onde pessoas em situação de rua costumam ficar, mas sem sucesso
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O inverno chegou! Conheça 
seis passos para proteger 

sua circulação em dias frios

A urgência do verde na vida das crianças no pós-pandemia

Com a chegada do in-
verno é necessário atenção 
redobrada ao sistema circu-
latório, que inevitavelmen-
te sofre com as variações 
térmicas. A vasoconstrição 
representa uma maneira en-
contrada pelo organismo de 
reagir ao frio, promovendo 
o fechamento dos peque-
nos vasos da extremidade 
do corpo, como os pés e as 
mãos, direcionando o fluxo 
sanguíneo para os órgãos 
vitais.

 Em decorrência des-
te fenômeno, em dias de 
baixas temperaturas, sin-
tomas como formigamento 
nos pés, amortecimento das 
extremidades, arroxeamen-
to da ponta dos dedos e até 
mesmo dor nas pernas e nos 
pés constituem importan-
tes queixas, que motivam 
as pessoas a procurarem o 
atendimento médico.

 A má circulação 
constitui uma complicação 
circulatória que pode ser 
exacerbada com a queda 
dos índices térmicos. Os 
idosos, os pacientes em uso 
de medicações anticoagu-
lantes, aqueles que mantêm 
acompanhamento com o 
cardiologista e os indivíduos 
em tratamento para doenças 
circulatórias representam a 
população de risco para má 
circulação.

 O início súbito de 
sensação dolorosa nos pés 
e nas pernas ou a piora da 
dor nas pernas constituem 
os sintomas relacionados 
ao quadro de isquemia ar-
terial aguda. Esta entidade 
caracteriza-se pela falta de 
perfusão nas extremidades 
do corpo, com menor oxi-
genação e nutrição tecidual, 
o que resulta em isquemia, 
morte celular e formação de 
tecido necrótico.

 A piora circulatória 
associada ao frio é frequente 
e na maior parte das vezes 
exige internação hospitalar 
para tratamento medica-
mentoso ou até mesmo para 
intervenções cirúrgicas. Não 
é possível prever quem vai 
desenvolver alterações vas-
culares em dias de baixas 
temperaturas, entretanto a 
avaliação vascular de rotina 
mantem o equilíbrio circu-
latório, diminuindo o risco 

de complicações.
 Neste contexto, o 

check-up vascular apresenta 
grande importância, espe-
cialmente para a população 
de risco para má circulação. 
A presença de alterações vas-
culares, quando não tratadas, 
representam fatores de risco 
para complicações circulató-
rias agudas, que podem ser 
intensificadas em períodos 
de temperaturas baixas.

 O check-up vascular 
deve ser realizado anual-
mente em pessoas hígidas, a 
partir dos 50 anos de idade. 
Se o indivíduo é cardiopata 
ou realiza tratamento para 
doenças cardiovasculares, o 
check-up deve ser efetuado 
semestralmente. Além disso, 
o check-up vascular constitui 
uma avaliação circulatória 
não invasiva, realizada no 
próprio consultório do médi-
co vascular, com análise de-
talhada de toda a circulação. 

 Alguns hábitos po-
dem reduzir o risco de com-
plicações circulatórias em 
dias frios:

Mantenha sua rotina de 
exercícios físicos, privile-
giando o fortalecimento da 
musculatura da panturrilha;

Mantenha as pernas e os 
pés aquecidos com meias 
confortáveis;

Não coloque os pés na 
água quente para aqueci-
mento;

Evite roupas apertadas 
que possam prejudicar a 
dinâmica circulatória;

Mantenha o uso de me-
dicações anticoagulantes e 
vasodilatadores, sob prescri-
ção médica;

Na presença de sintomas 
dolorosos, procure seu médi-
co vascular.

Para mais informações 
a respeito da medicina vas-
cular, acesse o site www.
drsthefanovascular.com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

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 
Coríntios, 6:19, ser o corpo 
humano 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).

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 

O Nada é o Tudo
Paiva Netto 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 Perfei-
ção, e que ora eu tento/ Cantar 
em versos de sinceridade,/ 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 es-
critor.

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

Após dois anos extrema-
mente desafiadores, as aulas 
presenciais foram retomadas 
em todo o Brasil. O retorno às 
salas de aula, que vinha sendo 
gradual e desigual por causa 
das diferenças socioeconô-
micas e epidemiológicas em 

ARTIGO

Thaís Machado Gusmão
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ARTIGO

cada localidade do país, deve ser 
comemorado como símbolo de 
uma reconstrução necessária. 
Além de toda a importância da 
escola para a qualidade do pro-
cesso de ensino-aprendizagem, 
reativar os espaços de convi-
vência e as relações sociais tão 
prejudicadas pelo isolamento 
social imposto pela pandemia 
torna-se uma questão-chave 
para o nosso futuro.

Crianças, adolescentes e 
jovens foram afetados de forma 
muito singular nesses últimos 
anos. Segundo o estudo “Situa-
ção Mundial da Infância 2021”, 
elaborado pelo Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(Unicef), o impacto da Covid-19 
na saúde mental e bem-estar 
desse público ainda será senti-
do por muitos anos. Segundo a 
pesquisa, ao menos um em cada 
sete meninos e meninas com 
idade entre 10 e 19 anos vive 
com algum transtorno mental 
diagnosticado. Além disso, um 
em cada cinco adolescentes e 
jovens de 15 a 24 anos afirma 
que, muitas vezes, se sente de-
primido ou tem pouco interesse 
em fazer alguma atividade.

Esse cenário deveria estar 
no centro das preocupações 
de toda a sociedade neste mo-
mento. Afinal, é fácil imaginar 
que o futuro da nação pode ser 
comprometido por causa das 
consequências dos transtornos 
emocionais dos profissionais e 
cidadãos que estão em forma-
ção. Por isso, a Unicef pede que 
a promoção da saúde mental de 
todas as crianças, adolescentes 
e também dos cuidadores sejam 
priorizadas nos próximos anos. 

O momento é oportuno para 
enfrentar alguns desafios que já 

estavam presentes antes mesmo 
da pandemia, mas que foram 
agravados com o isolamento 
social. Um exemplo é o chama-
do déficit de natureza, que vem 
aumentando muito nas últimas 
gerações e revela mudanças de 
hábitos prejudiciais à saúde 
mental de toda a população e, 
de um modo especial, da infân-
cia. Em média, as crianças pas-
sam até 44 horas por semana na 
frente de uma tela e menos de 
10 minutos por dia brincando 
ao ar livre.

Especialistas do mundo 
todo já alertam sobre os di-
versos riscos causados pelo 
excesso de telas, como barreiras 
ao desenvolvimento cognitivo; 
prejuízos em áreas da lingua-
gem, memória e atenção; além 
do aumento da ansiedade, ir-
ritabilidade e obesidade, entre 
outros problemas. Os sinais es-
tão claros e precisamos urgen-
temente criar oportunidades de 
interação e aprendizagem ao 
ar livre, pois mesmo um curto 
período de tempo por dia em 
atividades externas ajuda as 
crianças a se concentrarem no 

aprendizado.
Segundo estudo do “Child 

Mind Institute”, dos Estados 
Unidos, uma criança gasta 
atualmente menos de sete mi-
nutos por dia em brincadei-
ras não-estruturadas. Isso é 
dramaticamente menor que 
qualquer geração anterior. Mas 
é importante lembrar que as 
crianças aprendem muito pelo 
exemplo e são reflexo dos pais e 
cuidadores. Portanto, a reflexão 
vale também para os hábitos 
das famílias.

A ideia não é estimular um 
sentimento de culpa nos adul-
tos, mas, ao contrário, mostrar 
que é possível reconectar as 
famílias com a vida que pulsa 
lá fora, para além das áreas 
fechadas e protegidas e, princi-
palmente, das telas. As famílias 
têm muito a ganhar se puderem 
se reaproximar da natureza, 
dentro das possibilidades e li-
mitações de cada um. A situação 
é particularmente desafiadora 
no Brasil, pois segundo estudo 
da Lenstore Vision Hub, do 
Reino Unido, somos o terceiro 
país em que as crianças mais 

preferem utilizar dispositivos 
eletrônicos a realizar atividades 
ao ar livre, atrás apenas dos 
Emirados Árabes e dos Estados 
Unidos.

É natural que pais e profes-
sores estejam preocupados com 
a recomposição e recuperação 
das aprendizagens defasadas, 
mas podemos aproveitar o 
contexto de saída da pandemia 
como oportunidade para refor-
çar a conexão entre a escola e 
as famílias para uma vida mais 
saudável. Não faltam subsídios 
científicos para sustentar essa 
mudança de hábitos e busca por 
uma educação integral que co-
loque a conexão com a natureza 
como prioridade.

Um esforço nesta direção é 
a Coleção Meu Ambiente, que 
disponibiliza gratuitamente 
materiais paradidáticos e vídeos 
de orientação para professores, 
com propostas de atividades 
para agregar o estudo do meio 
ambiente no cotidiano dos alu-
nos do Ensino Fundamental de 
forma lúdica e interdisciplinar. 

O material mostra que é possí-
vel abordar temas ambientais 
de forma transversal, refletin-
do também sobre um futuro 
mais sustentável. No entanto, 
além de conhecimento teórico, 
precisamos proporcionar vi-
vências que promovam a reco-
nexão com a natureza desde a 
primeira infância, sempre com 
o apoio das famílias.

Por mais que a tecnologia 
faça parte da nossa rotina, 
não há nenhum aplicativo ou 
jogo virtual capaz de substituir 
o sentimento de conexão e 
descoberta que a criança tem 
ao vivenciar uma experiên-
cia na natureza. Certamente, 
as crianças não conseguirão 
lembrar qual foi o seu melhor 
dia em frente ao Youtube, mas 
terão na ponta da língua uma 
vivência especial e divertida na 
natureza.

 
* Thaís Machado Gus-

mão é gerente de Educação 
e Engajamento da Funda-
ção Grupo Boticário
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Política Na Justiça
Estados entram com ação no STF 
contra lei que fixou incidência única de 
ICMS sobre combustíveis

Ex-ministro
Ex-ministro da Educação que teve pri-
são decretada, Milton Ribeiro passará 
por audiência da custódia

Como forma de aumentar 
os cofres do Serviço Municipal 
Autônomo de Água e Esgoto 
(Semae) a Câmara de Rio Preto 
vota nesta quinta-feira, 23, du-
rante sessões extraordinárias, 
projeto de lei do prefeito Edi-
nho Araújo (MDB) que institui 
o Programa de Pagamento 
Incentivado (PPI) para débitos 
junto a autarquia municipal. 

O programa, caso aprovado, 
vai permitir aos contribuintes 
que estiverem com pendências 
junto à autarquia vencidas até 

o dia 31 de dezembro de 2021, 
ajuizadas ou não, possam qui-
tá-las com até 100% de des-
conto de juros e multas. Esse 
percentual está previsto caso 

Com R$ 243 milhões para receber, 
Semae busca R$ 7 milhões com PPI

CÂMARA VOTA HOJE

O programavai permitir 
renegociar contas ven-
cidas até o dia 31 de de-
zembro de 2021

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

o pagamento da dívida seja à 
vista. Segundo o projeto, não 
poderão ser feitos novos repar-
celamentos de dívidas. 

De acordo com dados proje-
tados pelo Semae, comandado 
pelo superintendente Nicanor 
Batista Júnior, a expectativa de 
arrecadação com o programa 
é de cerca de R$ 7 milhões. O 
projeto prevê que o PPI irá valer 
de 1º a 31 de julho. Os interes-
sados em aderir ao programa 
deverão procurar os postos de 
atendimento do Semae, segun-
do a autarquia. 

Débito milionário 
O Dhoje Interior apurou que 

o Semae tem um total de R$ 
243,3 milhões para receber de 
contribuintes devedores. O va-
lor elevado é reflexo das dívidas 
acumuladas ao longo dos anos 
- décadas - e remonta época 
anterior a criação do próprio 
Semae, em 2001. O DAE (De-
partamento de Água e Esgoto) 
era responsável pela distribui-
ção de água aos rio-pretenses. 

O Semae, por meio de nota, 
esclarece que o valor superior 
aos R$ 243 milhões se deve a 

tarquia, sem vinculação a algum 
projeto ou ação especifica. 

“Em relação aos recursos 
arrecadados com o PPI, eles 
compõem o orçamente anual 
da autarquia, ou seja, entram 
no montante das receitas do 
Semae. Esses recursos não têm 
finalidade específica”, afirma. 

No projeto em que pede a 
autorização para criação do PPI 
do Semae, Edinho afirma que a 
cobrança de juros e multas dos 
débitos por vezes inviabilizam 
o pagamento por parte dos 
contribuintes que têm dívidas.

VIAGEM

Vereador que saber porque  SAMU 
levou paciente para Guaratinguetá

ARRECADAR

R$ 7 mi
É A META do Semae 
para conseguir re-
negociar em dívidas 
atrasadas com contri-
buintes

A Câmara Municipal aprovou 
na sessão de terça-feira, 21, 
requerimento do vereador 
Jean Charles (MDB) que co-
bra por parte da Diretoria Re-
gional de Saúde de Rio Preto 
(DRS-15) explicações sobre 
eventuais irregularidades no 
serviço de deslocamento feito 
pelo SAMU a um paciente de 
Mirassol. 
Segundo o documento, apro-
vado pela maioria dos vere-
adores, o morador de Miras-
sol foi vítima de explosão de 
botijão de gás de cozinha, na 
última semana, com quei-
maduras de segundo grau, 
atingindo toda a face, região 
cervical, antebraços direito 
e esquerdo, ou seja, 43% de 
superfície corpórea da víti-
ma. O caso foi inserido para 
avaliação da Central de Regu-
lação dos Serviços da Saúde 
(CROSS), que por sua vez, de-
terminou ao SAMU Regional 
de Rio Preto o transporte, no 

entanto, com o deslocamento 
da viatura, motorista e toda 
equipe de saúde exigida, para 
a Santa Casa de Guaratingue-
tá, São Paulo, cuja viagem de 
ida e volta é de aproximada-
mente 1.200 quilômetros. 
Jean, autor do requerimento, 
afirma que a CROSS é a res-
ponsável por determinar o 
destino dos pacientes em todo 
o Estado e que, no caso de 
queimados, a referência mais 
próxima de Rio Preto é o mu-
nicípio de Catanduva. 
O vereador ainda questio-
na que o deslocamento feito, 
além de causar gastos públicos 
adicionais com a longa distân-
cia percorrida causa transtor-
nos a família do paciente. 
“O deslocamento de uma 
Equipe do SAMU, do nosso 
município, para atender uma 
solicitação da CROSS, coloca 
em risco o atendimento, po-
dendo causar desassistência 

aos munícipes de Rio Preto, 
e de todo o SAMU Regional, 
que compreende 31 cidades, 
com uma população estimada 
em 850.000 pessoas, sem di-
zer do custo aos cofres públi-
cos municipais”, afirma Jean. 
O requerimento que será en-
caminhado para a DRS-15, 
que tem como diretora Silvia 
Storti, pede uma série de es-
clarecimentos, entre eles se 
existe outra alternativa a ser 
encaminhada pela CROSS, 
no sentido de amenizar as 
questões de tal deslocamen-
to, considerando a distância 
e dificuldades de acesso aos 
familiares do paciente. Tam-
bém de quem é a responsabi-
lidade pelos custos da utiliza-
ção de toda equipe de saúde, 
se o Estado é quem repõem 
o valor gasto e de que forma. 
Tentamos contato com a 
DRS-15, mas não obtivemos 
retorno.

Requerimento é do vereador Jean Charles (MDB)

ADI

Edinho aciona TJ contra lei que cria 
Política de Prevenção a Evasão Escolar

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) acionou o Tribunal 
de Justiça de São Paulo para 
tentar tornar inconstitucio-
nal lei aprovada pela Câmara 
Municipal que institui em Rio 
Preto a Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e à 
Evasão Escolar. A lei é de au-
toria do vereador Bruno Mou-
ra (PSDB) e foi promulgada 
no dia 20 de maio. 
“Desenvolver programas, 
ações e articulação entre ór-
gãos públicos, sociedade civil 
e organizações sem fins lu-
crativos, que visem ao desen-
volvimento de competências 
socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo”, diz 
trecho da lei. 
Entre as obrigações da prefei-

Um dos questiona-
mentos é porque 
da viagem de ida e 
volta é tem aproxi-
madamente 1.200 
quilômetros de 
distância

O Dhoje Interior apurou que o Semae tem um total de R$ 243,3 milhões para receber de contribuintes devedores

correções monetárias. “Mais 
de 50% dela é referente a corre-
ções, juros e multas. Ele cresceu 
numa época em que não estava 
instituído o corte por falta de 
pagamento”, afirma. 

Ainda segundo a autarquia, 
“atualmente, a dívida do Se-
mae está controlada, com um 
programa de combate à ina-
dimplência”. 

Sobre a previsão de arre-
cadação de R$ 7 milhões com 
o PPI, o Semae garante que os 
recursos entram diretamente 
no orçamento da própria au-

tura estão o desenvolvimento 
para aproximar a família do 
aluno de suas atividades esco-
lares, de seus planos futuros 
e de seu ambiente estudantil, 
além da criação de um Cadas-
tro de Permanência de Aluno, 
com a finalidade de acompa-
nhamento estatístico de alu-
nos que se enquadrem nas 
situações para formulação de 
futuras políticas públicas re-
lacionadas. 
Na Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade (ADI) apresen-
tada ao TJ, Edinho cita que a 
lei interfere na gestão admi-
nistrativa, “pois dispõe sobre 
o funcionamento de serviços 
públicos, cria obrigações para 
a administração local, invade 
normatização já vigente sobre 
o mesmo tema no âmbito mu-
nicipal”. 
O prefeito ainda reforça que a 
lei não estabelece claramen-

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Deputado 
federal Motta 
testa positivo 
para Covid

O deputado federal 
Luiz Carlos Motta (PL) 
testou positivo para co-
vid-19. A confirmação 
ocorreu nesta quarta-fei-
ra, 22, em Brasília. 

Segundo assessoria 
de imprensa Motta “está 
bem, com sintomas leves. 
Ele retornou para Rio 
Preto onde continuará 
trabalhando de forma 
remota”, afirma. 

Na semana passada 
Motta organizou grande 
evento em Rio Preto par 
apotencializar aliados em 
torno de sua pré-candi-
datura a deputado fede-
ral. Motta é presidente 
do Sincomerciários que 
reúne mais de 77 sindi-
catos de empregados do 
comércio no Estado de 
São Paulo. 

O deputado apoia o 
governador Rodrigo Gar-
cia (PSDB) para a reelei-
ção e é correligionário ao 
presidente Jair Bolsona-
ro, ambos do PL.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

te o âmbito de abrangência, 
“aparentando cuidar de te-
mática do ensino médio, que, 
como é cediço, é desenvolvido 
pela rede particular de ensino 
e pela Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo, já 
que o ente municipal se dedi-
ca primordialmente à educa-
ção infantil”, justifica. 
A ADI ainda lembra que a lei 
invade obrigação típica da 
gestão administrativa, inter-
ferindo na administração pú-
blica. 

Pedido
“Requer, assim, seja conce-
dida liminar ‘inaudita altera 
parte’, para suspensão ime-
diata e integral da vigência 
e eficácia da Lei Municipal”, 
finaliza o prefeito.  O relator 
Aroldo Viotti é quem assina 
a ação de Edinho. O caso será 
analisado pelo TJ.

Edinho aciona TJ contra lei promulgada

Edinho  Araújo, 
Prefeito de Rio Preto

“

“
Divulgação

           Requer, as-
sim, seja concedi-
da liminar ‘inau-
dita altera parte’, 
para suspensão 
imediata e inte-
gral da vigência e 
eficácia da Lei

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Educação na mira
A Polícia Federal deflagrou a Operação 
cotra “tráfico de influência e corrupção 
dentor do FNDE, do MEC

Intolerância
A prefeitura de Registro suspendeu 
o procurador filmado dando socos, 
chutes, xingando a chefe

Guardas civis municipais 
fizeram rondas nas imediações 
da rodoviária de Rio Preto, na 
tarde desta quarta-feira, 22, 
após duas mulheres serem ren-
didas por um morador de rua e 
uma delas ter sido esfaqueada 
em uma das mãos ao tentar 
impedir que sua bolsa fosse 
roubada. O assalto aconteceu 
na rua ao lado da linha férrea. 
A GCM estava averiguando 
uma denúncia de receptação 
de um televisor em um hotel, 

NO CENTRO

Mulher é esfaqueada ao 
tentar impedir roubo

INSEGURANÇA

Ladrão invade casa na madrugada, 
come doces e foge com carro

na rua Bernardino de Campos 
com a Pedro Amaral, na área 
central da cidade, quando 
elas chegaram, sendo que uma 
estava com o pulso sangrando. 

Os guardas acionaram o 
Samu e levaram a mulher feri-
da, de 40 anos, para o Hospital 
de Base. A amiga da vítima 
acompanhou as buscas na ten-
tativa de localizar o suspeito. 

Foram feitas abordagens 
onde pessoas em situação de 
rua costumam ficar, mas até 
o fechamento desta matéria o 
assaltante não foi localizado.

Uma aposentada, de 68 anos, 
procurou a Central de Fla-
grantes de Rio Preto para 
denunciar o furto de seu Re-
nault Duster, bolsa com do-
cumentos e cartões bancários, 
relógio, duas alianças (uma 
de ouro e outra de brilhan-
tes), dois talões de cheque, 
celular e bicicleta. 
O veículo e objetos foram le-
vados na madrugada desta 
terça-feira, 21, após o ladrão 
invadir a residência, no Jar-
dim Francisco Fernandes, e 
comer bolo e biscoitos na co-
zinha antes de ir embora. 
Para a polícia, a idosa contou 
que estava dormindo quando 
o marginal entrou na casa e 
que nem ela e nem o filho per-
ceberam a invasão. 
Ao acordar descobriu que o 
telefone que estava carregan-
do havia desaparecido e ao ir 
até a garagem viu que o uti-
litário havia sumido, assim 
como os demais pertences. 
O boletim de ocorrência foi 
encaminhado ao 5º DP rio-
-pretense e o crime foi comu-
nicado à PM e à Deic. 
Uma equipe da Guarda Civil 

Municipal prendeu em fla-
grante por descumprimento 

de medida protetiva de ur-
gência, à 0h13 desta quarta-
-feira, 22, no Jardim Santo 
Antônio, na Região Norte, 
um rio-pretense, de 39 anos, 
que invadiu a casa da mãe, de 
57 anos. 
Para a GCM, ele admitiu que 
tinha conhecimento da or-
dem judicial, mas alegou que 
correu para o imóvel, pois 
estava sendo perseguido por 
um homem, mas não disse 
quem era. 

GCM fez abordagens na região mas não localizou o bandido

Caso foi reistrado no Plantão Policial e será investigado

Guardas civis municipais 
prenderam em flagrante, na 
manhã desta terça-feira, 21, 
um pedreiro, de 37 anos, mo-
rador na Estância Alvorada, 
em Rio Preto, por maus-tra-
tos contra animais. A equipe 
acompanhou funcionários da 
Dibea (Diretoria de Bem-Estar 
Animal) que recebeu denúncia 
de que os cães estavam sem 
água e comida. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o veterinário constatou 
que das três cadelas adultas, 
uma estava caquética e duas 
subnutridas. Além delas, fo-
ram recolhidos um macho e 
nove filhotes. 

Para a GCM, o acusado 
alegou que não deixava faltar 
alimentação para os cachor-
ros e que eles tinham água à 
disposição. 

Pedreiro é preso e Dibea recolhe 
quatro cães e nove filhotes

MAUS-TRATOS

Na delegacia de plan-
tão, a prisão foi confirma-
da e o indiciado levado à 
carceragem local, onde fi-
cou à disposição da Justiça. 

Ossadas
Uma denúncia anônima 

levou policiais militares am-
bientais a flagrarem ossadas 
e restos de animais em de-

composição em uma área de 
preservação permanente, no 
acesso à BR-153 e nos fundos 
de um hospital veterinário, 
por volta das 14h30 desta ter-
ça-feira, 21. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, registrado no 
Plantão como causar poluição 
e dano às unidades de conser-
vação, foram encontrados na 

mata pedaços de lona e corda 
e sacolas plásticas. 

Conforme a Polícia Am-
biental, a direção da instituição 
negou que tenha feito descar-
tes no local. 

Peritos da Polícia Técnica 
estiveram na área de preser-
vação permanente. O caso será 
investigado pelo 3º Distrito 
Policial.

O veterinário constatou 
que das três cadelas 
adultas, uma estava 
caquética e duas 
subnutridas.

Pedreiro é preso por maus-tratos a animais e Dibea recolhe quatro cães e nove filhotes

Babá tem 
casa atingida 
por tiros após 
cobrança

Peritos da Polícia 
Técnica estiveram em 
uma casa, no Solo Sa-
grado, na Região Norte 
de Rio Preto, onde ocor-
reu disparos de arma de 
fogo. Segundo o boletim 
de ocorrência, o atenta-
do aconteceu por volta 
das 20h50 desta terça-
-feira, 21. 

A dona da residência, 
de 41 anos, contou para 
a Polícia Militar que sua 
filha, de 14 anos, tra-
balhou como babá para 
uma amiga em maio, 
não recebeu e foi cobrar 
o pagamento. 

A contratante e seu 
marido foram até a re-
sidência da adolescente, 
onde o homem fez dois 
disparos para o alto, na 
frente do imóvel. 

Um dos projetéis pas-
sou pelo corredor que dá 
acesso à cozinha e atin-
giu a geladeira. O casal 
fugiu em uma Honda 
Biz. A Polícia Civil segue 
investigando o caso.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Motociclista ferido
O piloto de uma Honda 

CG 125 Titan, de 30 anos, foi 
socorrido em estado grave pela 
Unidade de Suporte Avançado 
(USA) do Samu para o Hospi-
tal de Base de Rio Preto, após 
se envolver em um acidente de 
trânsito com um Hyundai Cre-
ta na avenida Miguel Damha, 
às 7h10 desta terça-feira, 21. 

Para a Polícia Militar, o 
condutor do SUV, um idoso, 

de 75 anos, disse que parou na 
rotatória em frente ao condo-
mínio onde reside e aguardou 
a passagem de veículos, mas 
não percebeu a aproximação 
da motocicleta. 

Na Central de Flagrantes, o 
caso foi registrado como lesão 
corporal na direção de veícu-
lo automotor e segue sendo 
investigado pelo 7º Distrito 
Policial.

ACIDENTE

Vítima foi levada em estado grave ao Hospital de Base

Preso da 
Saidinha volta 
atrasado e vai 
para cadeia

Um detento do Centro 
de Progressão Penitenci-
ária (CPP) de Rio Preto 
teve a entrada barrada, às 
18h28 desta terça-feira, 
21, e acabou perdendo o 
direito ao regime semia-
berto de prisão. 

Ele havia sido bene-
ficiado com a saidinha 
temporária e deveria 
ter voltado na véspera. 
Quando a Polícia Mili-
tar chegou encontrou o 
reeducando sentado no 
banco de uma praça na 
frente do presídio. 

Durante a abordagem, 
o preso entregou seus do-
cumentos pessoais e ale-
gou que se confundiu com 
a data de retorno, tendo 
o regresso negado por 
agentes penitenciários. 
Na Central de Flagrantes, 
foi feita a comunicação 
de captura e o foragido, 
de 29 anos, levado para 
a carceragem da Deic, 
onde ficou à disposição 
da Justiça.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Golpistas 
usam nome 
de advogado 
rio-pretense

O 4º DP de Rio Preto 
vai investigar um caso em 
que vários clientes de um 
escritório de advocacia fo-
ram vítimas de golpistas. 
A denúncia mais recente 
partiu de um homem, 
de 59 anos, morador no 
bairro Ana Célia. 

Na Central de Flagran-
tes, ele disse que no perío-
do da manhã recebeu uma 
mensagem no WhatsApp, 
de um número desconhe-
cido, mas com a foto de 
perfil do advogado, em 
que a suposta secretária 
do escritório solicitou o 
depósito de R$ 1.998,50 
a título de pagamento de 
taxas em um processo 
concluso. 

A vítima, que tem uma 
ação de aposentadoria em 
andamento, acreditou e 
fez a operação financeira. 

Depois recebeu um 
n o v o  p e d i d o  d e  R $ 
4.754,20, e desconfiado 
foi pessoalmente no es-
critório, que confirmou se 
tratava de um golpe.

Da REDAÇÃO

Idosa contou que 
estava dormindo 
quando o marginal 
entrou na casa e 
que nem ela e nem o 
filho perceberam a 
invasão.

Capivara atropelada
O condutor de um VW 

Virtus perdeu o controle do 
automóvel, que capotou na 
rodovia Assis Chateaubriand 
(SP-425), na altura do quilô-
metro 163 mais 500 metros, 
após atropelar uma capivara 
que estava na pista. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, registrado no final da 
tarde desta terça-feira, na 
Central de Flagrantes de Rio 

Preto, o acidente aconteceu às 
23h50 do domingo, 19. 

O motorista e seu irmão, 
que estava como passageiro, 
não sofreram ferimentos. O 
automóvel ficou danificado e 
foi guinchado para o pátio da 
seguradora. 

Um caminhoneiro que 
passava pelo local ajudou as 
vítimas a saírem do veículo. O 
animal morreu.

RODOVIA
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Prefeitura empossa aprovados em concurso para a Saúde

Boletim da Fundação Seade 
mostra que a região de Rio 
Preto (DRS-15) ligou o sinal 
amarelo para a ocupação de 
leitos com pacientes com Co-
vid 19. O último mostra que 
73,1% dos leitos destinados à 
doença estão ocupados. Em 
Rio Preto, o mapa tem cau-
sando mais confusão do que 
esclarecimento. 

Município
A Secretaria Municipal de 
Saúde afirma que não tem 
como dar a porcentagem de 
leitos ocupados na cidade por-
que o governo federal colocou 
fim ao custeio exclusivo para 
leitos de Covid. Os pacientes 
são internados em leitos des-
tinados aos comuns a todos 
os pacientes. A assessoria de 
imprensa diz que os números 
não são da Secretaria. 

Estado
Por outro lado, a Secretaria de 
Estadual de Saúde diz que os 
dados da Fundação são reais 
e eles são divulgados diaria-
mente. Mas não sabe informar 
de onde os dados são copia-
dos. O mapa divulgado na úl-
tima segunda-feira (21) mos-

Seade diz que 73% dos leitos 
Covid já estão ocupados

EM RIO PRETO

Rio Preto tem mais de 
500 leitos destinados 
ao SUS e 73% seriam 
350 leitos com pacien-
tes com a doença

tra que a ocupação de leitos 
por Covid em Rio Preto é um 
sinal amarelo para a doença. 
O censo diário da Seade mos-
tra 49 casos na segunda-feira 
e um total de 67 leitos Covid 
ocupados. 
A assessoria de imprensa da 
Secretaria local de Saúde diz 
que “o estado mantém o cen-
so Covid para os hospitais in-
formarem os leitos ocupados 
por pacientes suspeitos ou 
confirmados”, mas que “esses 

leitos não são exclusivos para 
Covid”. 
Com isso, “não há mais o cus-
teio exclusivo dos leitos Co-
vid” como durante a pande-
mia. “Agora, são leitos de UTI, 
com custeio de leito UTI”, diz 
a nota. 
Uma possibilidade, no entan-
to, é que os dados sejam en-
viados diretamente pelos Hos-
pitais. Ainda assim, diferença 
entre os números da Funda-
ção e o total de leitos existen-

tes na cidade é muito grande. 
No HB são mais de 200 leitos 
destinados aos pacientes do 
SUS de rio Preto e região e na 
Santa Casa, outros 212, e um 
convênio especial com mais 
28. Na UPA do Sano Antônio, 
temos outros 3 (enfermaria). 
Portanto, temos em torno de 
500 leitos destinados aos pa-
cientes do SUS. Caso 70% esti-
vessem ocupados com pacien-
tes Covid, teríamos 350 leitos 
com a enfermidade.

AGENTES

Sáude empossa aprovados 
em concurso de 2019

O prefeito Edinho Araú-
jo (MDB) deu posse nesta 
quarta-feira, 22, para 114 
pessoas aprovadas em con-
curso público de 2019 para 
os cargos de Agente Comu-
nitário de Saúde e Agente 
de Combate a Endemias. A 
cerimônia ocorreu pela ma-
nhã no Parque Tecnológico 
de Rio Preto. 

Dos 140 aprovados no 
concurso, 119 entregaram a 
documentação para a pos-
se, sendo 51 para o cargo 
de Agente de Combate a 
Endemias e 68 para o cargo 
de Agente Comunitário de 
Saúde. Desses, 50 Agentes 
de Combate a Endemias 
tomaram posse e 64 Agen-
tes Comunitários de Saúde, 
totalizando 114 novos servi-
dores públicos. 

Com a posse dos novos 
concursados, o município 

chega a 86 Agentes de Com-
bate a Endemias e 294 Agen-
tes Comunitários de Saúde, 
que têm como atribuições as 
visitas domiciliares da saúde 
da família, com acompanha-
mento, além de busca ativa 
de vetores, com combate à 
dengue e ao escorpião. 

Durante a posse, o pre-
feito Edinho parabenizou os 
novos servidores: “Vocês es-
tão aqui por mérito pessoal. 
O concurso foi transparente 
e a tradição é a legalidade, 
a formalidade. Parabéns a 
todos”. 

A cerimônia contou com 
a presença do vice-prefei-
to Orlando Bolçone, dos 
secretários Aldenis Borim 
(Saúde) e Adilson Vedroni 
(Administração) e dos ve-
readores Pedro Roberto, 
Odélio Chaves, Jean Charles 
e Robson Ricci.

Pesquisadores do Institu-
to de Química de São Carlos 
(IQSC), da Universidade de 
São Paulo, identificaram um 
método com potencial para 
prever a gravidade da infecção 
por covid-19 nos pacientes, a 
partir da análise do plasma 
sanguíneo. O sistema pode 
servir como ferramenta de 
triagem no atendimento dos 
infectados e ser utilizado para 
evitar a evolução da doença. O 
estudo foi publicado na revista 
científica Journal of Proteome 
Research. 

De acordo com a pesquisa, 
os pacientes infectados pela 
doença tiveram variações na 

PESQUISA

Método consegue prever gravidade da Covid
concentração de seis substân-
cias encontradas no sangue, 
chamadas de metabólitos, 
sendo elas glicerol, acetato, 
3-aminoisobutirato, formato, 
glucuronato e lactato. As aná-
lises revelaram que, quanto 
maior o desequilíbrio na quan-
tidade dessas substâncias no 
início da infecção, mais graves 
eram os quadros de saúde que 
os pacientes desenvolviam. 

Plasma 
Foram analisadas amos-

tras de plasma sanguíneo de 
110 pacientes com sintomas 
gripais que passaram, em 
2020, pelo Hospital da Uni-

versidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), sendo que 57 deles 
não estavam infectados por 
covid-19 e os outros 53 eram 
casos positivos recentes da 
doença. 

Os pesquisadores obser-
varam que, dos infectados, 
dez pacientes apresentaram 
complicações e chegaram a 
ser internados em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI), com 
registro de duas mortes. Esse 
grupo com quadro de maior 
gravidade apresentou, no iní-
cio da infecção por covid-19, 
variações mais acentuadas na 
concentração dos metabólitos 
citados. 

Os esultados do estudo 
podem contribuir, conforme 
apontou o IQSC, para o de-
senvolvimento de um novo 
protocolo clínico que ajudaria 
médicos e hospitais a identifi-
carem, já nos primeiros dias 
de sintomas, pacientes que 
possam desenvolver a forma 
grave da doença, permitindo 
que intervenham para evitar a 
evolução da doença. 

Ainda segundo o IQSC, 
para validar a técnica, os pes-
quisadores planejam ampliar 
o número de amostras de 
plasma sanguíneo avaliadas e 
incluir novos grupos. (Agên-
cia BRASIL)

Mapa mostra 73,1% de ocupação de leitos por Covid em Rio Preto; Secretaria nega

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br
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Método que prevê gravidade da Covid é descoberto por pesquisadores

EDUCAÇÃO

Lei para renegociar Fies é sancionada

A lei que permite renego-
ciar dívidas do Fies (Progra-
ma de Financiamento Estu-
dantil)  foi sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, 
com veto. Publicada no Diário 
Oficial da União desta quarta-
-feira (22), a Lei 14.375/22 be-
neficia os alunos que aderiram 
ao Fies até o segundo semestre 
de 2017. 

Criado em 1999, o fundo foi 
instituído para liberar finan-
ciamento das mensalidades 
cobradas por instituições de 
ensino superior privadas para 
cursos de graduação de seus 
estudantes. Os valores dessas 
mensalidades são pagos, pos-

teriormente e em parcelas, 
pelos estudantes beneficiados. 

Com a sanção da lei, des-
contos de até 77% do valor 

AJUDE

Asilo de Schmidt precisa 
de doações para realizar 
tradicional festa junina

O asilo de Schmidt pede 
doações para realizar a tradi-
cional festa junina. Para tanto, 
é parte substancial de todo 
o processo a arrecadação de 
alimentos e todos os tipos de 
produtos para o funcionamen-
to da entidade. 

Responsável por assistir 
84 idosos, o asilo realiza todos 
os anos a festa junina com 
brincadeiras e atividades de 
interação para os idosos. O 
evento não é aberto ao público. 
Para colaborar basta entrar 
em contato, e levar os itens 
verificados até a unidade. Caso 
o pretendente não puder se 
deslocar, o asilo também re-

cebe doações via Pix. Também 
é possível fazer contato pelas 
redes sociais. Telefone para 
contato(17)3808-1527.

da dívida poderão ser con-
cedidos a estudantes com 
débitos vencidos e não pagos 
há mais de 360 dias (na data 

de 30 de dezembro de 2021). 
 
Já aos alunos inscritos no 
CadÚnico, ou que tenham 
sido beneficiários do auxílio 
emergencial em 2021, com 
débitos vencidos e não pagos 
há mais de 360 dias, poderá 
ser concedido desconto de “até 
99% do valor consolidado da 
dívida, inclusive principal, por 
meio da liquidação integral do 
saldo devedor”, detalha a Se-
cretaria-Geral da Presidência 
da República. 

A adesão à renegociação de 
dívidas do Fies deve ser feita 
por meio de canais de atendi-
mento a serem disponibiliza-
dos por agentes financeiros, 
como Caixa e Banco do Brasil. 
(Agência BRASIL)

Da REDAÇÃO

Redução pode chegar a 99% do valor, dependendo do caso
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Copa do Brasil
São Paulo e Palmeiras se enfrentam 
nesta quinta-feira (23), às 20h, pelo 
jogo de ida da Copa do Brasil.

Copa do Brasil 2
Haverá os confrontos entre Fluminen-
se x Cruzeiro no Maracanã e América-
-MG e Botafogo em Belo Horizonte.  

Clube vence ação do caso Romarinho 
e deve receber 80 mil Euros

RIO PRETO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

A Caixa Econômica Fede-
ral foi condenada pelo Tribu-
nal Regional Federal da 3ª Re-

gião, dia 14 de junho de 2022, 
a devolver 80 mil euros, com 
juros, atualização monetária 
e sucumbência, ao Rio Preto 
Esporte Clube. O dinheiro é 
resultado da venda do jogador 
Romarinho pelo Corinthians 
ao El-Jaish, time do Catar. 
Legislação determina que os 
times que formam os atletas 
têm uma porcentagem do 
dinheiro dessas transações. O 
Romarinho começou na base 
do Rio Preto Esporte Clube. 
Em reais, são R$ 373.049,01. 

Dia 20 deste mês o Rio Pre-
to entrou na Justiça Federal 

O Grêmio Novorizontino 
venceu o Mirassol por 2 a 0 
na manhã desta quarta-feira 
(22) e assumiu a liderança 
do Grupo 1 do Campeonato 
Paulista Sub-20. A partida 
foi realizada no estádio Jor-
ge Ismael de Biasi, em Novo 
Horizonte. O Tigre chegou 
aos 18 pontos, assim como 
o Mirassol, até então líder, 
mas possui melhor saldo de 
gols – 19 contra sete. 

Aos 6 minutos de jogo, o 
Tigre chegou com perigo com 

PAULISTA SUB-20

Novorizontino vence o Mirassol e é líder
Deivid Benjamim, que avançou 
pela direita de ataque e bateu 
cruzado da entrada da grande 
área. A bola passou muito pró-
xima do gol do rival. O gol veio 
aos 21 minutos. Luiz Otávio fez 
excelente jogada pela direita e 
ganhou escanteio. No rebote 
da cobrança, Claudinei pegou 
na direita de ataque e acertou 
um belo chute cruzado no ân-
gulo superior direito de Caik, 
1 a 0 Grêmio Novorizontino. 

Aos 25, Firmino teve chan-
ce de ampliar em chute cru-

zado da esquerda, mas a bola 
desviou na zaga em escanteio. 
O time de Rafael Stucchi se-
guiu controlando a partida 
e criando boas chances até o 
final da etapa. 

“A gente veio treinando bas-
tante nesta semana, focados no 
clássico, que valia a liderança, 
duas equipes bem competitivas, 
mas conseguimos impor nosso 
jogo dentro de casa, torcida 
apoiando e graças a Deus saí-
mos com os três pontos. Foi um 
gol especial, minha mãe (Luci-

léia) estava na arquibancada, 
isso é importante pra mim, 
ter o apoio dela aqui e fui feliz 
em fazer um gol pra ela”, disse 
Claudinei. 

No segundo tempo, o Tigre 
do Vale manteve seu ritmo de 
jogo e chegou ao segundo gol 
aos 12 minutos. Luiz Otávio re-
cebeu na esquerda de ataque, 
tabelou puxando para o meio e 
bateu cruzado, de direita, para 
marcar 2 a 0 Tigre do Vale. O 
rival tentou descontar, mas 
o goleiro Luis Felipe fez boas 

RIO-PRETENSE

Ciclista encara maratona de provas

A ciclista rio-pretense Va-
nessa Paris, da Briani Asses-
soria Esportiva, vai encarar 
uma maratona de provas nos 
próximos dias. Ela disputa 
nesta semana o Campeonato 
Brasileiro de Estrada e de 
Contrarrelógio, em Palmas, 
no Tocantins. 

Na quinta, dia 23, ela com-

pete no contrarrelógio indi-
vidual (20km) e no sábado, 
dia 25, na estrada (113,79 
km), a prova de resistência.  
E no domingo, Vanessa volta 
a competir, dessa vez na 4ª 
etapa da Volta dos Farrapos, 
no contrarrelógio Individual 
(25,5 km), em Salesópolis, na 
região de Mogi das Cruzes. Ela 
falou sobre essa maratona de 
provas. 

“Essa vai ser a minha pri-

meira participação no Cam-
peonato Brasileiro de Ciclismo 
de Estrada e Contrarrelógio 
individual e vai ser um baita 
desafio estar entre as melhores 
ciclistas da elite do nosso país. 
Estou bem animada para essa 
sequência de provas, tenho 
me preparado bastante e vou 
consciente que estarei lá para  
fazer o meu melhor. E na se-
quência, volto para São Paulo 
para a última etapa da Volta 

dos Farrapos. Estou bem mo-
tivada”, afirmou a atleta.Da REPORTAGEM

VALOR DE

R$ 373 mil
EM REAIS é o que o 
c lube deve receber 
segundo a decisão da 
Justiça com a venda 
do jogador

Após atualização, 
ação de Cumprimen-
to de Sentença, que 
o clube deu entrada 
dia 20 de junho, pede 
R$ 620 mil

Seleção 
estreia no 
Mundial de 
basquete 3x3

A seleção masculina 
de basquete 3x3 estreou 
nesta terça-feira (21) no 
Mundial da modalidade, 
que é disputado na An-
tuérpia (Bélgica). Neste 
primeiro dia de partidas, 
o Brasil perdeu de Porto 
Rico por 20 a 16, mas 
derrotou a França por 16 
a 15 em seu segundo com-
promisso do dia. 

A seleção volta a entrar 
em quadra na quinta-feira 
(23), quando mede forças 
com a Sérvia e com a Nova 
Zelândia. “Após uma via-
gem longa conseguimos 
fazer bons jogos logo no 
primeiro dia de competi-
ção, perdendo por apenas 
quatro pontos de Porto 
Rico. Seguimos para o 
segundo dia com grandes 
chances de classificação 
para a fase final, e agora 
já sabendo como jogam 
nossos adversários”, disse 
o técnico da seleção brasi-
leira, Luca Carvalho. 

Pelo formato do tor-
neio, o Grupo A, com Bra-
sil, França, Nova Zelândia, 
Porto Rico e Sérvia, se en-
frenta dentro da chave. O 
primeiro colocado avança 
direto para as quartas de 
final. E o segundo e ter-
ceiro vão para as oitavas 
de final.

Da REDAÇÃO
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com um pedido de Cumpri-
mento de Sentença exigindo o 
pagamento. Nela, o time cobra 
da Caixa R$ 620.500,30 ao 
acrescentar o indexador, juros 
de mora e honorários advoca-
tícios. Ao comprar o atacante, 
E-Jaish depositou os 80 mil 
euros ao Rio Preto dia 9 de 
fevereiro de 2017 na agência 
da Avenida Anísio Haddad. A 
Caixa alegou junto à Justiça 
Federal que avisou o Rio Preto 
“por telefone”. Seis meses de-
pois, como o dinheiro não foi 
resgatado, a Caixa devolveu o 
dinheiro ao time do Catar. 

Na ação que a Caixa propôs 
na Justiça Federal em Rio Pre-
to e, após perder, e na apelação 
ao Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, a Caixa afirma 
que o comunicado foi feito 
por telefone. O Rio Preto nega 
o telefonema. Ela admite que 
estornou o dinheiro ao time 
do Catar. Ele não pode fazer 
nova remessa ao Rio Preto 
porque faliu. 

Embora tenha sido uma 
vitória importante para o Rio 
Preto, um grupo de sócios 
vê essa história com caute-
la. Ninguém admite, mas al-

guém teria feito denúncia 
anônima ao Ministério Pú-
bico pedindo investigação. 

defesas. O Grêmio Novorizon-
tino teve também chance de 
ampliar com Kaue Canela, mas 
parou no goleiro rival. No fim, 
o Tigre confirmou sua vitória 
e liderança. 

Nos outros jogos da rodada, 
o América foi goleado por 5 a 
1 pelo Catanduva. Já o Tanabi 
bateu o Votuporanguense por 
3 a 1. Novorizontino, Mirassol 
e Tanabi já estão garantidos na 
próxima fase, enquanto Amé-
rica, CAV e Catanduva estão 
eliminados.
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ORDEM DO DIA DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
23 DE JUNHO DE 2022 – QUINTA-FEIRA – 11:00 HORAS 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
PROJETO DE LEI  
 
01 – 88/2022 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC/VOT (COM EMENDA) 
Institui o Programa de Pagamento Incentivado junto ao Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto – SeMAE para o exercício de 2022, conforme estabelece, e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
  
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
                                                                                                          Presidente da Câmara – 22/06/2022 

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 
 
 
 
 

ORDEM DO DIA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
23 DE JUNHO DE 2022 – QUINTA-FEIRA – 10:00 HORAS 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
PROJETO DE LEI  
 
01 – 88/2022 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC/VOT (COM EMENDA) 
Institui o Programa de Pagamento Incentivado junto ao Serviço Municipal Autônomo de Água e 
Esgoto – SeMAE para o exercício de 2022, conforme estabelece, e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
  
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
                                                                                                          Presidente da Câmara – 22/06/2022 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DO CONTRATO ADM 24/2022
INEXIGIBILIDADE Nº 04/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 46/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: RENATO GOES SOCIEDADE INDIVIDUAL 
DE ADVOGACIA
CNPJ sob nº 29.915.227/0001-49
OBJETO: Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços técnicos-administrativos de 
consultoria e assessoria na regularização fundiária de 
interesse especifico de núcleos na municipalidade.

VIGÊNCIA: Este contrato entrará em vigor a partir da data 
de sua assinatura, com vigência para 12 meses, ou seja, 13 
de maio de 2023.
VALOR TOTAL de R$ 49.300,00 (quarenta e nove mil 
e trezentos).
Monte Aprazível, 13 de maio de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

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: 
 
EVERTON FABIANO DA SILVA e MARIA RITA COSTA MARTIN. Ele, de 
nacionalidade brasileira, pintor, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 13 de janeiro de 1982, filho de EDUARDO LUÍS DA SILVA e de MARIA DE 
FÁTIMA GOMES SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, diarista, divorciada, 
nascida em CASTILHO, SP, no dia 17 de junho de 1982, filha de JOSÉ CARLOS 
MARTIN e de MARIA DE FATIMA GONÇALVES COSTA.  
 
ANTONIO CARLOS MARQUES e LUIZA PERPÉTUA AMORIN. Ele, de 
nacionalidade brasileira, vendedor aposentado, divorciado, nascido em Tanabi, SP, no 
dia 10 de janeiro de 1957, filho de ASSYR MARQUES e de LUZIA GONÇALVES 
MARQUES. Ela, de nacionalidade brasileira, comerciante, solteira, nascida em Nova 
Aliança, SP, no dia 30 de janeiro de 1964, filha de FLORENTINO SOARES AMORIN 
e de TEREZA SPINETI AMORIN.  
 
EDUARDO PEREIRA DA SILVA e LUCIELLEN FARIAS LOPES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, funcionário público municipal, divorciado, nascido em Taboão 
da Serra, SP, no dia 19 de dezembro de 1982, filho de FRANCISCO PEREIRA DA 
SILVA e de IRACEMA SANTOS DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, 
solteira, nascida em Inhumas, GO, no dia 10 de outubro de 1995, filha de ADELCIO 
LOPES e de LÚCIA HELENA DA COSTA LOPES.  
 
DOUGLAS MARTINS DA SILVA e KÉTLIN COVIZZI TORRES. Ele, de 
nacionalidade brasileira, professor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 14 de março de 1989, filho de VALDOMIRO FRANCISCO DA SILVA e de 
ZILDA MARTINS. Ela, de nacionalidade brasileira, fisioterapeuta, solteira, nascida em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 08 de outubro de 1993, filha de FABIO RANULFO 
MARIN TORRES e de PRISCILA COVIZZI MARIN TORRES. 
 
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, 22 de junho de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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

1. SILVIO CESAR PRACHEDES PAULA e CLAIR APARECIDA GOMES, sendo ELE 
filho de APARECIDO DE PAULA e de JUDITH DA CONCEIÇÃO PRACHEDES 
PAULA e ELA filha de ISMAEL GOMES e de JACY DE GÓES GOMES; 

2. RAONY ALMEIDA SILVESTRINI e TAMARA MAÍS DA SILVA, sendo ELE filho 
de AUGUSTO MASSA SILVESTRINI e de VILMA APARECIDA DE ALMEIDA e 
ELA filha de MOISES MARTINS DA SILVA e de ELIZABETE LOPES DE 
OLIVEIRA DA SILVA; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São 
Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 22/06/2022. 

 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, pa-
rágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os consumidores 
abaixo relacionados, para regularizarem seus débitos, no prazo 
de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento ao clien-
te, localizado 1º andar do nosso prédio na Avenida Murchid Hom-
si, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio Preto – SP:
CPF: 002.536.598; contrato nº 17611, valor devido: R$ 1.458,33, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 
228.376.748; contrato nº 25222, valor devido: R$ 282,16, refe-
rente às competências de 03/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 98. CPF: 485.139.078; contrato 
nº 84154, valor devido: R$ 212,27, referente às competências de 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 93. CPF: 485.139.078; contrato nº 84154, valor devido: 
R$ 212,27, referente às competências de 03/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 
181.389.588; contrato nº 88243, valor devido: R$ 1.678,55, refe-
rente às competências de 03/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 
08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 1912. CPF: 461.927.628; contrato nº 92788, valor devido: 
R$ 294,85, referente às competências de 04/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 
461.927.628; contrato nº 92788, valor devido: R$ 294,85, refe-
rente às competências de 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 516.098.558; contrato 
nº 95186, valor devido: R$ 225,40, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 516.098.558; contrato nº 95186, valor 
devido: R$ 225,40, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 297.204.748; contrato nº 99534, valor devido: 
R$ 215,37, referente às competências de 03/2022, incluídos, ju-
ros e multas de mora; Número de dias em atraso: 88. CPF: 
067.062.241; contrato nº 101410, valor devido: R$ 245,71, refe-
rente às competências de 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 067.062.241; contrato 
nº 101410, valor devido: R$ 245,71, referente às competências 
de 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 62. CPF: 434.964.638; contrato nº 103787, valor devi-
do: R$ 359,48, referente às competências de 03/2022, 04/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 165. 
CPF: 291.658.558; contrato nº 104326, valor devido: R$ 468,61, 
referente às competências de 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 67. CPF: 587.659.108; contrato 
nº 106411, valor devido: R$ 121,16, referente às competências de 
03/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 93. CPF: 587.659.108; contrato nº 106411, valor devido: 
R$ 121,16, referente às competências de 03/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 93. CPF: 567.023.018; 
contrato nº 107150, valor devido: R$ 536,50, referente às compe-
tências de 09/2021, 10/2021, 11/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 761. CPF: 435.260.438; contrato 
nº 109560, valor devido: R$ 156,30, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 62. CPF: 435.260.438; contrato nº 109560, valor devido: 
R$ 156,30, referente às competências de 04/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 536.796.518; 
contrato nº 109832, valor devido: R$ 250,62, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 165. CPF: 448.815.438; contrato nº 
111150, valor devido: R$ 323,29, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 448.815.438; contrato nº 111150, valor 
devido: R$ 323,29, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 116.435.618; contrato nº 111319, valor devido: 
R$ 893,18, referente às competências de 03/2022, 04/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 116.435.618; contrato nº 111319, valor devido: R$ 893,18, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 587.094.918; 
contrato nº 112024, valor devido: R$ 241,13, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 165. CPF: 785.920.708; contrato nº 
112882, valor devido: R$ 629,50, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 67. CPF: 592.314.158; contrato nº 113231, valor devido: 
R$ 649,97, referente às competências de 04/2021, 05/2021, 
06/2021, 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 1825. CPF: 584.381.108; contrato nº 
113985, valor devido: R$ 446,78, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 584.381.108; contrato nº 113985, valor 
devido: R$ 446,78, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 590.304.178; contrato nº 114429, valor devido: 
R$ 262,62, referente às competências de 03/2022, 04/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 590.304.178; contrato nº 114429, valor devido: R$ 262,62, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 477.789.818; 
contrato nº 114517, valor devido: R$ 229,60, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 165. CPF: 327.509.188; contrato nº 
115027, valor devido: R$ 384,71, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 62. CPF: 327.509.188; contrato nº 115027, valor devido: 
R$ 384,71, referente às competências de 04/2022, incluídos, juros 
e multas de mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 421.596.438; 
contrato nº 115841, valor devido: R$ 429,92, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 155. CPF: 421.596.438; contrato nº 
115841, valor devido: R$ 429,92, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 519.908.768; contrato nº 116510, valor 
devido: R$ 262,62, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 519.908.768; contrato nº 116510, valor devido: 
R$ 262,62, referente às competências de 03/2022, 04/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 473.093.788; contrato nº 116769, valor devido: R$ 262,62, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 165. CPF: 597.621.088; 
contrato nº 117473, valor devido: R$ 262,62, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 155. CPF: 597.621.088; contrato nº 
117473, valor devido: R$ 262,62, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 583.652.098; contrato nº 117633, valor 
devido: R$ 690,18, referente às competências de 01/2022, 
02/2022, 03/2022, 04/2022, 10/2021, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 661. CPF: 587.213.258; contrato 
nº 117916, valor devido: R$ 446,78, referente às competências de 
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03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 587.213.258; contrato nº 117916, valor 
devido: R$ 446,78, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 459.612.628; contrato nº 117964, valor devido: 
R$ 1.329,07, referente às competências de 01/2022, 02/2022, 
10/2021, 11/2021, 12/2021, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 902. CPF: 598.448.658; contrato nº 
117995, valor devido: R$ 256,89, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 598.448.658; contrato nº 117995, valor 
devido: R$ 256,89, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 588.000.248; contrato nº 118451, valor devido: 
R$ 275,78, referente às competências de 03/2022, 04/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 155. 
CPF: 588.000.248; contrato nº 118451, valor devido: R$ 275,78, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 588.527.548; 
contrato nº 119109, valor devido: R$ 163,00, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 144. CPF: 422.782.768; contrato nº 
119439, valor devido: R$ 1.043,83, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 176. CPF: 157.216.414; contrato nº 
119966, valor devido: R$ 275,78, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 155. CPF: 157.216.414; contrato nº 119966, valor 
devido: R$ 275,78, referente às competências de 03/2022, 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 155. CPF: 367.075.878; contrato nº 130397, valor devido: 
R$ 628,24, referente às competências de 03/2022, 04/2022, 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 186. CPF: 498.906.538; contrato nº 130564, valor devido: 
R$ 268,90, referente às competências de 03/2022, 04/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 152. 
CPF: 222.820.958; contrato nº 130572, valor devido: R$ 647,89, 
referente às competências de 03/2022, 04/2022, 05/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 176. CPF: 
137.038.658; contrato nº 885048, valor devido: R$ 523,95, refe-
rente às competências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 155. CPF: 137.038.658; 
contrato nº 885048, valor devido: R$ 523,95, referente às compe-
tências de 03/2022, 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 155. 
Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo indi-
cado acima, o contrato em referência estará rescindido de pleno 
direito conforme cláusula contratual em face do atraso no pa-
gamento da taxa de mensal de manutenção, além da cobran-
ça da dívida judicial ou extrajudicialmente e da inclusão do 
seu nome nos cadastros do SCPC.   

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, 
ligue (17) 3203-1418 

Prezado Sra. Daniela Martins da Silva, vimos por meio des-
te telegrama informar que vossa senhoria está faltando ao 
trabalho a mais de 30 (trinta) dias, mais precisamente desde 
o dia 12/05/2022. Neste passo e, tendo em vista as informa-
ções de que vossa senhoria já tem conhecimento, insculpi-
das na lei, mais precisamente na alínea “i”, do artigo 482, da 
CLT, além das inúmeras tentativas da empresa em solicitar 
vosso retorno ao trabalho, informe que: Vossa senhoria está 
sendo dispensada POR JUSTA CAUSA, como faculta a lei, 
nos termos já citados, por ABANDONO DE EMPREGO, vis-
to que está a mais de 30 (trinta) dias ausente do seu posto 
de trabalho. Por fim, requisitamos que compareça à sede da 
empresa para assinar seus documentos rescisórios, dentro 
do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente,
Inexxus Comunicações Ltda - ME.



Sempre, chiquérrimas, a médica radiologista Dra. Angela Cristina Jal-
les e a filha Ana Paula Jalles, em luxuosa e badalado evento vip da 
famosa grife Dolce & Gabbana em São Paulo
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QUARTA ONDA
Médicos, infectologistas e especialistas avisaram que ape-
sar do avanço na prevenção, como vacinas contra covid-19, 
não era hora de baixar a guarda. Pois bem, a quarta onda 
chegou no mundo todo. Depois de cinco semanas em que-
da no número de casos do coronavírus ele volta a subir.  
Segundo Organização Mundial da Saúde (OMS), foram 
mais de 8,7 mil mortes pelo todo o planeta na semana pas-
sada, um aumento de 4% em relação à semana anterior.

BARCA FURADA
Pelo andar da carruagem o brasileiro já decidiu em rela-
ção a Bolsonaro ou a Lula. A terceira via é uma mentira. 
É morta, não é organizada e não vai chegar lá. Se você 
fizer as contas, não tem tempo para surgir um herói ou 
uma heroína capaz de mudar a história.

FORA DA LISTA
A empresária Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, 
está fora da lista dos bilionários da Forbes. Isso ocorreu 
porque os papeis da companhia tiveram queda de 87,7% 
no valor nos últimos 12 meses.

SOMOS CAIPIRAS!
Virou um evento obrigatório o encontro junino promovido 
pela diretoria e pelos funcionários da ACIRP. A festa dos 
3 santos, ratifica a união entre diretores e funcionários da 
centenária entidade que representa o comércio e da indús-
tria de Rio Preto. Será no dia 22 de julho com direito a prê-
mio para quem aparecer por lá com o melhor traje típico.

MORRE UM AMIGO   
Quem não se lembra do festivo e sempre cordial GINO 
BERNARDES, foi encontrado morto ontem, em São 
Paulo. Enfarte fulminante.

ATO PROFANO
Não da pra afirmar que é um descaso, mas os respon-
sáveis pelos “campos santos” Ressurreição e São João 
Batista, precisam ficar alertas sobre os roubos de túmu-
los e sepulturas, chegando-se ao absurdo de profanar os 
ornamentos. Se o campo é santo, não dá pra aceitar uma 
pilhagem de cripta. 

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

 Casamento em Maresias
Os rio-pretenses, o engenheiro civil, Roney e Ane-
te Lucas Veltroni, casam sua filha, Carolina (Carol) 
com José Francisco, no próximo sábado, dia 25, no 
Hotel Beach Maresias, às 16 horas, aproveitando ao 
pôr-do-sol, com uma festa inesquecível na praia Ma-
resias São Sebastião. Amanhã, sexta-feira, acontece o 
“Luau” a partir das 19 horas, do Deck do Hotel, será 
um momento de boas vindas aos convidados para dar 
início às comemorações com um sunset de tirar o fô-
lego. A empresária Andraci Lucas Veltroni, tia, e ma-
drinha da noiva, zarpa hoje, com os filhos Dr. Henry 
Atique, o médico Dr. Alim Atique Neto, Andracizinha 
Maria Atique, engenheira civil, genro, noras e netos 
para o tão aguardado casamento.

 Convidadas vips em São Paulo
Com festona para convidados vips que reuniu pesso-
as chiquérrimas e de sobrenomes famosos, a requisi-
tada grife Dolce & Gabbana agitou a noite paulistana 
no último dia 9 de junho. Entre as elegantes convida-
das estavam: a médica radiologista Dr. Angela Cristi-
na Jalles e sua filha Ana Paula Jalles.

 Vale à pena conferir
O festival Beer & Bbq acontece nesta sexta-feira, sábado 
e domingo, no estacionamento do Riopreto Shopping, 
com produção e idealização das marcas Santo Lúpulo 
e Badaró Cozinheiro. O tradicional evento chega com 
50 torneiras de cervejas artesanais de fábricas de Rio 
Preto, Campinas, São Carlos, Araraquara, Jaboticabal, 
Porto Alegre, Santos, Rio de Janeiro e São Paulo. Tam-
bém terá um espaço de drinques, do Gin Morrison.

 Feira de Touros em Rio Preto
A partir deste final de semana, pequenos e médios 
produtores rurais do Estado poderão adquirir ani-
mais com genética comprovadamente superior para 
aumentar a produção de carne ou leite do rebanho. A 
Feira de Touros do Pró-Genética, que marca oficial-
mente a implantação do programa no Estado,  acon-
tecerá entre os dias 24 e 25 de junho em Rio Preto. A 
comercialização será realizada no Recinto de Exposi-
ções Alberto Bertelli Lucatto, a partir das 8h. 

 Almoço de confraternização
O empresário rio-pretense Suélio Ribeiro, diretor 
da Nação Móveis e da LA`BRIZZA Cosmétics, reúne 
neste sábado, dia 25, a partir das 12 horas, os depu-
tados Itamar Borges, Fausto Pinato, Luiz carlos Mot-
ta e Joice Hasselmann, além de vários amigos, para 
almoço de confraternização em sua chácara, em Ce-
dral. Já confirmaram presença as artistas Helen Gan-
zarolli e a ex-dançarina Sheila Mello. Haverá shows 
das duplas Gian e Giovani e Tonny & Kleber.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Você atingirá o sucesso quando apre-
sentar com orgulho as cicatrizes que 

adquiriu ao longo da sua jornada. Sorria, 
beba muita água e seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

PRA QUEM NÃO SABE. A ACIRP já autorizou a de-
molição da sua sede social, na Avenida Bady Bassitt, onde 
será erguido um prédio planejado para eventos com salões 
de multiuso, transformando aquele ponto numa referência 
e identificação da entidade que representa a indústria e o 
comércio de Rio Preto, orçado em R$ 2 milhões. Deve ficar 
pronto em 24 meses.

EMPRESÁRIA REGINA LUCATO, mais o filho 
Rui Lucato participam do casamento de Carolina (Carol) com 
José Francisco, neste sábado, dia 25, no Hotel Beach Ma-
resias, às 16 horas, aproveitando ao pôr-do-sol, com uma 
festona na praia Maresias São Sebastião. A noiva é filha dos 
rio-pretenses, Anete Lucas Veltrone e do engenheiro Roney.

COMEÇA NESTA sexta-feira, a tradicional Festa Juni-
na do Automóvel Clube, com comidas típicas e muita música 
animando os associados e convidados. Vale a pena conferir!

PRÓXIMO SÁBADO, dia 25 de junho, o Trio Mana Flor 
traz para o Sesi Rio Preto o show “Clássicos do Forró e da MPB”. 
A apresentação, que está marcada para às 15h, acontece no 
palco externo do Centro de Atividades. A entrada é gratuita.

COM O SUCESSO que foi a primeira edição do evento 
“Aldeia Materna”, o Riopreto Shopping realiza neste sábado, dia 
25, a segunda edição, que conta com a idealização da produtora 
de conteúdo digital Bruna Oliveira e reúne diversas atividades e 
ações voltadas para o público materno. A partir das 14h, os in-
teressados já podem ir até à Praça da Mostra Arq Design para 
conferir o primeiro encontro do dia da Aldeia Materna, com as 
brincantes e educadoras Sofia Lacerda e Thaina Penna.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp
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Rodrigo Segantini, o pai aniversariante que ganhou festa surpresa 
elaborada pelo filho Artur. 

O filho Artur, que apesar da pouca idade programou uma festa surpre-
sa ao pai Rodrigo Segantini, advogado do SEMAE, como gente grande. 


