
CAOS NA SAÚDE

Pediatras faltam e UPA 
registra queixa na polícia
O BO foi registrado nesta quarta-feira, mas as faltas foram no feriado prolongado, dias 16 e 17 de junho

ANISTIA

Com emendas, 
PPI do Semae 
é aprovado 
na Câmara
Os vereadores de Rio Pre-
to aprovaram o projeto 
que institui o Programa 
de Pagamento Incentivado 
(PPI) do Semae, o Serviço 
Municipal de Água e Esgo-
to. A proposta, de autoria 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), permite que os 
contribuintes que tenham 
dívidas com a autarquia 
possam pagá-las com des-
conto de juros e multa. 
POLÍTICA Pág.3

VACCARI EM 
RIO PRETO
Ex-tesoureiro do PT, João Vac-
cari Neto, fez reunião em Rio 
Preto mas partido não deu pu-
blicidade ao encontro. 
POLÍTICA  Pág.3

Baep faz simulação contra roubo a carro-forte
Na noite desta quarta-feira, 22, o 9º Batalhão de Ações Especiais de Polícia realizou uma simulação de atendimento 
de ocorrência de roubo a empresa de transporte e guarda de valores BRINKS, para o treinamento da intervenção po-
licial bem como dos protocolos e dispositivos de defesa da citada empresa. A simulação durou duas horas e ocorreu 
nos arredores da empresa, situada na Avenida Feliciano Sales Cunha, 1120 no Jardim Novo Aeroporto. Participaram 
da ocorrência simulada policiais militares do 9º BAEP, 17º BPM/I e 52º BPM/I.  CIDADES Pág.4

MP ADIA JOGO DO LEÃO
O jogo do Mirassol contra o Botafogo na Paraíba pela 
Série C do Campeonato Brasileiro, marcado para este 
domingo (26) foi adiado pela CBF. A decisão foi tomada 
por conta de uma recomendação do Ministério Público 
da Paraíba. ESPORTES Pág.6

EM 8 DIAS

Boletim traz 
2,9 mil casos
e 13 mortes 
por Covid

CIDADES   Pág.5

POUPATEMPO

São 2 mil CNHs 
vencidas; 
mutirão vai 
atender 130
O Poupatempo de Rio Preto 
realiza um mutirão especial 
neste sábado (25), durante 
o seu período normal de 
funcionamento, para regu-
larizar a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) ven-
cida até dia 21 de março 
de 2021. Segundo o De-
tran, em Rio Preto existem 
cerca de 2 mil motoristas 
que estão nessa situação. 
O mutirão, no entanto, está 
abrindo 130 vagas. 
CIDADES Pág.5

ARTES MARCIAIS

Atletas de 
Rio Preto de 
Karatê vão à 
Copa Paulista
Mais de 50 atletas da As-
sociação Matsumi, um  dos 
projetos da Secretaria de 
Esportes de Rio Preto e 
do projeto da FKP, do go-
verno do Estado, disputam 
no próximo sábado (25), 
em Monte Alto, a Copa 
São Paulo de Karatê. A 
competição, que reunirá 
atletas de todo o Estado de 
São Paulo vai movimentar 
o complexo poliesportivo 
Baby Barione às 8h30 do 
sábado.. ESPORTES Pág.6

EDUCAÇÃO

Convênio 
deve dar 
nova Etec 
a Mirassol
As aulas de Contabilida-
de, Recursos Humanos e 
Técnico em Administração 
serão oferecidas no prédio 
localizado na Avenida Tar-
raf e administradas pela 
ETEC Matheus Leite de 
Abreu (escola agrícola), 
mas a principal novidade 
é que o prédio da antiga 
FEM deverá oferecer esses 
cursos técnicos, incluindo 
ensino médio, através de 
uma nova ETEC em Miras-
sol CIDADES Pág.5

SINDROME

Austa transmite 
cirurgia ao vivo 
para Congresso 
na América Latina
Equipe Multidisciplinar 
do Hospital Austa realizou 
nesta quinta-feira (23) uma 
cirurgia de vanguarda para 
eliminar uma doença rara, 
chamada May-Thurner, 
transmitida ao vivo para 
o maior Congresso de ci-
rurgia endovascular da 
América Latina, o CICE. A 
Síndrome de May-Thurner, 
que é a compressão da veia 
ilíaca esquerda, provoca 
varizes. CIDADES  Pág.5

A gerente da Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) do Jaguaré, Fernan-
da Miotto Durva, lavrou 
boletim de ocorrência con-
tra seis médicas pediatras 
que faltaram ao serviço 
durante o feriado prolon-
gado, desrespeitando a 
escala de plantão dos dias 
16 e 17 de junho Em nota, 
a Secretaria Municipal de 
Saúde informa “que regis-
trou boletim de ocorrência 
para preservação de direito 
em função da ausência 
de médicas pediatras das 
escalas de atendimento 
da UPA Jaguaré durante 
o fim de semana prolon-
gado do dia 16 de junho”. 
CIDADES  Pág.4

MAGISTRADO

Escola leva o 
nome do ex-juiz 
Osni Pereira em 
homenagem
O ex-juiz Osni Assis Perei-
ra agora empresta o nome 
para uma escola municipal 
de Rio Preto, localizada no 
loteamento Egydio Zani, na 
saída para Ipiguá. O ex-juiz 
da Vara da Infância e Ju-
ventude morreu em março 
deste ano aos 74 anos.
POLÍTICA Pág.3

Policiais do BAEP realizam simulação contra roubo a carro-forte em avenida de Rio Preto
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5 DÚVIDAS FREQUENTES
SOBRE REPRODUÇÃO HUMANA

Homens com 
vasectomia podem 
voltar a ter filhos?

Uma das dúvidas sobre 
reprodução humana mais 
frequentes é em relação a 
homens que fizeram va-
sectomia. Muita gente se 
pergunta se é possível que 
eles tenham filhos no futuro. 
A resposta é sim. Existem al-
ternativas que possibilitam 
a reversão da vasectomia 
(caso os vasos não tenham 
sido cauterizados). Também 
é possível fazer uma fertili-
zação in vitro nesse caso.

É possível esten-
der a fertilidade da 

mulher?

Sim, a fertilidade da mu-
lher pode ser estendida 
através de alguns hábitos e 
processos. Manter uma ali-
mentação saudável, praticar 
exercícios físicos e evitar 
vícios como tabagismo são 
atos diários que fazem toda 
a diferença para que a mu-
lher seja mais fértil. Além 
disso, existem processos 
como o congelamento de 
óvulos, que pode estender a 
fertilidade feminina. Assim, 
a mulher pode engravidar 
posteriormente, mas ga-
rantindo óvulos com mais 
chances de sucesso.

Com que idade 
homens e mulheres 

começam a ficar
inférteis?

Essa é uma das dúvidas 
sobre reprodução humana 
mais comuns. O início da 
infertilidade em homens e 
mulheres pode variar bas-
tante, pois dependerá de 
fatores genéticos e hábi-
tos diários. Mas, no geral, 
registra-se uma queda na 
fertilidade das mulheres 
após os 35 anos de idade. A 
partir desse período a de-
manda por óvulos continua 
a mesma, mas, a produção 
vai caindo ano a ano. Já 
no caso dos homens isso 
começa a acontecer após os 
50. No entanto, nas últimas 

décadas tem se registrado 
uma queda na contagem de 
espermatozoides. Pesquisas 
apontam que homens que 
vivem em regiões industria-
lizadas tiveram a contagem 
reduzida pela metade nos 
últimos 60 anos. E isso é um 
dos fatores que tem contri-
buído para a infertilidade 
de casais.

É possível esco-
lher o sexo do bebê 
através da reprodu-

ção assistida?

Mais uma das dúvidas so-
bre reprodução humana que 
muitas pessoas apresentam 
é em relação ao processo de 
reprodução assistida. Vários 
casais desejam escolher o 
sexo do bebê. Contudo, isso 
só é possível em casos espe-
cíficos como, por exemplo, 
para evitar a transmissão de 
doenças determinadas pelo 
sexo.Fora desses casos, a se-
xagem não pode ocorrer. Os 
médicos não têm autorização 
do Conselho Federal de Me-
dicina (CFM), sob o risco de 
sofrer sansões éticas.

Quando é indi-
cado procurar uma 
clínica para esten-
der a fertilidade?

Se o homem ou a mu-
lher tem desejo de ter filhos 
futuramente, é recomenda-
do procurar uma clínica o 
quanto antes. Isso porque os 
procedimentos para exten-
são da fertilidade têm mais 
chances de sucesso se forem 
realizados antes dos 35 anos, 
no caso das mulheres e 50 no 
caso de homens. Essas são 
apenas algumas das dúvidas 
sobre reprodução humana 
mais comuns. Procure um 
especialista em fertilidade 
para saber mais sobre os 
processos de reprodução 
assistida e de extensão de 
fertilidade.

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

Novamente aceleuma con-
tinua instalada a respeito 
da composição dos preços 
dos combustíveis, o que nós 
percebemos de forma bem 
clara, é que fica evidente a ex-
temporaneidade das medidas 
que devem ser tomadas para 
estancar a sangria dos preços, 
ao contrário dos outros pro-
dutores de petróleo o Brasil é 
uma rara exceção já colocado 
como a nona potência na pro-
dução de petróleo e que tem a 
regalia de ser o proprietário da 
produção, sendo o acionista 
majoritário da Petrobrás. En-
quanto as grandes potências 
equivalentes ao Brasil, não 
possuem o controle da produ-
ção, eles possuem as reservas, 
no entanto, não controlam a 
empresa produtora.

Com o reajuste, o preço 
médio de venda de gasolina 
para as distribuidoras passará 

A ‘inflação oculta’ de produtos do 
dia a dia que deve afetar seu bolso 
com aumento nos combustíveis
Jean Dornelas Se entrou no jogo, você entra para ganhar 

ou perder! E até o momento, depois de 
2016 e agora com essa paridade cambial, 
só temos um jogador perdendo

de R$ 3,86 para R$ 4,06 por 
litro (alta de 5,18%). Para o 
diesel, preço médio de venda 
passará de R$ 4,91 para R$ 
5,61 por litro (alta de 14,26%). 
O reajuste pela Petrobras, deve 
pressionar ainda mais a infla-
ção, que já está em 11,73% no 
acumulado de 12 meses. Como 
a logística brasileira é forte-
mente atrelada ao transporte 
rodoviário, todas as mercado-
rias transportadas por rodovia, 
praticamente tudo o que se 
consome no país, vão ter o 
preço aumentado por causa 
do frete, causando uma reação 
em cadeia.

O custo para encher um 
tanque de combustível de um 
caminhão no Brasil encareceu 
em média 30% nos primeiros 
seis meses deste ano. O levan-
tamento do Instituto Paulista 
do Transporte de Carga (IPTC), 
mostra que, em janeiro de 
2022, o gasto para abastecer 
com diesel S-10 um veículo 
de médio porte, do tipo truck 
com capacidade média de 280 
litros, era de R$ 1.519,28. Hoje, 
esse valor chega a R$ 1.969,52. 
Em um ano, o preço médio 

do litro do diesel nos postos 
de combustíveis aumentou 
cerca 57%, segundo dados da 
Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP).

O Brasil diferente dos Es-
tados Unidos, por exemplo, 
possui esse controle. O que 
fica bem claro e evidente é 
que desde 2016, quando foi 
aplicada a política do PPI (Pa-
ridade de Preço Internacional), 
onde são vinculados os preços 
interno dos combustíveis ao 
preço internacional do barril 
de petróleo e ao dólar, deveria 
ter sido tomado providências 
ou pensado em estratégias para 
amortizar a elevação do preço 
do barril e do dólar, porém, 
nada foi feito. E agora as vés-
peras da campanha eleitoral, 
vemos medidas desesperado-
ras, mas o desespero maior 
não está nos políticos, e sim no 
consumidor, que está pagando 
a conta. E o pior, medidas pa-
liativas, sem perenidade e que 
a médio e longo prazo cobrarão 
uma conta alta. Por tanto, o que 
nós consumidores devemos 
nos atentar é em quais medidas 

serão tomadas, qual o grau de 
relevância e influência delas a 
curto e médio prazo, pois como 
já dissemos anteriormente, não 
adianta cobrir um santo e des-
cobrir outro. Mexer na carga 
tributária é uma das medidas a 
serem tomadas, mas o que não 
está se discutindo e caiu em 
esquecimento devido à grande 
cortina de fumaça que foi co-
locada na discussão eleitoral 
é que a Petrobrás quando foi 
fundada por Getúlio Vargas, 
em 1953, ela tinha sim a função 
social, essa que está simples-
mente sendo absolutamente 
ignorada, em prioridade aos 
grandes acionistas negociantes 
da Bolsa de Valor.

Ora, mercado, eleitores 
e candidatos lembrem-se da 
essência, vamos retornar a 
origem, a Petrobrás tem sim 
função social! E você acionista, 
jogador da bolsa, saiba e tenha 
consciência: Se entrou no jogo, 
você entra para ganhar ou 
perder! E até o momento, de-
pois de 2016 e agora com essa 
paridade cambial, só temos um 
jogador perdendo, que não é jo-
gador e está no páreo de forma 
inevitável, que é o consumidor. 
Ele está pagando a conta! Eu, 
você, todos nós!

*Advogado e Diretor 
do Procon Rio Preto. Pós 
graduado em Direito Pro-
cessual e Material do Tra-
balho*

Durante os últimos dois 
anos, as empresas precisaram 
se reformular devido as di-
versas mudanças ocasionadas 
pela pandemia no país estabe-
lecendo assim o sistema home 
office nas empresas. Essas mu-
danças causaram um aumento 
nos custos devido à compra de 

Nos últimos anos é possível 
perceber um mundo onde se 
vai de um extremo ao outro em 
questão de dias ou horas. Da 
felicidade irradiante ao mau 
humor insuportável. Talvez 
mais do que se pode esperar ou 
presumir do ser humano.

Essas mudanças repentinas 
de humor podem ser entendidas 
como doença da alma.

Nem mesmos os tais “reme-
dinhos” para dormir ou acalmar 
não conseguem dar solução e, 
algumas pessoas acabam se 

ARTIGO

ARTIGO

Ricardo Marcelino

Gregório José

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

ARTIGO

MAIS FÉRTIL

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

Mercado de aluguel de equipamentos de TI cresce no Brasil

Dor da Alma requer mais do que terapia

equipamentos de TI para fun-
cionários no trabalho remoto. 
Entretanto, muitas organiza-
ções optaram pela locação de 
equipamentos e acabaram des-
cobrindo pontos positivos em 
alugar o que necessitam.

De acordo com o Interna-
tional Data Corporation (IDC) 

Brasil, a projeção de alta loca-
ção de computadores de mesa 
e notebooks é de 24%. Ainda 
segundo estudos da IDC, em 
2020 houve um aumento de 
2,6% nos computadores desti-
nados a empresas de aluguel, 
comparado com o ano de 2019 
com 405 mil equipamentos 
adquiridos. Com o aumento 
para o ano de 2021, o Brasil 
segue conhecendo o mundo da 
locação de equipamentos e eco-
nomizando em meio a época de 
constantes crises econômicas.

Apesar de o ramo da locação 
de equipamentos não ser novo 
no Brasil, o caminhar está se 
desenvolvendo com maior pro-
gresso durante os últimos tem-
pos. Alguns equipamentos mais 
caros, tais como impressoras, 
já são alugados por empresas 
há alguns anos, porém, ainda 
há espaço para crescimento 

de outros equipamentos como 
desktops e notebooks.

A pesquisa realizada pela 
TIC Empresas, do Comitê Ges-
tor da Internet no Brasil (CGI.
BR), mostra que aderiram par-
cial ou totalmente o outsour-
cing of things e a terceirização 
da estrutura de Tecnologia da 
Informação (TI) corporativa, 
60% nas pequenas empresas 
(com até 49 funcionários), 63% 
nas médias (até 249 funcioná-
rios) e 67% nas grandes (acima 
de 250).

Em meio as diversas mu-
danças ocasionadas pela pande-
mia no ambiente profissional, 
considerar a locação de equi-
pamentos de TI como forma 
de reduzir custos é primordial 
para todas as companhias. Nos 
últimos 12 meses houve uma 
alta nos valores de notebooks 
de 40% segundo o estudo de 

mercado da GFK. Contribuindo 
para o aumento das despesas 
de quem escolhe comprar, ao 
invés de alugar, causando até 
mesmo o fechamento de ope-
rações, que ainda insistem em 
optar pela opção de comprar 
seus produtos.

Por fim, quando uma em-
presa opta por alugar o equipa-
mento para seus colaboradores 

ela cederá a equipe notebooks e 
desktops, por exemplo, atuali-
zados no que diz respeito a har-
dware e software. A facilidade 
com a manutenção é muito 
maior, já que a própria equipe 
que aluga o equipamento cui-
dará da manutenção.

* Ricardo Marcelino 
fundador da Aluga.com

viciando e só conseguem uma 
estabilidade á base dos fármacos 
indicados e prescritos cada vez 
mais nos consultórios médicos.

Quando o corpo e os exames 
clínicos complementares não 
conseguem identificar a doen-
ça, partem-se para tratamen-
tos medicamentosos e menos 
curativos ou de tratamentos 
com profissionais que poderiam 
contribuir.

As dores da alma começam 
a ser descritas em congressos, 
seminários e mesmo estudos 
e terminam por ganhar novas 
nomenclaturas como doença 
da alma, dores emocionais ou 
doenças psicossomáticas. Ela 

surge quando não há um diag-
nóstico comprovado, mas a dor 
é real, existe e dói de verdade.

Alguns psiquiatras e psicó-
logos classificam alguns destes 
sintomas como ansiedade, de-
pressão, estresse ou mesmo a 
síndrome do pânico (que afeta 
profissionais que vão dos mais 
conceituados aos que são criti-
cados por colegas ou superiores 
hierarquicamente).

Não entramos no debate do 
assédio moral e trabalhista. No 
caso do que ocorre no emprego, 
mas tão somente das dores emo-
cionais que têm origem de dores 
tão intensas e que, apesar de não 
serem identificadas na matéria 
do corpo físico, deixam a alma 
amargurada, angustiada e aflita.

Hoje cresce mundialmente 
uma nova classe de profissionais 
que, mesmo sem tanta bagagem 
em universidades, apresentam 
soluções que podem amenizar o 

sofrimento de um ser humano.
Afinal, estas doenças apa-

recem quando a pessoa se 
afasta da sua essência, e isso 
acontece quando não respeita 
a sua própria integridade. Al-
guns chegam a se martirizar 
com cortes na pele, tentativas 
de autoextermínio ou fuga da 
realidade.

O importante, além de bus-
car um atendimento clínico 
e psiquiátrico é bom se fazer 
ouvir. Não é preciso explodir, 
mas abrir o coração e a mente. 

*Gregório José
Jornalista/Radialista/

Filósofo
Pós Graduado em Ges-

tão Escolar
Pós Graduando em Ci-

ência Polícia
MBA em Gestão Pública



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sexta-feira, 24 de junho de 2022

Política Mudanças
Segundo informações, Senado quer 
ampliar programas sociais em troca da 
desoneração do ICMS

Expansão
Governo do Estado confirma Poupa-
tempo em todas as cidades de SP até 
fim de 2022

Os vereadores de Rio Pre-
to aprovaram o projeto que 
institui o Programa de Paga-
mento Incentivado (PPI) do 
Semae, o Serviço Municipal 
de Água e Esgoto. A proposta, 
de autoria do prefeito Edinho 
Araújo (MDB), permite que 
os contribuintes que tenham 
dívidas com a autarquia pos-
sam pagá-las com desconto 
de juros e multa. 

O PPI do Semae foi apro-
vado durante sessões extra-
ordinárias nesta quinta-feira, 
23, tanto pela legalidade 

quanto o mérito. 
Cinco emendas apresen-

tadas por vereadores foram 
aprovadas e com isso incor-
poradas ao projeto. De João 

Com emendas, PPI do Semae 
é aprovado pela Câmara

ANISTIA

O PPI do Semae foi 
aprovado durante ses-
sões extraordinárias na 
legalidade e mérito.

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Paulo Rillo (Psol) foi aprovada 
medida que amplia o prazo 
para se celebrar os acordos do 
PPI. A proposta do vereador 
estabelece o período de 1º de 
julho e 31 de agosto de 2022 
para que os acordos sejam 
firmados. No texto original 
do projeto, o prazo ia de 1 a 
31 de julho. 

Uma emenda de autoria do 
vereador Bruno Marinho (Pa-
triota) também complementa 
a questão do prazo de adesão 
ao PPI, permitindo que o Po-
der Executivo possa prorrogar 

por mais 30 dias o período 
para se firmar os acordos. 

O projeto original previa 
que os devedores que quitas-
sem a dívida à vista teriam 
desconto de 100% dos juros 
e multa, para débitos que 
não estivessem submetidos a 
parcelamentos ativos. Outra 
emenda de Rillo modificou 
esse item. Com isso, o contri-
buinte vai poder ter acesso ao 
desconto de 100% dos juros 
e multa pagando a dívida em 
duas parcelas: sendo a primei-
ra à vista e a segunda no prazo 

débitos até o dia 30 de maio 
de 2022 (e que não tiveram 
desconto de juros e multa) 
possam interromper o atu-
al acordo e fazer um novo, 
com as seguintes condições 
no caso de pagamento à vis-
ta da dívida, desconto de 
100% dos juros e multa; 
no caso de pagamento em 
até cinco parcelas mensais e 
consecutivas, com redução de 
70% dos juros e multa, com 
parcela mínima não inferior 
a R$ 100. 

A última emenda incor-
porada ao projeto do PPI 
também é de João Paulo Rillo 
e está ligada às questões de 
inadimplência. No texto ori-
ginal do projeto, entre as con-
dições para o contribuinte ser 
excluído do PPI estava o não 
pagamento da parcela única 
à vista ou a primeira parcela 
do acordo firmado no prazo 
convencionado. 

Com a emenda de Rillo, 
a exclusão só ocorre em caso 
da inadimplência da segunda 
parcela por período superior 
a 60 dias. “Não se trata de in-
centivar devedores. É porque 
temos consciência da crise 
que estamos vivendo. É para 
facilitar a vida daqueles que 
querem quitar suas dívidas 
com o Semae. Facilita a vida 
das pessoas e a arrecadação”, 
disse Rillo durante a sessão. 

O Semae prevê arrecadas 
R$ 7 milhões com o PPI. Mos-
tramos que a autarquia tem 
o total de R$ 243,3 milhões 
para receber de contribuintes 
devedores.

EDUCAÇÃO

Prefeitura entrega escola com 
nome do ex-juiz Osni Pereira

EMENDAS

5
FORAM APROVADAS  e 
incororadas ao proeto, 
que agora vai a san-
ção ou não do prefeito 
Edinho Araujo

O ex-juiz Osni Assis Pereira 
agora empresta o nome para 
uma escola municipal de 
Rio Preto. O prefeito Edinho 
Araújo (MDB), ao lado da se-
cretaria de Educação Fabiana 
Zanquetta, inaugurou nesta 
quinta-feira, 23, a Escola Mu-
nicipal Dr. Osni Assis Pereira, 
localizada no loteamento Egy-
dio Zani, na saída para Ipiguá. 
A escola recebeu o nome do 
ex-juiz Osni Pereira que mor-
reu em março deste ano aos 
74 anos. Ele era magistrado 
e integrava a 16ª Câmara de 
Direito Criminal e assumiu o 
cargo de juiz substituto em 2º 
Grau em 2014. Em Rio Preto, 
Osni ficou conhecido por seu 
trabalho à frente da Vara da 
Infância e Juventude. Osni 
não resistiu a duas paradas 
cardíacas e à pneumonia em 
decorrência da Covid. Ele che-
gou a ficar internado por 20 
dias em fevereiro. 
A obra teve custo total de R$ 

5 milhões, sendo que quase 
R$ 4 milhões foi em forma de 
contrapartida da empresa Pa-
caembu e R$ 1 milhão da Pre-
feitura. A escola tem 132 alu-
nos, tanto em período integral 
e parcial, de manhã e à tarde. 
A unidade pode receber total 
de 200 alunos com idades do 
0 aos 5 anos. 
Ao lado dos familiares do ex-
-juiz Osni Pereira, o prefeito 
Edinho lembrou do legado 
deixado por ele. “É uma ho-
menagem que fica agora re-
gistrada na história da cidade. 
Não foi apenas servidor públi-
co, mas também um servidor 
para toda a sociedade rio-pre-
tense ”, disse o prefeito. 
“A escola é a oportunidade 
para o futuro. O que fazemos 
para as crianças hoje é o que 
elas farão amanhã. Homena-
gear o Dr. Osni é deixar regis-
trado a história de um cidadão 
que não foi só servidor públi-

co como também servidor da 
sociedade”, afirmou. 
O juiz de Direito da 8ª Vara Cí-
vel de Rio Preto, Paulo Rober-
to Zaidan Maluf, representou 
a família do homenageado. 
“Osni começou trabalhando 
como engraxate e chegou à 
Magistratura”, disse.

O homenageado 
Nascido em Pirajuí, em 1947, 
Osni Assis Pereira era for-
mado pela Faculdade de Fi-
losofia, Ciências e Letras de 
Adamantina (turma de 1973) 
e pela Faculdade de Direi-
to da Alta Paulista, de Tupã 
(turma de 1978). Segundo o 
TJ, ele ingressou na Magistra-
tura como juiz substituto da 
30ª Circunscrição Judiciária, 
com sede em Tupã, no ano 
de 1985. Ao longo da carreira 
também trabalhou em Drace-
na, Junqueirópolis, Tupi Pau-
lista, Rio Preto e na Capital. 

Escola de Rio Preto recebe o nome do ex-juiz Osni Pereira

NA CÂMARA

Reunião discute famílias em 
situação de vulnerabilidade

A integração entre Poder Pú-
blico, entidades e sociedade 
em busca de projetos para a 
proteção das famílias rio-pre-
tenses em situação de vulne-
rabilidade foi foco de reunião 
realizada na quarta-feira, 22, 
no auditório da Câmara Mu-
nicipal. 
A iniciativa da psicóloga Mara 
Madureira e da voluntária da 
associação Amor Exigente, 
professora Maria Izabel Mas-
soni, teve apoio do presidente 
do Poder Legislativo, Pedro 
Roberto Gomes (Patriota), 
que também recebeu repre-
sentantes das secretarias da 
Mulher, Educação, Assistên-
cia Social e Vara da Infância. 
Participaram da reunião a 
assessora de gabinete da se-

A escola tem 132 
alunos, em período 
integral e parcial, 
de manhã e à tar-
de. A unidade pode 
receber total de 
200 alunos

O PPI do Semae foi aprovado durante sessões extraordinárias nesta quinta-feira, 23 

de 30 dias. 
O PPI do Semae também 

concede desconto de 70% dos 
juros e multa para quem optar 
pelo pagamento em até cinco 
parcelas mensais e consecuti-
vas (com parcela mínima não 
inferior a R$ 100). 

O projeto ainda estabelece 
que o PPI vale para débi-
tos vencidos ou parcelados 
até o dia 31 de dezembro de 
2021. No entanto, emenda 
de Paulo Pauléra (PP) passa 
a permitir que devedores que 
celebraram parcelamento dos 

cretaria de Assistência Social, 
Edmara Carrasco; a assis-
tente social da Secretaria da 
Mulher, Pessoa com Deficiên-
cia e Igualdade Racial, Edna 
Souza; a assistente social da 
Vara da Infância e Juventude, 
Marinês Dantas; a professo-
ra Iguebia Miliane Putre e a 
supervisora Elza de Araújo 
Góes, representando a Edu-
cação. O objetivo foi discutir 

propostas para aprimorar o 
atendimento às famílias em 
diversos aspectos de vulne-
rabilidade, sobretudo no que 
diz respeito à integração en-
tre secretarias, órgãos de pro-
teção às mulheres, crianças e 
adolescentes e entidades que 
prestam assistência em dife-
rentes regiões do município, 
par a formação de uma rede 
de integração à família.

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Vaccari, do PT, 
faz reunião 
em Rio Preto 
sem alarde

O ex-tesoureiro do PT, 
João Vaccari Neto, esteve 
em Rio Preto na última 
quarta-feira para uma 
reunião com os partidos 
que formaram uma Fe-
deração Partidária para 
lançar o ex-presidente 
Luiz Inácio da Silva can-
didato à presidência. 

A informação foi con-
firmada pela presidente 
do diretório municipal, 
ex-vereadora Celi Regina. 
Não houve divulgação da 
visita. 

Vaccari é acusado de 
ser um dos articuladores 
do chamado Petrolão do 
PT, que desviou milhões 
de reais da Petrobrás, foi 
condenado e ficou preso 
quase dois anos na Polícia 
Federal do Paraná. 

Nesta quinta-feira 
(23) ele esteve no Dire-
tório Municipal do PT 
de Votuporanga. Aqui e 
lá ele conversou sobre o 
Plano de Governo apre-
sentado pelo economista 
Perseu Abramo para a 
candidatura de Lula. Em 
Votuporanga a visita foi 
anunciada. 

Ele detalhou as pro-
postas, uma vez que algu-
mas enfrentam resistên-
cia dentro do partido. O 
Plano contemplou pautas 
do centro e deixou alguns 
pontos muito caros à es-
querda, de fora. 

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

VAI COMEÇAR

Reforma do Centro de Eventos
A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Secretaria de Espor-
tes, anunciou nesta quinta-
-feira, 23, o início dos serviços 
para obras de revitalização do 
Centro Regional de Eventos. 
A ordem de serviço foi assi-
nada pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB), ao lado do 
secretário de Esportes Fábio 
Marcondes (PL). “Um serviço 
que irá contemplar obras de 

acessibilidade, reforma dos 
banheiros e pintura da estru-
tura. Ao longo dos últimos 
meses, já fizemos a organiza-
ção da parte elétrica, revita-
lização da quadra e pintura 
das arquibancadas”, destacou 
o prefeito.  A vencedora foi a 
LGR Construtora Ltda, com 
o valor de R$ 1.7 milhão. O 
prazo é de 90 dias e vigência 
contratual de 195 dias.

Divulgação

Divulgação Prefeitura
Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES Drogas via carta
Correspondências enviadas para ree-
ducandos do CPP tinham duas cartelas 
fracionadas de maconha sintética

Animais silvestres
A Polícia Ambiental apreendeu um 
filhote de macaco da espécie Sagui e 
um filhote de jabuti em uma casa

BANDIDAGEM

Casal paga golpista com medo 
de ser executado por facção
Um jovem, de 23 anos, e sua 
esposa, de 27 anos, pagaram 
um estelionatário acreditan-
do que com isso deixariam de 
ser fuzilados por uma facção 
criminosa. O casal, que mora 
no Residencial das Américas, 
esteve na Central de Flagran-
tes, na noite desta quarta-fei-
ra, 22, para registrar queixa. 
Para os policiais, ele contou 
que ao chegar em sua casa, às 
20 horas, recebeu uma ligação 
pelo WhatsApp, de um núme-
ro com prefixo 11, de um ho-
mem que alegou ser integran-
te da facção e, em seguida, 
passou a dar informações pes-
soais da vítima e sua mulher. 
 

O bandido falou que o casal 
seria executado a tiros e que 
alguém próximo ao grupo 
criminoso havia encomenda-
do as mortes, tendo pago R$ 
600. Como não foi passado o 
motivo para as execuções, o 
marginal alegou que cancela-

ria os fuzilamentos se o rio-
-pretense fizesse um PIX no 
mesmo valor do efetuado pelo 
‘mandante’. 
Com medo, a dona de casa 
transferiu o dinheiro para 
conta indicada pelo marginal. 
Quando as vítimas estavam 
na delegacia fazendo o bo-
letim de ocorrência, o rapaz 
recebeu um vídeo dos supos-
tos executores com alguém 
segurando uma cabeça en-
sanguentada. Como essa fil-
magem já circula pelas redes 
sociais e o jovem tinha visto 
antes percebeu que foi lesado 
por um golpista. O caso segue 
sendo investigado pelo 6º DP.

A gerente da Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
do Jaguaré, Fernanda Miot-
to Durva, lavrou boletim de 
ocorrência contra seis mé-
dicas pediatras que faltaram 
ao serviço durante o feriado 
prolongado, desrespeitando 
a escala de plantão dos dias 
16 e 17 de junho. São as mé-
dicas Vanessa Cristina dos 
Santos Cury Megid, Jaqueline 
Aparecida dos Santos, Letícia 
Teixeira de Carvalho Vieira, 
Débora Cristina Albegard, 

Yara Francisca Vasconcelos e 
Erica Ohno Anzal. 

A gerente conta que havia 
procurado informações sobre 
a escala para pediatras no 
final de semana prolongado e 
recebeu a informação que as 
médicas estavam escaladas 
normalmente, sem proble-
mas, pela médica responsável, 
doutora Andrea Zoccal. No en-
tanto, nenhuma delas compa-
receu ao trabalho nos dias da 

Gerente da UPA  dá queixa contra 
pediatras que faltaram no feriado

JAGUARÉ

A UBS Jaguaré é prota-
gonista de muitas su-
perlotações por falta 
de profissionais

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Polícia cumpre 
55 mandados 
de prisão 
na região

escala. A gerente conta no BO 
que muitas crianças sequer 
foram recebidas e encaminha-
das para outras Unidades de 
Pronto Atendimento. 

A UBS Jaguaré é protago-
nista de muitas superlotações 
por falta de profissionais. 
Os mais difíceis de serem 
contratados são os pediatras, 
segundo o secretário de Saú-
de, Aldenis Borim. A falta 
desse especialista provocou 
muitos problemas entre a 
área de Saúde do município 
e a Câmara Municipal. Além 

do procedimento jurídico, as 
funcionárias podem ser alvo 
de um processo interno ad-
ministrativo. 

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde informa “que 
registrou boletim de ocorrên-
cia para preservação de direito 
em função da ausência de mé-
dicas pediatras das escalas de 
atendimento da UPA Jaguaré 
durante o fim de semana pro-
longado do dia 16 de junho”. 

No BO são indicados seis 
nomes de profissionais. O Bo-
letim foi lavrado nesta quarta-

Na manhã desta quin-
ta-feira, 23, a Polícia Civil 
de Rio Preto, por intermé-
dio de outras delegacias 
de 31 municípios da sub-
-região, realizou a “Opee-
ração Alabai”. 

80 policiais
A Operação contou 

com mais de 80 Policiais 
Civis que visam o com-
bate a diversos tipos de 
crimes como furto, rou-
bo, receptação, tráfico de 
droga e posse/porte ilegal 
de arma de fogo. Foram 
cumpridos 23 mandados 
de busca e apreensão e 55 
mandados de prisão. 

A Polícia Civil iniciou 
a operação desde o dia 13 
deste mês e hoje ocorreu 
as buscas com medidas 
judiciais. Os presos são 
encaminhados para a car-
ceragem da DEIC.

O Boletim de 
Ocorrência  foi 
registrado nesta 
quarta-feira, mas 
as faltas foram no 
feriado prolonga-
do, dias 16 e 17 de 
junho

-feira (22). Nota anterior da 
Secretaria informava que o BO 
foi lavrado no dia dos fatos. 

Ao se pronunciar sobe o 
assunto, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) disse que o pro-
blema está sendo tratado pelo 
secretário (Borim), “que tem 
que estar sempre a favor do 
interesse público”. Segundo 
o prefeito, o problema agora 
“está na esfera administrativa 
da Secretaria, que é compe-
tente para trabalhar com toda 
a seriedade.”

AO TODO

6
PEDIATRAS   que 
faltaram foram de-
nunciados à polícia 
pela gerência da UPA 
Jaguaré antoentem

A UBS Jaguaré é protagonista de muitas superlotações por falta de profissionais

Na noite desta quarta-feira, 
22, o 9º Batalhão de Ações Es-
peciais de Polícia realiziou uma 
simulação de atendimento de 
ocorrência de roubo a empresa 
de transporte e guarda de va-
lores BRINKS, para o treina-
mento da intervenção policial 
bem como dos protocolos e 
dispositivos de defesa da citada 
empresa. 

A simulação
A simulação durou duas ho-

ras e ocorreu nos arredores da 
empresa, situada na Avenida 

BRINKS

Baep simula ação contra 
roubo a carro-forte

Feliciano Sales Cunha, 1120 
no Jardim Novo Aeroporto. 
Participaram da ocorrência 
simulada policiais militares 
do 9º BAEP, 17º BPM/I e 52º 
BPM/I, além de colaboradores 
da Empresa BRINKS. 

Foram realizados proce-
dimentos pré-estabelecidos 
voltados à pronta resposta 
especializada para esse tipo 
de ação criminosa, que possui 
uma estrutura mais complexa 
em termos de portes de armas 
e número de integrantes da 
quadrilha.

Simulação ocrreu em avenida de Rio Preto

Jovens flagrados pichando
Dois jovens, de 19 e 24 

anos, foram surpreendidos 
por guardas civis municipais 
pichando imóveis na área cen-
tral de Rio Preto, na madruga-
da desta quinta-feira, 23. 

A equipe recebeu várias 
denúncias e ao verificar a 
veracidade dos telefonemas 
encontrou um dos acusados 

Divulgação BAEP

Bêbado ataca 
dona de bar a 
facadas e 
é preso

Um homem, de 37 
anos, foi preso em flagran-
te por policiais militares, 
às 19h50 desta quarta-fei-
ra, 22, após esfaquear a 
dona de um bar no Nova 
Esperança, em Rio Preto. 

A vítima, de 66 anos, 
foi socorrida pelo Resgate 
para a UPA Santo Antônio 
e transferida para a Santa 
Casa, onde passou por 
cirurgia. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado foi 
detido nas imediações 
do estabelecimento co-
mercial e em sua cintura 
apreendido um canivete. 

Os pms tentaram con-
versar com ele, que estava 
aparentemente embriaga-
do, mas não conseguiram, 
porque o suspeito “não 
falava coisa com coisa”. 

Para a guarnição, o 
comerciante, de 63 anos, 
marido da vítima, contou 
que o agressor chegou 
alcoolizado no local, ar-
rumando confusão com 
clientes e em determinado 
momento sacou a faca e 
golpeou sua esposa. 

Na delegacia, o in-
diciado alegou que não 
portava nenhuma arma 
branca e negou ter esfa-
queado a idosa. Durante a 
madrugada, ele quis mu-
dar a versão e afirmou ao 
delegado que foi agredido 
fisicamente por familiares 
da comerciante e por po-
pulares que estavam no 
bar. Disse que sua bici-
cleta foi incendiada e seus 
três celulares e carteira 
sumiram.

na rua Tiradentes e o outro na 
rua Antônio de Godoy. 

Com a dupla foram apre-
endidas seis latas de spray 
usadas. Para a GCM, os ra-
pazes disseram que “fazem 
as pinturas por amor à arte”. 
Na delegacia de plantão, eles 
foram ouvidos, autuados pelas 
pichações e liberados. 

O marginal alegou 
que cancelaria os 
fuzilamentos se o 
rio-pretense fi-
zesse um PIX

Arquivo Dhoje

Divulgação

Divulgação

Divulgação Polícia Ambiental
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O Poupatempo de Rio Preto 
realiza um mutirão especial 
neste sábado (25), durante o 
seu período normal de fun-
cionamento, para regularizar 
a Carteira Nacional de Habi-
litação (CNH) vencida até dia 
21 de março de 2021. Segundo 
o Detran, em Rio Preto exis-
tem cerca de 2 mil motoristas 
que estão nessa situação. 
O mutirão, no entanto, está 
abrindo 130 vagas. Os in-
teressados devem fazer o 
agendamento pelos canais 
eletrônicos de forma gratuita 
– portal www.poupatempo.
sp.gov.br, aplicativo Poupa-
tempo Digital e totens de au-
toatendimento (pelo telefone 
11 4135-9700). 

Sábado passado
Na última edição, dia 18 de 
junho do ano passado, 127 
pessoas foram atendidas e 
se resolveram num mutirão. 
Existe um calendário do Pou-
patempo com datas de futuros 
mutirões. Quem tem a CNH 
vencida desde 21 de março do 
ano passado tem até o dia 30 
de junho para resolver a situ-
ação. O mutirão do próximo 
sábado pretende atender 9,5 
mil pessoas em todo o estado. 
Os documentos que são so-
licitados a partir de agora já 
serão emitidos no novo mo-
delo da CNH pelo Detran.SP, 
com alteração nas caracterís-
ticas da identidade visual da 
CNH, agora em tons de verde 
e amarelo, e possibilita a in-
clusão de informações como 
o nome social, para quem já 
possui essa opção no RG, fi-
liação afetiva e o uso do códi-
go MRZ, que permite ao con-
dutor embarcar em terminais 
de autoatendimento nos aero-
portos brasileiros. 
Neste ano, o Poupatempo 
já realizou quase 1,5 milhão 
de atendimentos para so-
licitações de renovação de 
CNH, sendo que apenas 551 
mil foram feitas presencial-
mente. Ao longo de todo o 
ano passado, 7 milhões de 
cidadãos deram entrada ao 
processo de renovação da 
habilitação no Poupatempo 
e, desse total, 4,5 milhões 
de solicitações (65%) foram 
realizadas de forma online. 
Importante reforçar que a 
renovação simplificada pode 
eve ser feita de forma remota.

Com 2 mil CNHS vencidas, Rio Preto 
terá muritão para regularizar 130

POUPATEMPO NO SÁBADO

Os agendamentos 
podem ser feitos por 
telefone ou via eletrôni-
ca para atendimento a 
uam das 130 vagas

Os agendamentos podem ser feitos por telefone ou por vi eletrônica; o Poupatempo vai funcionar no horário normal

Da REPORTAGEM
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DIÁRIO OFICIAL

Boletim Covid traz 2,9 mil novos casos 
e 13 mortes em apenas oito dias

Novo boletim da Secretaria 
de Saúde desta quinta-feira 
(23) mostra que Rio Preto re-
gistrou 2.998 casos de Covid 19 
e 13 mortes. Os registros são do 
dia 15 ao dia 22 de junho. 

Nesse período, os dias que 
mais registraram a doença fo-
ram os dias 20, com 727 casos 
e 21, com outros 960. Nos dias 
17 e 18 foram a óbito 3 pessoas 
em cada um deles. Durante 
todo o período da pandemia 
Rio Preto teve 153.012 pessoas 
com a doença e 3.106 pessoas 
morreram. 

Nesta quinta-feira, 79 pes-
soas estão internadas devido à 
doença. São 50 em enfermaria 
e 29 em UTI. Das 79, 34 são 

de Rio Preto e outras 45, da 
região. Os rio-pretenses são 
34. Dezessete estão na UTI e 
outros 17 em quartos de enfer-
maria. Dos 45 da região, 12 es-

Problemas de 
saúde afastam 
Zé Neto dos 
palcos de novo

Em nota, a assessoria 
da dupla sertaneja afir-
ma que o cantor Zé Neto 
foi novamente afastado 
dos palcos por conta do 
quadro de tosse, prejudi-
cando o tratamento nas 
vértebras. 

Os fãs acompanham as 
dificuldades da dupla nos 
últimos meses, desde que 
Cristiano chamou para si 
a responsabilidade dos 
palcos e tem encarado os 
compromissos agendados 
sozinho. 

Solo
Na noite da última 

terça-feira, 21, no Pará, 
Cristiano cumpriu o com-
promisso da dupla e ainda 
teve o reforço dos amigos 
Netto e Henrique. O pú-
blico foi ao delírio com a 
força do cantor. 

“Não somos só parcei-
ros da música, eu e o Zé 
somos parceiros na vida, 
e eu como amigo tenho de 
estar ao lado dele sempre. 
Tenho muita fé e certeza 
de que tudo isso vai pas-
sar. E eu estarei sempre 
aqui para honrar nossa 
história, já, já ele estará 
de volta, e por aqui vou 
agradecendo ao público. 
Porque é a energia de vo-
cês que nos move”, disse 
o cantor . 

Assim que tiver libe-
ração médica, Zé Neto 
retoma a agenda ao lado 
do parceiro musical e ami-
go de infância Cristiano. 
(Colaborou Luiz Feli-
pe Possani)

Andressa ZAFALON 

Da REPORTAGEM

AUSTA

Cirurgia de síndrome rara é transmitida ao vivo

Equipe Multidisciplinar do 
Hospital Austa realizou nesta 
quinta-feira (23) uma cirurgia 
de vanguarda para eliminar 
uma doença rara, chamada 
May-Thurner, transmitida ao 
vivo para o maior Congresso 
de cirurgia endovascular da 
América Latina, o CICE. 
A Síndrome de May-Thur-
ner, que é a compressão da 
veia ilíaca esquerda, provoca 
varizes. Pode causar doença 
mais grave que é a trombose 
venosa profunda. Ela se ins-
tala com maior frequência en-

tre mulheres de 20 a 50 anos. 
Elas respondem por 72% dos 
casos. 
O interesse dos médicos dessa 
especialidade é grande por-
que ela substitui a cirurgia 
convencional, quando é ne-
cessária a abertura da barriga 
para operar. Nesta técnica, o 
cirurgião Augusto da Silva, do 
Austa Hospital, fez uma pun-
ção de poucos milímetros na 
veia femoral, na virilha, por 
onde introduziu um cateter 
que transportou um stent. 
Um pequeno tubo que será 
colocado dentro da veia, eli-
minando a compressão. 
O médico Augusto da Silva 

Da REPORTAGEM

Mirassol deve assinar um 
novo convênio com o Centro 
Estadual de Educação Tecno-
lógica Paula Souza (CEETEPS) 
para disponibilizar mais três 
cursos técnicos a partir do 
segundo semestre deste ano. 

As aulas de Contabilidade, 
Recursos Humanos e Técnico 

MIRASSOL

Convênio deve criar nova ETEC com ensino médio
em Administração serão ofere-
cidas no prédio localizado na 
Avenida Tarraf e administra-
das pela ETEC Matheus Leite 
de Abreu (escola agrícola), mas 
a principal novidade é que o 
prédio da antiga FEM deverá 
oferecer esses cursos técni-
cos, incluindo ensino médio, 

através de uma nova ETEC em 
Mirassol, criada a partir de um 
novo convênio. 

A ideia é futuramente ceder 
o prédio da FEM, que deve pas-
sar por reformas, para abrigar 
essa nova ETEC “urbana” e 
a partir desse prédio próprio 
iniciar as tratativas de um 

novo convênio para receber 
também o Novotec, que é uma 
modalidade do ensino médio 
técnico oferecido pelo Centro 
Paula Souza. 

Como é
Atualmente, os cursos 

técnicos ofertados em Mi-

rassol pela ETEC Professor 
Matheus Leite de Abreu são 
de Administração e Recursos 
Humanos e funcionam em 
extensão na Escola Estadual 
Anísio José Moreira. O ob-
jetivo é criar uma segunda 
unidade que ampliaria o leque 
de cursos e o número de vagas. 

tão na UTI e 33 na enfermaria. 
Desde o começo da pande-

mia 490.945 pessoas foram 
testadas. Número maior do 
que o da população, segundo 

o IBGE. Destas, 337.933 resul-
taram negativo para a doença. 
A letalidade até dezembro 
de 2021 foi de 2,03% e nos 
primeiros cinco meses deste 
ano, 0,48%. 

Os especialistas dizem o de-
clínio na gravidade dos casos é 
resultado da vacinação em 
massa a que a cidade e os gru-
pos de risco foram submetidos. 

A informação sobre 
novo boletim foi 
dada nesta quinta-
-feira (23) pela Se-
cretaria Municipal 
de Saúde

ressalta que o procedimen-
to, que não é invasivo, ofe-
rece benefícios ao paciente. 
“A duração é de, no máximo, 
uma hora e a paciente tem 
alta hospitalar no dia seguin-
te, podendo voltar logo à vida 
normal”, afirma. 

Alerta
O médico alerta homens e 
mulheres para a Síndrome. 
“A compressão causa lesões 
no endotélio, o revestimento 
interno da veia, causando es-
treitamento e levando à for-
mação de trombos e ao sur-
gimento de varizes pélvicas, 
devido ao acúmulo de sangue 

nesta área. Esta condição 
compromete a circulação da 
perna, agravando o quadro de 
varizes, inchaço e, em casos 
mais avançados, culminando 
na trombose venosa profun-
da”, explica o médico. 

Diagnóstico
O diagnóstico da Síndrome é 
feito durante exame clínico. A 
doença só pode ser confirma-
da por uma ultrassonografia 
(eco doppler), tomografia ou 
ressonância magnética, exa-
mes diagnósticos realizados 
somente em grandes centros 
médicos, como o Austa Hos-
pital, por exemplo.

Divulgação

Em oito dias Rio preto tem 2,9 mkil casos positivos de Covid

Austa transmite cirurgia de síndrome para maior Congresso da AL

Divulgação

DivulgaçãoDivulgação
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Mercado
Corinthians, Internacional e alguns 
clubes do exterior estão disputando a 
contratação do atacante Yuri Alberto. 

Saída
O atacante Gleyson rescindiu o contra-
to com o Mirassol sem conseguir ba-
lançar as redes. Vai para Água Santa.

O Corinthians abriu ótima 
vantagem no confronto dian-
te do Santos pelas oitavas de 
final da Copa do Brasil. Nesta 
quarta-feira (22), o Timão go-
leou o Peixe por 4 a 0 na Neo 
Química Arena, em São Paulo, 
no duelo de ida do confronto 
que vale um lugar nas quartas 
de final. Foi a primeira vitória 
corintiana em um clássico na 
temporada.O Alvinegro da ca-
pital paulista avança à próxima 
fase mesmo se perder por três 
gols de diferença no jogo de 
volta, marcado para o dia 13 
de julho, outra quarta-feira, às 
21h30 (horário de Brasília), na 
Vila Belmiro, em Santos (SP). 
O Peixe necessita vencer por 
cinco ou mais gols no tempo 
normal para se classificar. Se 
o Alvinegro Praiano igualar o 
placar agregado, a vaga será 
definida nos pênaltis. 

O duelo serviu, também, 
como prévia do clássico entre 
ambos pelo Campeonato Bra-
sileiro. As duas equipes voltam 
a se encarar neste sábado (25), 
às 19h, outra vez na Neo Quí-
mica Arena, pela 14ª rodada. 

CLÁSSICO

Corinthians atropela Santos e abre quatro 
gols de vantagem na Copa do Brasil

O Santos foi melhor nos 
primeiros dez minutos do 
clássico. A partir daí, o Corin-
thians dominou as ações da 
etapa inicial. Aos 19 minutos, o 
lateral Lucas Piton recebeu do 
atacante Willian e cruzou pela 
esquerda. A bola atravessou 
parte da área e o meia Gus-
tavo Mantuan apareceu para 
concluir de primeira e abrir 
o placar. 

Aos 27, Willian lançou 
Fagner pela direita. O lateral 
achou o volante Du Queiroz, 

AgÊncia BRASIL

O jogo do Mirassol contra o 
Botafogo na Paraíba pela Sé-
rie C do Campeonato Brasilei-
ro, marcado para este domin-
go (26) foi adiado pela CBF. A 
decisão foi tomada por conta 
de uma recomendação do Mi-
nistério Público da Paraíba, 
que pediu para que todos os 
jogos no Estado sejam trans-
feridos para depois do dia 3 
de julho ou sejam realizados 
sem a presença dos torcedo-
res no estádio. 
Segundo o MP, o motivo são 
os tradicionais festejos juni-
nos que ocorrem até o fim do 
mês. A Polícia Militar é obri-
gada a deslocar os efetivos 
de cidades maiores, como é o 
caso de João Pessoa, local se-
ria realizado o jogo. Por con-
ta disso, não há policiamento 
suficiente para fazer a segu-

MP pede e jogo do Mirassol 
no estado da Paraíba é adiado

BRASILEIRO

rança das partidas de futebol. 
A CBF ainda não confirmou 
uma nova data para o jogo. 
“É sempre ruim quando é fei-
to em cima da hora como foi. 
A gente se preparou para jo-
gar e construímos na semana 
alguns comportamentos que a 
gente entendia que eram im-
portantes para essa partida 
fossem trabalhados e poderí-
amos testa-los no jogo. Infe-
lizmente não vai ser possível. 
Por outro lado nos dá condi-
ção de trabalhar jogadores 
que estão no DM, a possibili-
dade treinar outros conteúdos 
e chegar na próxima partida 
o mais preparado o possível”, 
afirmou o técnico Ricardo Ca-
talá. 
Com isso, o Mirassol só volta 
a campo no domingo, dia 3 de 
julho, para encarar o Atlético-
-CE. Como não jogará nesta 
rodada, o Leão ficará com um 
jogo a menos e poderá perder 
a liderança da Série C.

Segundo o MP, o motivo são os tradicionais feste-
jos juninos que ocorrem até o fim do mês. A Polícia 
Militar é obrigada a deslocar os efetivos de cida-
des maiores, como é o caso de João Pessoa, local 
seria realizado o jogo.

O jogo do Mirassol contra o Botafogo na Paraíba marcado para este domingo (26) foi adiado

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Copa São Paulo de Karatê
Mais de 50 atletas da Asso-

ciação Matsumi, um  dos pro-
jetos da Secretaria de Esportes 
de Rio Preto e do projeto da 
FKP, do governo do Estado, 
disputam no próximo sábado 
(25), em Monte Alto, a Copa 
São Paulo de Karatê. 

A competição, que reunirá 

atletas de todo o Estado de 
São Paulo vai movimentar o 
complexo poliesportivo Baby 
Barione a partir das 8h30 do 
sábado. 

São esperados mais de 400 
competidores na Copa, que é 
organizada pela Federação de 
Karatê Paulista. A Copa São 

Paulo classifica os melhores 
colocados para o XXI Cam-
peonato Brasileiro de Karatê, 
que será realizado entre os 
dias 9 e 11 de setembro, em 
Santa Cruz do Sul/RS. Essa 
será a segunda e última etapa 
classificatória para o Brasileiro 
da modalidade.

RIO PRETO VAI

Marcos Freitas/Agência Mirassol

Seleção 
mantém 
liderança do 
ranking Fifa

Faltando pouco me-
nos de cinco meses para 
o início do Mundial do 
Catar, a seleção brasileira 
permanece na liderança 
do ranking de seleções 
da Fifa, cuja nova ver-
são foi divulgada nesta 
quinta-feira (23), após 
o final das Eliminatórias 
para a Copa do Mundo e 
a disputa de amistosos 
internacionais e de parti-
das de competições como 
a Liga das Nações.

Três meses após ter 
conquistado a ponta da 
classificação, a equipe de 
Tite ampliou a vantagem 
sobre a vice-líder Bélgica. 
A terceira posição passa 
a ser ocupada pela Ar-
gentina do craque Lionel 
Messi, que conquistou a 
Finalíssima (confronto 
entre campeões da Copa 
América e da Eurocopa) 
ao derrotar a Itália por 3 
a 1 no início do mês.

Fechando o Top 10 
aparecem a atual campeã 
mundial França, na quar-
ta posição, a Inglaterra, 
na quinta, a Espanha, na 
sexta, a Itália, na sétima, 
a Holanda, na oitava, 
Portugal, na nona, e a 
Dinamarca, na décima.

que finalizou no meio da área. 
O chute desviou no meia Giu-
liano e foi para as redes do 
goleiro João Paulo. Ampla-
mente superior, o Timão fez o 
terceiro aos 42 minutos, com 
o zagueiro Raul Gustavo, de 
cabeça, após escanteio batido 
por Willian. 

No segundo tempo, o Co-
rinthians diminuiu o ritmo, 
mas continuou mais perigo-
so. Aos 11 minutos, o árbitro 
Marcelo de Lima Henrique 
deu pênalti do zagueiro Kayky 

em Róger Guedes, mas voltou 
atrás ao revisar o lance e per-
ceber a simulação do atacante. 
O mesmo VAR, porém, reco-
mendou a expulsão de Vinícius 
Zanocelo cinco minutos de-
pois, após disputa com Lucas 
Piton. Após analisar a jogada 
no vídeo, o árbitro entendeu 
que o volante acertou uma co-
tovelada no lateral e deu cartão 
vermelho ao santista. 

Com um a menos, o Peixe 
se lançou ao ataque para di-
minuir o prejuízo, sem gran-
des riscos para o Corinthians. 
O Timão, por sua vez, ainda 
conseguiu aumentar a fatura 
com Giuliano. Aos 31 minutos, 
o meia ficou com a sobra de um 
escanteio e concluiu próximo à 
marca do pênalti, livre de mar-
cação, definindo o marcador 
na Neo Química Arena.

Corinthians atropela Santos e abre boa vantagem

As duas equipes 
voltam a se enca-
rar neste sábado 
(25), às 19h, agora 
pelo Brasileirão

SOBRE A SÉRVIA

Brasil quebra jejum na Liga 
das Nações com vitória

Após três derrotas se-
guidas, a seleção brasileira 
masculina de vôlei venceu 
a Sérvia nesta quinta-feira 
(23) e segue firme em bus-
ca da classificação na Liga 
das Nações. Os brasileiros 
ganharam dos sérvios por 3 
sets a 0 (parciais de 25/18, 
26/24 e 25/17) na segunda 
etapa da competição em 
Sófia (Bulgária). A equipe 
comandada pelo técnico 
Renan Dal Zotto defende 
o título, conquistado pela 
primeira vez na história no 
ano passado. 

Com o triunfo nesta 
quinta (24), o Brasil ocupa 

agora o sétimo lugar, com 
nove pontos (três vitórias e 
três derrotas). O time nacio-
nal perdeu os três últimos 
jogos para Estados Unidos, 
China e Polônia. Na estreia 
da primeira rodada, em 
Brasília), a equipe superou a 
Autrália, e no jogo seguinte 
venceu a Eslovênia. Apenas 
os oito primeiros colocados 
na primeira fase (três roda-
das)vão brigar pelo título da 
Liga das Nações. A terceira 
e última rodada será em 
Osaka (Japão) a partir de 
julho. 

O ponteiro Lucarelli so-
brou em quadra no embate 
desta manhã ao anotar 14 
pontos, assim como o opos-
to Alan (13) e o ponteiro 
Leal (11). O time contou 
ainda com Bruninho, Lucão, 
Flávio, Lucarelli e Thalles. 

O próximo duelo será 
contra o Irã às 10h30 (Ho-
rário de Brasília) desta sex-
ta-feira (25). A última par-
tida da segunda etapa será 
contra a anfitriã Bulgária, 
às 14h de domingo (26). 
(AGÊNCIA BRASIL)

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Rodrigo Coca
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA/SP, NO USO 
DE SUAS ATRIBUIÇOES, TORNA PUBLICO QUE AS 13:00 DO 
DIA 07 DE JULHO DE 2022 NA SEDE DA PREFEITURA MUNICI-
PAL, SITUADA A RUA ANTONIO BATISTA RODRIGUES, Nº 364, 
CEP 15145 000, SERA REALIZADO O PROCESSO LICITATORIO 
27/2022 NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 15/2022, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, PARA AQUISIÇAO MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS EM 
OBRAS E REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 
MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA, CONFORME DESCRITO EM 
EDITAL DE LICITAÇAO DISPONIBILIZADO NO ENDEREÇO ELE-

TRONICO, www.mirassolandia.sp.gov.br 

CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS
PREFEITA MUNICIPAL. 

MIRASSOLANDIA 22 DE JUNHO DE 2022.

EXTRATO DE CONTRATO - MUNICIPIO DE MIRASSO-
LANDIA - TORNA PÚBLICO O SEGUINTE 
CONTRATO:
CONTRATO 44/2022, ASSINADO EM 23/06/2022 COM 
A EMPRESA CARVENG CONTRUCOES LTDA, TENDO 
VIGENCIA DE 23/06/2022 A 23/10/2022, COM VALOR 
GLOBAL DE R$ 67.743,09 CUJO OBJETO É A OBRA DE 
CONTRUÇÃO DE UMA COZINHALIMENTO NO SETOR 
SOCIAL DO MUNICIPIO DE MIRASSOLANDIA.

MIRASSOLÂNDIA, 23 DE JUNHO DE 2022. 
PREFEITA MUNICIPAL.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA: 01/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 73/2022
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar 
e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE.
Data da realização da Sessão Pública: 28/07/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível 
- Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São João, 
117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93, 11.326/06 e 
11.497/09
Monte Aprazível, 20 de junho de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Concorrência Pública n° 04/2022. Objeto: Cessão onerosa 
mediante locação via permissão de uso das instalações, para 
Exploração dos Serviços nas dependências dos seguintes 
prédios públicos: 01 Espaço na Rodoviária “Prefeito Milton 
Cury Miziara” e 01 espaço localizado no “Parque Eco turísti-
co Jamil Salomão”. Abertura dos envelopes (sessão): 27 de 
julho de 2022, as 09h15min. O edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. 
nº 242, Centro, todos os dias úteis, das 09h as 15h ou pelo 
site  ou pelo site: www.tanabi.sp.gov.br, Tanabi, 23 de junho 
de 2022. João Paulo da Silveira – Técnico de Licitação; Norair 
Cassiano da Silveira – Prefeito. 

Câmara Municipal de 
Onda Verde

AVISO DE  LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) 
 
A Câmara Municipal de Onda Verde torna público aos interessados a realização 
do Pregão Presencial nº 01/2022, Processo nº 01/2022. 
TIPO: Menor preço unitário. 
OBJETO: Contratação de serviços de administração, interação das operações 
decorrentes do uso de cartão informatizado, bem como a intermediação na 
relação de compras relativas ao “Cartão Alimentação” instituído pela Resolução 
nº 02/2016, de 13 de dezembro de 2016, na quantidade estimada de 08 
beneficiários. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 12 de Julho de 2022, às 
14:00 horas, na Câmara Municipal de Onda Verde/SP. 
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 27/06/2022, das 10:30 horas às 16:30 horas, 
no Setor de Licitações da Câmara Municipal de Onda Verde, sito na Avenida 
Romano Calil, nº 111, Centro, Onda Verde – SP, Cep: 15.450-000 ou no site 
www.cmondaverde.sp.gov.br  
DATA: 23 de junho de 2022 
PREGOEIRO: Olenice P. Sabino da Costa  
 
 

Editais 

EDITAL
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS META-

LÚRGICAS, MECÂNICAS, MATERIAIS  ELÉTRICOS, ELETRÔNI-
COS, ESQUADRIAS METÁLICAS, EQUIPAMENTOS RODOVIÁ-

RIOS, FERROVIÁRIOS, SERRALHERIA E DE MÓVEIS DE METAL 
DE SAO JOSE RIO PRETO. 

Assembleia Geral Ordinária
          Pelo presente edital ficam convocados os associados deste 
Sindicato, quites e em gozo dos seus direitos sindicais, para a as-
sembleia geral ordinária a realizar-se no dia 30 de Junho de 2022, 
em nossa sede social a Rua Atílio Nicoleti, nº 52, nesta cidade de 
São José do Rio Preto/SP, as 15:00 horas, em primeira convoca-
ção, para discutirem a seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e 
votação da ata da assembleia anterior; b) leitura, discussão e vota-
ção do Balanço e Relatório  da Diretoria, referente ao ano de 2021, 
com o parecer do Conselho Fiscal; c) leitura, discussão e votação 
da Proposta Orçamentária para o ano de 2023, com o parecer do 
Conselho Fiscal. Caso não haja número legal a hora anunciada, a 
assembleia será realizada duas horas após, com quaisquer núme-
ros de presentes.
São José do Rio Preto, 24 de  Junho de 2022.

Marcos Donizete de Souza.
Presidente

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. JORGE MECIAS SOBRADIEL e BEATRIZ ANDRÉA ALLEGRINI, sendo ELE residente e 
domiciliado no 1º subdistrito desta cidade, filho de JOSÉ JORGE SOBRADIEL e de 
MERCIA MECIAS DE OLIVEIRA SOBRADIEL e ELA filha de ARISTIDES ANDRE 
ALLEGRINI e de IRIA DE FATIMA FRANCISCO ALLEGRINI; 

2. RONALDO VICTOR CORREIA MORTATI e MILENA SÓRIA DA SILVA, sendo ELE 
filho de RONALDO MORTATI e de MARIA CLARA CORREIA MORTATI e ELA filha 
de WESLEY JOSÉ DA SILVA e de LUZIRENE SÓRIA DA SILVA; 

3. FELIPE EDUARDO RENZETI e ISABELA RAGLIO GARCIA, sendo ELE filho de 
CARLOS RENZETI e de ELEODORA APARECIDA PEREIRA RENZETI e ELA filha de 
FÁBIO LUÍS FERRACINI GARCIA e de KARLA FERNANDES RAGLIO GARCIA; 

4. KENER RENAN FERREIRA DE TOLEDO e KAROLINE SILVA OLIVEIRA, sendo ELE 
filho de LUÍS FERNANDO DE TOLEDO e de ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA e 
ELA filha de OSIEL DE OLIVEIRA e de FATIMA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
23/06/2022. 

 

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.
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SOCIAL LUI
WALDNER

NOVO RESTAURANTE
O empresário Fernando Rangel Neto abre hoje em 
Soft Opening na Redentora,um novo restaurante 
que,como o nome diz,será uma casa de carnes assa-
das de corte argentino,além de haver um american-
-bar que promete ser badalado. Chama-se “Asado” – 
assim com um “s” só e está situado na esquina da Rua 
Raul Silva com  Jaci.JUNINA I

Com bandeirinhas nos remetendo ao aniversário de 
algum supermercado, o Automóvel Clube vive neste 
finde,sua tradicional festa junina,uma das mais anti-
gas da cidade,que promete reunir no bar Aperitivo,o 
quadro associativo au grand complet,oferecendo um 
leque exuberante de comidas típicas,além  do show 
dos Morenos do Forró na noite de hoje e da dupla 
Dioran & Dioraci na noite de amanhã.

ALMOÇO I 
Uma boa parcela da juventude dourada tem compro-
misso para amanhã.O empresário Edson Paz,diretor 
deste jornal e Andrea Figueiredo, recebem para um 
almoço na Fazenda Maracujá,em comemoração aos 
21 anos de sua filha Carol.

FEIJOADA 
Um dos eventos sociais mais importantes da tarde 
de amanhã é sem dúvida, a Feijoada MJ Cacildis que 
toma de assalto as dependências do Clube de Campo 
Monte Líbano a partir de 13 horas,com show “Baile do 
Nego Véio” de Alexandre Pires.Essa é sem dúvida,uma 
das feijoadas mais concorridas do calendário social 
da cidade,sem precisar fazer aleluia de convites,como 
aconteceu recentemente,se é que vocês me entendem.JUNINA II 

Mesas para uma noite custam R$ 70,00 e para duas noi-
tes, R$100,00.Convites para não-sócios custam R$ 30,00 
para uma noite e R$ 50,00 para as duas noites.O bar 
Aperitivo funciona também no almoço de sábado tendo 
como atração,a dupla Nathália e Maurício.No almoço de 
domingo Mauricio e Alan ao violino,comandam o show.A 
festa junina do Automóvel Clube, que sempre foi imper-
dível, volta a tomar seu lugar na agenda social com gran-
de cintilância.As mesas estão quase esgotadas.

ALMOÇO II 
O empresário rio-pretense Suélio Ribeiro,diretor da Nação 
Móveis e da La Brizza Cosmetics,recebe amanhã, a partir 
de meio-dia,para um almoço de confraternização, pelo 
aniversaro de sua mulher Claudia Cremonezze, tendo como 
figuras centrais os deputados Itamar Borges, Fausto Pina-
to e Joice Hasselmann.Também convidado, o deputado Luiz 
Carlos Mota que testou positivo para o Covid,não deverá 
estar presente.Já confirmaram presença as artistas Helen 
Ganzarolli e Sheila Mello.Na oportunidade, as duplas Tony 
e Kleber e Gian e Giovani apresentar-se-ão aos convidados. 
São esperados em torno de 800 prefeitos da região.

ÓPERA 
O Consulado da Itália em São Paulo, confirmou para 
o dia 30 de julho um sábado, a apresentação gratuita 
no Teatro Paulo Moura,da ópera “Pagliacci” de Rug-
gero Leoncavallo em dois atos,que estreou no Teatro 
dal Verme de Milão em 1892,com a orquestra sob a 
regência de Arturo Toscanini.Essa Ópera será apre-
sentada em 13 cidades do Estado, além de Rio Preto.

ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana: 24, sexta-fei-
ra: Dia de São João, João Batista Trabulsi, Maria Ga-
briella Lourenço de Arnaldo Silva, Betinho Lofrano, 
Wagner Colaiacovo, Dom Orani Tempesta-Arcebispo do 
Rio de Janeiro; Heitorzinho Jalles Guimarães, João Ma-
tioli, Reinaldo Lourenço, 1935-Morreu Carlos Gardel. 
25, sábado: Dia do Imigrante, Maria Vetorasso,Antônio 
José Cury Clemente Pezzarini Júnior, Daniel Rodrigues, 
José Roberto Mendonça dos Santos,  Marcelo Funes 
Navarro da Cruz.26, domingo: Luiz Olavo Oliani,Ri-
cardo Lorga, Nelson Bifano, Danuza Leão,Gilberto Gil, 
Daniela Pedroso. 27, segunda-feira: Lelo Garcia, Ales-
sandraVerdi, Cláudia Ravelli, Clóvis Silva (Come Janta), 
Karin Wahle de Freitas, Lygia Yeda Pereira Cherubini, 
Zezé Mota, Gislaine Fronzotti, Juliano Guerta,Marilam 
Salles,Totonho Palchetti, Beto Zaguini. 28, terça-fei-
ra: Dia   do Orgulho Gay, nasceu Raul Seixas,  Evanilda 
Amaral Husseini, Marcela Gattaz,Marcelo Cherubini 
de Lima,Eliana Correa Imbernom,Jacob Parsekian José 
Villanova, Nelson Sansão, Regina Aurora Ismael, Lilia-
maura Gonçalves de Lima, Stênio Garcia, Yara Trabulsi 
Cury. 29, quarta-feira: Dia de São Pedro, Dia do Papa, 
Dia do Pescador, Dia do Agricultor, Dia da Telefonista, 
Pedrinho Munia, Pedrinho Cury, Hailton Pedro Gomes, 
Pedro Cestari, Pedro Santos, Pedro Ganga-secretário 
Municipal de Cultura, Sergio Ramin, Netto Rodrigues 
Alves, Renata Lerro Rodrigues,Serginho Groisman, 
Thyrso Ramos Filho, Paula Queiroz. 30, quinta-feira: 
Fernanda Guraib, Rita Motta, Verinha Bassitt.

I
Quando o atual presidente do Automóvel Clube can-
didatou-se ao cargo,eu fiz uma brincadeira com 
meus amigos,associados da entidade,entre as mesas 
do bar Aperitivo, parafraseando Efésios na Bíblia: “Só 
Jesus,salva!”.E o tempo,senhor da razão,conferiu mi-
nha boutade,como verdadeira.

III
Divinizado como Olimpo de uma sociedade prolífica 
em festas glamourosas, com carnavais emblemáti-
cos e inesquecíveis e bailes de intensa elegância,o 
Automóvel Clube sempre foi o ninho do charme e 
classe, em Rio Preto.Sua exuberante história faz par-
te da rica herança social da cidade.

II
Esse monumento histórico que completou dia 13 de 
maio,102 anos,não pode comemorar seu centenário 
porque a pandemia do Covid,à época,exigia isola-
mento social.Ícone na cidade carregando no seu bojo 
uma história de dez décadas,sempre reinou absoluto 
no pódio,como reduto da crème de la crème de nos-
sa melhor sociedade,repleto de emoções e histórias 
que incluíam as principais personalidades da cidade 
e ilustres visitantes como presidentes da República,-
governadores,altas autoridades e celebridades.

V
Esteve à beira do abismo ,segurando-se apenas em 
uma graminha que nascia na fenda de uma pedra.
Mas um intenso e vigoroso processo de saneamen-
to financeiro empreendido pelo atual presidente Je-
sus Martin Neto e seus companheiros de diretoria, 
ganhou musculatura,assentando-se sobre delicadas 
negociações que obtiveram resultados satisfatórios e 
agora, após a sanitarização com a contabilidade des-
lizando como cisne em lago sereno, começa a tomar 
fôlego,devolvendo à entidade, a dinâmica que a alta 
sociedade precisava a para consolidar sua vivência.

VII
Foram prestadas naquela noite,duas homenagens: uma 
à D. Maria Menezes,viuva do saudoso Abelardo Mene-
zes,cuja recepção de casamento foi a primeira acolhi-
da pela sede velha do clube. E ao empresário Pedrinho 
Rodrigues de Almeida, um dos sócios mais longevo.

VI
O Baile do aniversário do Rio Preto Automóvel Clube, 
recentemente realizado,foi uma evidência de que a 
entidade está no caminho certo e colocando os eixos 
em ordem.Estava lotado, cheio de nossas personali-
dades caseiras:autoridades,políticos, socialites,que 
riscaram o salão dançando ao som dos excelentes Ray 
Conniff  Tribute e dos Irmãos Patheys, que mereceram 
o melhor aplauso pelas suas performances mantendo 
a pista de danças cheia do começo ao fim do baile.

VIII
O mosaico social de nossa aldeia,de outras cidades, 
de capitais e do mundo inteiro,mudou muito,mas o 
que se percebe é que o Automóvel Clube voltará, an-
tes do que imagina a vã filosofia, a fazer correr rios 
de tinta e purpurina nas colunas sociais. Fotos de 
Jorge Maluf.

IV
Mas ninguém ignora que o Automóvel Clube,uma das 
mais prestigiosas e mitológicas instituições de nossa 
cidade,de uma riqueza histórica como vitrine de lu-
xo,embora tivesse tido uma imagem feita à feição de 
uma Rio Preto conservadora- sempre vivendo sun-
tuosamente.impregnada de hábitos e costumes do 
interior - passou recentemente por um estado de ex-
trema fragilidade financeira,experimentando doses 
amargas de quase finitude em sua vertiginosa queda.

AUTOMÓVEL CLUBE VOLTA A CINTILAR CHAMPÃ & CAVIAR
*Marcada para este domingo,dia 26,a partir 

de 15 horas,a 16ª. edição da Parada de Orgulho LGBTQIA de Rio 
Preto,que acontece na Alberto Andaló.Vale a pena assistir, por-

que é uma mélange divertidíssima de tipos e manifestações.

*Márcio Issas - leia-se Primor Perfumes- e 
Sônia Pessoa estrearam quarta-feira como avós.Nasceu 

em Ariquemes, em Rondônia,onde residem os pais, a garo-
tinha Maria Luiza, filha de Ronaldo e Raylle Issas Louzada.

*Merci ao grupo Bozó & Amigos pelo convite 
para a Feijoada do Bozó, que acontece no sábado,9 de julho 

no Automóvel Clube.Convites a R$ 80,00. A festa vai bombar.

*Os bolsonaristas arrepiam indignados, 
quando veem a foto de José Luiz Datena,pré-candidato ao 

Senado, ao lado do Tarcisio de Freitas.

*Cuidando do shape,Paulo e Aline Girardi es-
tão hospedados no Spa Kur de Gramado até dia 4 de julho.

*O cantor Ney Matogrosso, aos 80 anos, terá 
sua trajetória contada no musical” Ney Matogrosso- Ho-

mem com H” que estria de 9 de setembro no teatro do 
Shopping JK,em Sampa. 

*A Prefeitura Municipal convida a coluna para 
a inauguração da praça José Antonio Cicote dos Santos ,arca-

da para o dia 24 de junho hoje às 17 horas, no bairro Setsul. 

*Dia 13 de julho, na abertura do Rio Preto 
Country Bulls,conforme a tradição será uma Quarta Solidá-
ria em prol do Hospital de Base.No palco,Fiduma e Jeca,João 
Bosco e Vinicius e Rionegro e Solimões.Garanta seu ingres-

so infoticket 17- 99609 2081.

*O núcleo central da campanha de Jair Bolso-
naro quer aumentar o valor do Auxílio Brasil, hoje em R$ 

400,00 para ao menos R$ 600,00.

*O PT quer tudo, menos polarizar com 
Rodrigo Garcia no segundo turno. Por isso,Fernando Haddad 

tentará polarizar com o bolsonarista Tarcísio de Freitas.

*O STF e o TSE criaram uma força-tarefa conjunta 
de segurança, para barrar ameaças a ministros Afinal 

Bolsonaro está convocando militantes para uma “luta pela 
liberdade” no 7 de setembro.
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O vereador Renato Pupo,o presidente do Automóvel Clu-
be, Jesus Martin Neto e o casal deputado Geninho Zuliani 
e Ana Cláudia Casseb Finato Zuliani.

O vice-presidente do Automóvel Clube,Moisés Camargo, o 
ex-prefeito municipal Dr. Valdomiro Lopes e o presidente 
Jesus Martin Neto.

O outro homenageado da noite,foi o empresário Pedrinho 
Rodrigues de Almeida.

D. Maria Menezes foi homenageada no baile.Na foto, re-
cebendo a placa das mãos de Tuca Muanis Camargo,espo-
sa do vice-presidente Moises Camargo, ao lado da primei-
ra dama D. Sueli Martin.


