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PREFEITURA DE RIO PRETO

Juiz mantém sindicância contra 
servidor que não quer se vacinar
Andreotti citou decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que decidiu pela validade do passaporte

EXTRAÇÃO

PF faz buscas 
em Rio Preto 
contra compra 
ilegal de ouro
Na manhã desta terça-feira, 
28, durante a ‘Operação 
Midas’ a Polícia Federal 
cumprIU dez mandados de 
busca e apreensão na região 
de Rio Preto. O objetivo da 
ação é combater o comércio 
ilegal de ouro no estado do 
Tocantins, recuperar o ma-
terial extraído ilegalmente 
e os valores obtidos com o 
crime.A operação ocorreu 
em várias cidades do país 
CIDADES Pág.4

LDO
APROVADA
Os vereadores de Rio Preto 
aprovaram durante sessão 
desta terça-feira, 28, o proje-
to da Lei de Diretrizes Orça-
mentarias (LDO) para o ano 
de 2023. POLÍTICA  Pág.3

Zoológico acolhe três tamanduás filhotes; dois gêmeos
O Zoológico Municipal, órgão da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo de Rio Preto, acolheu três filhotes fêmeas 
de tamanduá-bandeira (nome científico Myrmecophaga tridactyla), recuperados em situação de risco na natureza, 
dedicando-lhes agora os cuidados necessários. Os filhotes são órfãos e teriam pouca chance de sobreviver sem a ajuda 
da mãe. Dois dos espécimes são ainda gêmeos, algo extremamente raro para a espécie. As tamanduás gêmeas foram 
encontradas em Votuporanga, abraçadas ao corpo da mãe, que foi morta com um tiro.  CIDADES Pág.5

Divulgação

FUTEBOL

Vasco joga em 
Novo Horizonte 
pelo Brasileiro
Serie B hoje

ESPORTES    Pág.6

HB

Corrida 
arrecada 
R$ 78 mil para 
oncologia
A 1ª Corrida Pela Vida do 
HB Onco resultou numa 
arrecadação de R$ 78 mil, 
que serão investidos inte-
gralmente na assistência e 
tratamento dos pacientes 
oncológicos. O valor foi 
divulgado, nesta semana, 
pela Fundação Faculdade 
Regional de Medicina de 
Rio Preto (Funfarme) atra-
vés de suas redes sociais e 
canais de comunicação com 
a sociedade e seus colabo-
radores. ESPORTES  Pág.6

ÔNIBUS

Motoristas 
pedem 12% e 
não descartam 
paralisação
O Sindicato dos Motoris-
tas de Rio Preto deu prazo 
de uma semana para que 
as empresas do transporte 
público, Circular Santa 
Luzia e Itamarati, anali-
sem pedido de reajuste de 
12% . Em caso de negativa, 
pode haver paralisação. 
O  sindicato afirma que o 
pedido  representa a repo-
sição salarial do ano e que 
a data-base dos motoristas 
é 1º de maio.
POLÍTICA Pág.3

URBANIZAÇÃO

Moradores de 
favela começam 
ser retirados 
nesta tarde
Começa nesta quarta-feira 
(29) a transferência das 
famílias da Favela Marte. 
Elas vivem em barracos e 
serão levadas para casas 
alugadas. Vão aguardar a 
construção das 240 casas 
de alvenaria pela Compa-
nhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano. 
O início a remoção será 
simbólico: apenas uma 
família, às 17h. As novas 
casas serão construídas em 
18 meses.  CIDADES Pág.5

A Prefeitura de Rio Preto re-
cebeu uma espécie de auto-
rização do Poder Judiciário 
para continuar exigindo de 
seus funcionários o passaporte 
vacinal contra a Covid. O juiz 
Marcelo Andreotti, da 1ª Vara 
da Fazenda Pública de Rio 
Preto, negou a suspensão de 
um processo administrativo 
contra um funcionário que 
se recusou a apresentá-lo. O 
guarda municipal que recorreu 
à Justiça para continuar a tra-
balhar sem ser vacinado alegou 
que a vacina funciona, mas 
não impede a contaminação. 
O passaporte é uma exigência 
de decreto municipal assinado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB). POLÍTICA  Pág.3

NO SOLO

Polícia 
apura dupla 
tentativa de 
homicídio
Uma jovem, de 24 anos, e 
um rapaz, de 20, foram ba-
leados na madrugada desta 
terça-feira, 28, no Solo Sa-
grado, na Região Norte de 
Rio Preto. O casal foi a uma 
lanchonete e na volta para 
casa um carro parou e dois 
homens desceram atirando.
CIDADES Pág.4

As tamanduás gêmeas foram encontradas em uma propriedade rural de Votuporanga, abraçadas ao corpo da mãe, que foi morta com um tiro 

CONSTROESTE

MP arquiva 
denúncia contra 
mudanças na 
coleta de lixo
O promotor Sérgio Cle-
mentino arquivou denún-
cia contra a Prefeitura e 
a empresa Constroeste. 
Notícia do fato chegou ao 
Ministério Público ale-
gando que a coleta do lixo 
foi mudada sem a devida 
informação à população, 
e que a alteração provo-
cou o acúmulo de lixo. 
Documentos da Prefeitura 
mostram que as mudanças 
estavam previstas em con-
trato. CIDADES Pág.5

Corrida arrecada R$ 78 mil para pacientes oncológicos do HB

Gustavo Ribeiro

Ivan Feitosa/Pref. Rio Preto

Divulgação
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Tom Cruise e a sua estratégia 
para uma longevidade saudável

NOVA CANAÃ PAULISTA

 ANS suspende 70 planos de saúde

Não é fácil ser constante 
em qualquer segmento da 
vida. Viver a fase de suces-
so, a fase da empolgação, 
sempre é muito mais fácil e 
mais cômodo. 

Sabemos que a vida de 
um ser humano tem um rit-
mo baseado em ciclos, sendo 
que a tendência natural, com 
o passar do tempo, é a que-
da de produtividade, maior 
grau de limitação, maior 
lentidão dos movimentos, 
mudança do comportamen-
to hormonal e maior rigidez 
de articulações.

Recentemente, o ator 
americano Tom Cruise de-
clarou que, mesmo com 
praticamente 60 anos, dis-
pensa os dublês nas filma-
gens, conseguindo manter 
firmeza e coordenação como 
se estivesse no início de 
carreira. Mais do que isto, 
Cruise apresentou uma lista 
de tarefas necessárias para 
conseguir a tão sonhada 
constância em diferentes 
segmentos da vida.

Por um lado, podería-
mos especular que Cruise 
tem muitos privilégios e 
facilidades, decorrentes de 
uma carreira bem estabe-
lecida, e que, portanto, ele 
teria condições de viabilizar 
muitas coisas para manter 
seu desempenho ao longo 
de décadas. 

Por outro lado, podería-
mos e também deveríamos 
buscar a compreensão sobre 
qual o real mérito dele em 
suas conquistas e por que 
seu rendimento tem sido tão 
duradouro.

Vejamos os itens desta-
cados por Cruise como sen-
do essenciais para garantir a 
longevidade saudável: 

1) Alimentação baseada 
em uma orientação especia-
lizada, inclusive enfatizando 
uma ingestão reduzida de 
carboidratos; 

2) Atividade física muito 
heterogênea, ou seja, pra-
ticar uma série ampla de 
modalidades esportivas; 

3) Cultivar e aprimorar 
o relacionamento interpes-
soal, fomentar o famoso 
networking;

4) Valorizar a si mesmo 
e cultivar uma vaidade mo-
derada; 

5) Estabelecer um mind-
set positivo, ou seja, for-
matar uma atitude mental 

positiva frente aos desafios 
do cotidiano. 

Todos os itens acima são 
indiscutivelmente impor-
tantes para atingir níveis 
de excelência nos âmbitos 
físico e mental. Também é 
indiscutível que a questão do 
mindset acaba se sobrepondo 
às demais.

Ter vontade de fazer algo, 
ter gana para atingir uma 
meta, não desistir mediante 
a primeira dificuldade, eis 
o caminho essencial para 
se manter constantemente 
vitorioso. 

Defender que uma boa 
alimentação e a prática re-
gular de atividade física são 
condições que propiciam 
uma longevidade saudável, 
seria como dizer que água 
fervendo irá queimar a pele. 
O mais difícil é lidar com 
nossa vontade ou com a falta 
dela, tal como vencer nossas 
próprias resistências.

Acredito que o maior mé-
rito do ator americano tenha 
sido reconhecer que o tempo 
passa para todos, que cada 
ser humano tem limites e 
que é possível, sim, buscar 
a constância, mesmo com o 
avanço natural da idade. 

Ao reconhecer este cená-
rio, Tom Cruise buscou ajuda 
especializada, mostrando 
que não devemos criar nosso 
sistema de estratégias por 
conta própria. Para cada 
finalidade e para cada meta 
almejada, existem pessoas 
habilitadas que podem nos 
oferecer parcerias frutíferas.

Quando o ator americano 
menciona o poder do mind-
set, ele deixa claro que o 
senso de disciplina também é 
fundamental. Ter a iniciativa 
é o primeiro passo, mas, me-
diante os tropeços e as dores 
do processo, sustentar uma 
postura positiva e firme agre-
ga valores inquestionáveis. 

Em suma, o exemplo de 
Tom Cruise deixa nítido que 
a longevidade saudável é 
um grande desafio e, como 
tal, exige disciplina e maior 
valorização de si próprio e 
das relações humanas.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coorde-
nador da Faculdade de 
Medicina da Unilago

Romildo Rio Criado, natural de 
Floreal- SP, faleceu aos 65 anos de 
idade. Era casado com Sra. Apa-
recida de Fatima Tasca Criado e 
deixa os filhos Daniel e Danilene. 
Será sepultado no dia 28/06/2022 
às 17h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para o 
Cemitério Municipal de Nhandeara. 
 
Ivete Vieira de Santana dos Santos, 
natural de Presidente Prudente-SP, 
faleceu aos 64 anos de idade. Era vi-
úva de Sr. Getúlio Carlos dos Santos 
e deixa a filha Paloma de Santana. 

FALECIMENTOS E MISSAS

Será sepultada no dia 28/06/2022 
às 13h 30min, saindo seu fére-
tro do velório São João Batista 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Ines Ruis Mota, natural de Men-
donça-SP, faleceu aos 90 anos de 
idade. Era viúva de Sr. Antonio 
Mota e eixa os filhos Antônio Ro-
berto, Claudinei, Edna Maria, Ede-
nilson Donizete e Edson Davi. Será 
sepultada no dia 28/06/2022 às 
16h, saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para o Ce-
mitério São João Batista.

Quem se integra no ver-
dadeiro espírito da Caridade 
não mais aceita o egoísmo. 
Deus é quem nele habita. E 
este sentido de Fraternida-
de, Solidariedade, Genero-
sidade, que é Deus, vive em 
todos e por todos os seus Ir-
mãos em Humanidade. Disse 
o Buda (aprox. 563-483), o 
iluminado mentor que nasceu 
na Índia: “O sofrimento é uni-
versal; a causa do sofrimento 
são os desejos egoístas; a cura 
do sofrimento está em liber-
tar-se dos desejos; o modo de 
livrar-se dos desejos é através 
de uma perfeita disciplina 
mental”.

Deus é Caridade. Em 
sua Primeira Epístola, 4:8 
e 16, João Evangelista ex-
plica que “Deus é Amor”. 
Ora, Caridade é sinônimo de 

A Caridade pura não aceita o egoísmo
Paiva Netto Em sua Primeira Epístola, 4:8 e 16,

João Evangelista explica que “Deus é Amor”. 
Ora, Caridade é sinônimo de Amor. Todos
precisam dele, o mundo necessita de Caridade.

Amor. Todos precisam dele, o 
mundo necessita de Caridade. 
Eis a Estratégia Divina para a 
perfeita condução dos povos, 
quando os seres humanos 
alcançarem que Política plena 
é aquela que, cuidando do ci-
dadão, infere que este, além de 
corpo, também possui Alma. 
Diante desse Ser completo, 
teremos uma nação integrada 
na Solidariedade Ecumênica, 
portanto Social, Altruística. 
Quando isso ocorrer, o so-
frimento, incluído o psíqui-
co, passará ao largo. Afinal, 
vivemos o terceiro milênio. 
Algo terá de mudar, nem que 
demore mil anos.

Erigir um Império 
de Boa Vontade

A Caridade, na sua expres-
são mais profunda, deveria ser 
um dos principais estatutos da 
Política, porque não se restrin-
ge ao simples e louvável ato de 
dar um pão. É o sentimento 
que — iluminando a Alma do 
governante, do parlamentar 
e do magistrado — conduzi-
rá o povo ao regime em que 
a Solidariedade é a base da 
Economia, entendida no seu 
mais amplo significado. Isso 

exige uma reestruturação da 
Cultura, por intermédio da 
Espiritualidade Ecumênica 
e da Pedagogia do Afeto, no 
meio popular e como disci-
plina acadêmica. Contudo, 
no campo intelectual, que 
o seja sem qualquer tipo de 
preconceito que reduza, em 
determinadas ocasiões, a pers-
pectiva de grandes pensadores 
analíticos, pelo fato de alguns 
deles se submeterem a certos 
dogmatismos ideológicos e 
científicos, o que é inconce-
bível partindo de mentes, no 
supino, lucubradoras. Até 
porque a Ciência é pródiga em 
conquistas para o bem comum. 
Mas também, no seio dela, 
houve os que muito sofreram 
incompreensão, por causa do 
convencionalismo castrador, 
mesmo de certos pares que 
apressadamente os prejulga-
vam. Vítimas deles foram Só-
crates, Bias, Baruch Spino-
za, Dante Alighieri, Galileu 
Galilei, Semmelweis, William 
Harvey,  Samuel  Hahne-
mann, Maria Montessori, Lu-
ísa Mahin, dr. Barry J. Mar-
shall, dr. J. Robin Warren e 
outros nomes célebres, univer-
salmente acatados.

Em suma, a Caridade, sinô-
nimo de Amor, é uma Ciência 
especial, a vanguarda de um 
mundo em que o ser humano 
será tratado como merece: de 
forma digna, portanto, civi-
lizada. De acordo com o que 
escrevi em Globalização do 
Amor Fraterno, estaríamos, 
assim, erigindo um Império de 
Boa Vontade neste planeta, o 
estado excelente para o Capital 
de Deus, o Espírito Eterno do 
ser humano, o que verdadei-
ramente somos em essência 
—, que circula por todos os 
cantos e não mais pode aceitar 
especulação criminosa de si 
mesmo. (...)

Esta ponderação da edu-
cadora e escritora brasilei-
ra Cinira Riedel de Figueire-
do (1893-1987) vem ao en-
contro do que anteriormente 
abordamos: “De cada homem 
e cada mulher depende o apri-
moramento de tudo quanto 
nasce, cresce, vive e se trans-
forma sobre a Terra, porque, 
de fato, nada morre. Existe 
uma contínua transmutação, 
e devemos ser os guias para 
que essa transformação se faça 
uma ascensão constante, tor-
nando-se cada vez mais bela e 
mais perfeita para representar 
melhor a vida que a anima”.

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

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

Esse município, antes Dis-
trito de Três Fronteiras, se 
emancipou graças aos traba-
lhos políticos do Deputado 
Federal Edinho Araújo e do 
então prefeito e advogado 
Cidinho Carrasco, com as 
lutas de Nelson Donini, João 
Faveri, Luiz Suman, Domin-
gos Calderon, Eva, Dona Dita, 
dentre outros políticos daque-
le distrito e nossa participação 
na condição de procurador 
jurídico do município de Três 

Em 2012, a ANS estabele-
ceu uma nova política de mo-
nitoramento da qualidade dos 
serviços dos planos. Todas 
as denúncias prestadas por 

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

Gilberto Antonio Luiz

Elano Figueiredo
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Fronteiras e responsável pela 
formalização da documentação.

Muitas viagens a São Paulo 
na Assembleia Legislativa até 
a lei ser apelidada de ‘Lei Nova 
Canaã’, mas foi aprovada e en-
fim Canaã vira município, com 
o novo nome de Nova Canaã 
Paulista escolhido pelo saudoso 
e pranteado prefeito Cidinho 
Carrasco.

Cresci vendo épicos jogos de 
Três Fronteiras contra Canaã. 
Canaã de Icão, Cisquinho e 
Totó e Três Fronteiras de Pedro 
Julião, Zezinho Araújo, Braz e 
Chesma.

Depois Nova Canaã Paulista 
já com o saudoso Caçarola, 
Adalberto, Boi, Messias e ou-

tros com a participação do Bi-
tota e no comando Carão Rosa 
e Três Fronteiras com Brigite, 
Niquinha, saudoso Nori e esse 
cronista, com a direção do Tito, 
Nivaldo e Escanholato.

Hoje é a festa, mas foi no 
dia de São Pedro (29) que Nova 
Canaã faz aniversário.

Três Fronteiras até então 
tinha um município territo-
rialmente imenso a divisão 
e criação do novo município 
favoreceu a ambos e hoje a 
preocupação volta à tona, pois 
há um projeto de lei capitane-
ado por Paulo Guedes (PEC do 
Pacto Federativo) em que mu-
nicípios com menos de 5.000 
habitantes sejam extintos, o 
que é lamentável e um retro-
cesso e para hialina conclusão 
não mais preciso do que re-

portar-me ao desenvolvimento 
do Município de Nova Canaã 
Paulista.

Estejamos de olho pois tal 
medida prejudicará situação 
já consolidada, afetará dire-
tamente o sentimento de per-
tencimento da comunidade de 
Nova Canaã Paulista, sabendo-
-se que a manutenção do Muni-
cípio nenhum prejuízo causará 
aos cofres públicos o que revela 
desnecessária e ultrapassada 
e somos radicalmente contra 
essa pretensão anacrônica e 
desproposital.

Por isso, parabéns morado-
res de Nova Canaã Paulista e fi-
quem atentos para observarem 
quem tem respeito a cidadania 
e defende claramente o mu-
nicipalismo. Viva Nova Canaã 
Paulista.

consumidores servem para 
formação de um nível de (in)
satisfação. 

Uma vez aferido esse nível, 
a ANS adota medidas de cor-
reção contra as operadoras, 
podendo ser multa, interven-
ção, suspensão de venda, ou 
até o cancelamento do regis-

tro de operar. 
Na última rodada do pro-

grama, chamou atenção a 
suspensão de muitos planos 
oferecidos pela gigante Amil. 
Já não é normal uma ope-
radora grande receber essa 
punição, mais grave ainda é 
ser atingida em 42 produtos, 
como foi o caso. 

A situação expõe o mo-
mento do grupo americano no 

Brasil: não consegue se adap-
tar ao mercado nacional, nem 
sair dele -- lembrando que no 
início do ano a ANS proibiu a 
venda de parte da carteira de 
clientes Amil, determinando 
a continuidade dos serviços. 

Ao que tudo indica, forçar 
alguém a fazer o que não quer 
vai resultar em má qualidade. 
Então, ou se permite a saída 

da empresa do país ou se 
adota medidas mais rígidas 
para manter o nível de qua-
lidade. Da forma que está 
não dá!

 
*Elano Figueiredo -- 

advogado especialista 
em saúde, Fundador da 
Associação de Justiça em 
Saúde.



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 29 de junho de 2022

Política ICMS e os estados
Estados e DF acionam STF contra lei 
que limita cobrança de ICMS. A foi ação 
aberta pelos governadores

Moto sem pedágio
Bolsonaro volta a prometer zerar pedágio 
para motocicletas em BRs. Ele deu exem-
plo da Presidente Dutra

Os gastos da Câmara Mu-
nicipal de Rio Preto referentes 
ao exercício de 2020 sob a 
presidência do vereador Paulo 
Pauléra (PP) foram considera-
das irregulares pelo Tribunal 
de Contas de São Paulo. A de-
cisão ocorreu nesta terça-feira, 
28, onde o órgão apontou uma 
série de supostas irregularida-
des, como por exemplo excesso 
de cargos em comissão, os de 
livre nomeação por parte do 
presidente do Legislativo. 

Em seu voto a relatora do 
processo, conselheiro Cris-
tina de Castro Moraes, afir-
ma   muitos cargos em comis-
são “não possuem atribuições 

TCE reprova gastos de Pauléra 
na presidência da Câmara

EM 2020

de características de direção 
chefia e assessoramento”. Ou-
tro agravante apontado por ela 
é que o próprio TCE realizou 
os mesmos apontamentos em 
análise das contas desde 2013 
e que o problema já poderia 

ter sido sanado. “Tinha tem-
po hábil para que se pudesse 
regularizar a situação”, diz a 
relatora na decisão publicada. 

Ao Dhoje Interior o verea-
dor Paulo Pauléra, presidente 
da Câmara em 2020, ano dos 

Em seu voto a relatora 
do processo, conselhei-
ro Cristina de Castro 
Moraes, questiona mui-
tos cargos em comissão

Paulera teve as contas da Câmara de 2020 rejeitadas, 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

A Prefeitura de Rio Preto 
recebeu uma espécie de au-
torização do Poder Judiciário 
para continuar exigindo de 
seus funcionários o passaporte 
vacinal.  O juiz Marcelo An-
dreotti negou a suspensão de 
um processo administrativo 
contra um funcionário que se 
recusou a apresentá-lo. 

O guarda municipal que 
recorreu à Justiça para con-
tinuar a trabalhar sem ser 
vacinado alegou que a vacina 
funciona, mas não impede a 
contaminação. A Prefeitura 
recebeu a autorização após a 
decisão final do juiz.  Ele já 
havia negado liminar ao guar-
da municipal. Andreotti citou 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que decidiu 
pela validade do passaporte.  
O passaporte é uma exigência 
de decreto municipal assinado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB).

Juiz mantém processo administrativo 
contra servidor que não quer se vacinar

PREFEITURA DE RIO PRETO

O caso foi decidido pelo 
juiz a 1ª Vara da Fazenda 
em Rio Preto em ação 
movida por servidor

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Moradores vão à Câmara para evitar fechamento da UBS do Felicidade

LDO é 
aprovada na 
Câmara; Rillo 
vota contra

Os vereadores de Rio 
Preto aprovaram durante 
sessão desta terça-feira, 
28, o projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamenta-
rias (LDO) para o ano de 
2023. A LDO é uma peça 
que prepara o orçamento 
municipal para o próximo 
ano, estipulado em R$ 2,6 
bilhões, cerca de R$ 500 
milhões a mais do que o 
total deste ano. Apenas 
o vereador João Paulo 
Rillo (Psol) votou contra 
o projeto. 

A LDO foi aprovada 
com a incorporação de 
sete emendas apresenta-
das pelos vereadores que 
acabaram sendo apro-
vadas em dois turnos. 
Inicialmente foram 28 
emendas apresentadas 
por parte dos vereadores 
Renato Pupo (PSDB), pre-
sidente da Câmara Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) 
e o próprio Rillo. No total 
19 emendas foram derru-
badas durante votação na 
semana passada. 

D e s t a q u e  p a r a  a s 
emendas que pedem a 
criação de mais vagas 
em creches, introdução 
de políticas de Educa-
ção Especial, previstas 
no Plano Municipal de 
Educação e, ainda no se-
tor, ampliação da fro-
ta de transporte escolar.  
O prefeito Edinho tem a 
prerrogativa de veto. 

Da REDAÇÃO

novos apontamentos do Tribu-
nal, afirmou que irá recorrer 
da decisão. “Todas as atitudes 
que foram tomadas, as corre-
ções que já foram feitas para 
ir sanando. Eu não entendo 
como irregular, fazemos tudo 
de acordo com a lei”, afirma 
Pauléra. 

O ex-presidente da Casa 
diz ainda os apontamentos são 
comuns. 

“Eles apontam alguns ex-
cessos, assuntos como a ques-
tão do combustível, das gra-
tificações. São situações que 
todos os anos apontam. Vamos 
dando nossas explicações. 
Nosso jurídico e financeiro 
são pessoas que fazem corre-
tamente, sou apenas gestor e 
sigo orientações deles”, disse. 

Ao todo a Câmara de Rio 
Preto tem 63 funções de livre 
nomeações indicadas por vere-
adores e presidente.

 Em cada um dos 17 verea-
dores são mais três cargos de 
assessores indicados livremen-
te por cada parlamentar.

Convocação é rejeitada, mas Borim deve ir à Câmara
SECRETÁRIO DA SAÚDE

O secretário de Saúde de Rio 
Preto Aldenis Borim vai estar na 
Câmara Municipal no próximo 
dia 7, às 17 horas, para esclarecer 
detalhes relacionados a pasta 

que comanda, em especial a lo-
tação em UPA’s e o fechamento 
da UBS do Jardim Felicidade. 

Aldenis irá ao Legislativo 
atendendo convite feito pela 

Comissão Permanente de Saúde, 
presidida pelo vereador Celso 
Peixão (MDB). O convite foi for-
mulado em pedido de troca feito 
por Peixão ao vereador João 

Paulo Rillo (Psol) autor de pedi-
do de convocação do secretário 
durante sessão nesta terça-feira, 
28. Rillo negou a retirada do re-
querimento. “Toda a vez que esse 

secretário foi convidado, ou para 
reunião de trabalho, ele esteve 
nesta Casa. Ele vai vir sim, nun-
ca se esquivou”, disse Peixão. 
Como Rillo manteve o pedido 

de convocação ele foi colocado 
em votação. Apenas ele foi 
favorável, com outros 15 votos 
contrários. O presidente Pedro 
Roberto Gomes não vota .

CIRCULAR E SANTA LUZIA

Motoristas de ônibus 
pedem 12% de reajuste

O Sindicato dos Motoris-
tas de Rio Preto deu prazo 
de uma semana para que as 
empresas do transporte pú-
blico, Circular Santa Luzia e 
Itamarati, analisem pedido 
da categoria de reajuste de 
12% nos salários dos profis-
sionais. 

Paralisação
Em caso de negativa, 

pode haver paralisação. 
O presidente do Sindica-

to, Daniel Rodrigues, afirma 
que o pedido de 12% repre-
senta a reposição salarial do 
ano e que a data-base dos 
motoristas é 1º de maio. 

Prefeitura
o Dhoje Interior Ro-

drigues afirma que uma 
reunião na segunda-feira, 
27, foi encaminhado o pe-
dido para as empresas e 
que nesta terça-feira, 28, se 
encontrou com o secretário 
de Governo, Jair Moretti. 

“Explicamos a situação, 

queríamos na verdade uma 
reunião com o Edinho, mas 
ele teve que fazer uma via-
gem. Demos prazo para eles, 
documentamos a reunião. 
Uma semana de prazo para 
as empresas responderem”, 
disse. 

Caso não haja um acordo 
a possível greve será levada 
para assembleia com a ca-
tegoria. “Greve, sempre em 
última instância, não haven-
do negociação vamos tomar 
as medidas necessárias e 
encaminhar possível parali-
zação”, afirma o presidente 
do Sindicato. 

Outro lado
Por meio de nota a Se-

cretaria de Trânsito res-
ponsável pelo contrato de 
concessão do transporte pú-
blico em Rio Preto informou 
que “não foi notificada, até 
o momento, pelo consórcio 
responsável pelo transporte 
urbano de qualquer possibi-
lidade de paralisação”.

O guarda municipal 
que recorreu à Jus-
tiça para continuar 
a trabalhar sem ser 
vacinado

Moradores vão à Câmara pedir apoio
CONTRA FECHAR UBS

Embora os vereadores não 
tenham convocado o secretário 
de Saúde, Aldenis Borim, para 
explicar os motivos pelos quais 
a Prefeitura deseja fechar a Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) do 
Jardim Felicidade, todos se ma-
nifestaram contra a medida. A 
Associação dos Moradores levou 
um documento em que 15 dos 17 
vereadores se comprometeram 
em tentar evitar o fechamento 
e convidaram o secretário para 

uma audiência pública na pró-
xima quinta-feira (7) as 17h, na 
Câmara. 

Não assinaram
Karina Carolina (Republica-

nos) não assinou o documento 
porque estava online e nem o 
Cabo Júlio (PSD). No entanto, 
o vereador do PSD disse em 
plenário ser contra o fechamen-
to da Unidade. A proposta da 
Prefeitura é levar os moradores e 

pacientes que utilizam essa UBS 
para serem atendidos na UBS 
do Solidariedade, que vai ser 
inaugurada. A nova Unidade fica 
entre 2,5 e 3 km do atual centro 
médico e as pessoas mais idosas 
não têm como ir chegar Solida-
riedade, por uma estrada vicinal. 

Por outro lado, a Secretaria 
de Saúde não dá como certo o fe-
chamento da UBS do Felicidade. 

Outro lado

Em nota, ela “informa que 
está empenhada no momento 
na inauguração da nova Unidade 
Básica de Saúde Ivan do Valle 
Rollemberg – João Paulo II-
-Jaguaré. A data de abertura da 
nova Unidade Básica de Saúde 
em prédio novo, no Solidarieda-
de, ainda está na dependência de 
estudos técnicos e da finalização 
das obras, com a necessária com-
pra dos móveis e equipamentos”, 
conclui.

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação
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CIDADES Há 5 anos
A lei que estabeleceu a entrega volun-
tária de crianças para adoção antes ou 
logo após o nascimento está em vigor

Após denúncia
A PRF apreendeu em Ourinhos apro-
ximadamente 600 caixas (300 mil 
maços) de cigarros contrabandeados

Guardas civis municipais 
prenderam em flagrante, por 
importunação sexual, às 17 ho-
ras desta segunda-feira, 27, um 
homem, de 41 anos. A vítima 
é uma passageira, de 49 anos, 
que aguardava no terminal 
urbano o ônibus para retornar 
para sua casa. 

Conforme o boletim de 
ocorrência, ela se afastou um 
pouco para fumar e o acusa-
do se aproximou e pediu um 
cigarro. Após ter a solicitação 
negada, ele fingiu se desequi-
librar e caiu sobre a mulher, 

FLAGRANTE

Assediador é preso 
no Terminal Urbano

TRÂNSITO

Caminhoneiro para pedir 
informação e derruba poste

apalpando um de seus seios. 
A vítima gritou por so-

corro e populares seguraram 
o suspeito até a chegada da 
GCM. Um usuário do sistema 
de transporte coletivo, surdo 
e mudo, presenciou o crime 
e na delegacia, acompanhado 
por um familiar, que atuou 
como tradutor, foi qualificado 
no boletim de ocorrência como 
testemunha. 

Após ter a prisão confir-
mada na delegacia, o acusado  
aguardará audiência de cus-
tódia.

Na manhã desta terça-feira, 
28, um caminhão carregado 
de gesso bateu em um poste 
de energia elétrica, na mar-
ginal da Rodovia Washington 
Luís, em Rio Preto. 
De acordo com a Polícia Mi-
litar, o caminhoneiro parou 
para pedir informação e neste 
momento o veículo começou 
a descer, invadiu a calçada, 
arrancou o poste e rompeu a 
fiação. 
A área ficou sem energia e 
alguns semáforos da avenida 
Alberto Andaló ficaram des-
ligados. Além disso, os em-
barques de uma empresa de 
ônibus que fica na marginal 
também foram afetados. 
Duas faixas da via precisaram 
ficar interditadas. A Guarda 
Civil Municipal foi até o local 
para controlar o trânsito.  
A CPFL Energia foi acio-
nada e informou que o for-
necimento de energia elé-
trica deve ser normalizado 
em cerca de quatro horas. 

Condominio
Um Chevrolet Onix, perten-

cente a uma madeireira, se 
envolveu em um acidente de 
trânsito na manhã desta se-
gunda-feira, 27, em um con-
domínio de luxo em Rio Preto. 
Segundo o boletim de ocor-
rência, a motorista, de 25 
anos, transitava na alameda 
Ovídia de Souza Canizares 
quando se chocou contra um 
poste de iluminação. 
Para a Polícia Militar, a jovem 

disse que se abaixou para pe-
gar uma garrafa que caiu no 
assoalho e perdeu o controle 
do veículo. 
A condutora recusou aten-
dimento médico, alegando 
que não se feriu. O caso foi 
registrado como choque e 
dano e o 7º DP ficou encar-
regado das investigações. 
Colaborou - Sarah 
BELLINE

Acusado foi detido em flagrante após apalpar mulher no terminal

Camihão derrubou poste da CPFL e deixou região sem energia

Divulgação

Na manhã desta terça-feira, 
28, durante a ‘Operação Midas’ 
a Polícia Federal cumpriu dez 
mandados de busca e apreen-
são na região de Rio Preto. 

Extração
O objetivo da ação é comba-

ter o comércio ilegal de ouro no 
estado do Tocantins, recuperar 
o material extraído ilegalmen-
te e os valores obtidos com o 
crime. 

Segundo a Polícia Federal 
do Tocantins, a investigação 
apontou que pessoas de di-
versos estados compraram 
ouro de garimpeiros ilegais, 
pagando valores menores que 
o do mercado e sem a devida 
certificação. 

No total, 163 policiais cum-
prem 40 mandados de busca 
nas cidades de Porto Nacional, 

PF faz buscas em Rio Preto 
contra comércio ilegal de ouro

Natividade, Conceição do To-
cantins (TO), Goiânia, Uruaçu 
(GO), São José do Rio Preto, 
Ribeirão Preto e São Paulo 
(SP), Londrina (PR) e Caxias 
(RS). 

Os envolvidos poderão res-
ponder pelo crime de recepta-
ção ou comércio ilegal de ouro.

Capitalização

Um rio-pretense, de 59 
anos, esteve na Central de 
Flagrantes, na manhã desta 
segunda-feira, 27, para regis-
trar boletim de ocorrência de 
perda/extravio de um título de 
capitalização que foi premiado 
no último sorteio, ocorrido na 
véspera. 

Para os policiais, ele contou 
que ao procurar pela cartela 

para poder resgatar o prêmio 
não a encontrou. 

O ganhador entrou em con-
tato com a empresa responsá-
vel pela premiação e foi infor-
mado por uma atendente de 
que deveria registrar o sumiço 
do documento para receber o 
valor a que tem direito. 

Colaborou -  Sarah 
BELLINE

ação cumpriu manda-
dos de busca e apre-
ensão e mira compra-
dores ilegais e sem 
certifdicação

Material apreendido durante operação da Polícia Federal que ocorre em todo país

Idosa é agredida
e assaltada na 
frente de 
supermercado

Uma aposentada, de 
79 anos, levou um tapa no 
rosto e teve a bolsa rouba-
da, às 18h30 desta segun-
da-feira, 28, na frente de 
um supermercado, na rua 
General Glicério, na área 
central de Rio Preto. 

Ela tinha acabado de 
estacionar seu VW Fox em 
uma vaga do estabeleci-
mento comercial quando 
um motociclista se apro-
ximou, parou do seu lado, 
a agrediu e arrancou o 
acessório, fugindo para 
rumo ignorado. 

Na bolsa, segundo a 
vítima, havia cartões de 
crédito e bancários, talão 
de cheques, documentos 
pessoais e um celular.

Pedrada 
Um aposentado, de 

70 anos, sofreu uma ten-
tativa de assalto e levou 
uma pedrada na cabeça 
quando saiu para passear 
com seus cachorros, nesta 
segunda-feira, 27, no Jar-
dim Urano, em Rio Preto.

Da reportagem
redacao@dhoje.com.br

Preso após
roubar padaria e 
tentar assaltar 
farmácia

Depois de roubar uma 
panificadora, no Parque 
Industrial, um crimino-
so, de 28 anos, foi preso 
em flagrante pela Polícia 
Militar quando tentava 
assaltar uma farmácia 
no bairro Boa Vista, às 17 
horas desta segunda-fei-
ra, 27. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, ele usou um 
simulacro de arma de 
fogo para render uma 
funcionária da padaria e 
fugir com R$ 160 do caixa 
e um celular. 

Durante o trajeto, ele 
trocou de camiseta e en-
trou no segundo esta-
belecimento comercial 
portando o simulacro na 
cintura. 

A viatura, que estava 
nas proximidades, rece-
beu o alerta do roubo e 
ao chegar na drogaria a 
guarnição viu o acusado 
correr. Ele estava a pé, 
foi perseguido, detido e 
levado à delegacia.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM 

Da REPORTAGEM

Polícia prende 
dois com 140 
tijolos de 
maconha

Na manhã desta terça-
-feira, 28, a Polícia Civil 
prendeu dois homens com 
140 tijolos de maconha, 
no distrito de Ida Iolanda, 
em Nhandeara. 

Policiais da Delega-
cia de Investigações So-
bre Entorpecentes (Dise) 
abordaram o carro e em 
revista veicular encontra-
ram 99 tijolos de maconha 
e um rapaz de 24 anos foi 
preso em flagrante. 

Ele já era investiga-
do em outros estados e, 
diante do flagrante, poli-
ciais do Mato Grosso do 
Sul foram ao local onde o 
veículo havia saído e en-
contraram mais 56 tijolos 
do entorpecente. 

Outro rapaz que esta-
va no imóvel também foi 
preso.

Bady
Irmãos de uma ex-

-dupla sertaneja foram 
presos por tráfico. Um 
deles estava morando em 
Bady Bassitt.

Da REPORTAGEM

Uma jovem, de 24 anos, e 
um rapaz, de 20, foram bale-
ados na madrugada desta ter-
ça-feira, 28, no Solo Sagrado, 
na Região Norte de Rio Preto. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, o casal foi a uma 

lanchonete e na volta para casa 
estacionou a moto no terreno 
ocupado por várias residências 
conjugadas. Em seguida, um 
carro, de características não 
anotadas, parou e dois homens 
desceram. 

Para a Polícia Militar, a 
moça não soube dizer se os 
dois autores estavam armados 
e nem descrever o revólver 

usado por um deles. 
Ela também falou que ape-

nas ouviu o barulho, não tendo 
visto o automóvel. Segundo a 
jovem, os acusados não dis-
seram nenhuma palavra. Já a 
outra vítima não apresentou 
qualquer versão. 

Viaturas do Samu socorre-
ram a mulher com um tiro no 
pé direito e o homem, baleado 

no cotovelo esquerdo e na 
coxa direita, para o Hospital 
de Base. 

Peritos da Polícia Técnica 
estiveram no local. A Deic foi 
comunicada do atentado, cujas 
causas são desconhecidas até o 
momento. 

Ladrão
Populares encontraram 

Da REPORTAGEM
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Jovens são baleados em dupla tentativa 
de homicídio; polícia investiga o caso

um homem, de 47 anos, mor-
to na rua Doutor Coutinho 
Cavalcanti, no Jardim Vieira, 
em Rio Preto, na manhã desta 
segunda-feira, 27. 

Uma das testemunhas disse 
à Polícia Militar que viu o cor-
po caído na via ao chegar para 
trabalhar e acionou o Samu. 

Quando os socorristas che-
garam constataram rigidez 

cadavérica na vítima, identi-
ficada como Roger Figueiredo 
Morais. 

Peritos da Polícia Técnica 
estiveram no local. O corpo 
passou por autópsia no Ins-
tituto Médico Legal (IML). O 
caso, registrado como morte 
suspeita, será investigado pelo 
3º DP.

SOLO SAGRADO
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O promotor Sérgio Clemen-
tino arquivou denúncia con-
tra a Prefeitura e a empresa 
Constroeste. Notícia do fato 
chegou ao Ministério Público 
alegando que a coleta do lixo 
foi mudada sem a devida in-
formação à população, e que a 
alteração provocou o acúmulo 
de lixo e mau cheiro. 
A Prefeitura explicou ao Pro-
motor que as mudanças na 
coleta estavam previstas no 
contrato e deveriam ter sido 
feitas dia 18 de junho de 2021. 
A data foi alterada para 1ª de 
abril de 2022 devido à pande-
mia. 
A Prefeitura mostrou que a 
alteração foi comunicada à 
população através de panfle-
tos distribuídos de porta em 
porta, publicações e anúncios 
em jornais, divulgação em 
emissoras de rádio e em car-
ros de som. 

O nó 
Tanto a Prefeitura quanto a 
empresa informaram ao Pro-
motor que houve um proble-
ma pontual no dia 15 de abril, 
um feriado prolongado, que 
provocou acúmulo de lixo em 
alguns bairros. 
Regiões que geram mais lixo 
mantiveram a coleta diária, 
enquanto as outras passaram 
a ter coleta a cada três dias 
(dias alternados). No dia 15 
de abril, problemas de logís-
tica na empresa atrasaram 
a coleta em alguns bairros, 
provocaram as reclamações e 
se normalizaram na segunda-
-feira posterior. 
O MP foi informado que após 
a adaptação da população as 
reclamações cessaram e não 
houve mais problema. A Pre-
feitura apresentou documen-
tos indicando que a mudança 
estava prevista em contrato e 
que houve aumento da coleta 
em duas regiões por causa do 
excesso de lixo produzido. 
O Promotor afirma no pedi-
do de arquivamento que não 
houve irregularidades contra-
tuais, acúmulo de resíduos ou 
novas reclamações. Por este 
motivo, diz que não há neces-
sidade de inquérito policial, 
ação civil pública ou qualquer 
outra medida por “não existir 
dano a ser reparado”. Com 
isso, o Promotor determinou 
o arquivamento da Notícia do 
Fato.

MP arquiva denúncia contra 
mudanças na coleta de lixo

PREFEITURA E CONSTROESTE

Documentos apresen-
tados pela Prefeitura 
mostram que as mu-
danças estavam pre-
vistas em contrato

Documentos apresentados pela Prefeitura mostram que as mudanças estavam previstas em contrato e que população foi avisada

Da REPORTAGEM
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MIRASSOL

Queima de fogos no 
Dia de São Pedro deve 
atrair 12 mil pessoas

Após dois anos sem aconte-
cer, está confirmado o retorno 
da tradicional queima de fogos 
realizada no Dia de São Pedro, 
nesta quarta-feira, 29, padro-
eiro de Mirassol. A queima 
será realizada no pátio da 
Fepasa, próximo à rodoviária, 
às 23h30. O local escolhido é 
para oferecer mais segurança 
ao público presente. 

O espetáculo pirotécnico 
será com efeitos preponderan-
tes de luzes e cores, sem es-
tampidos finais ou principais, 
prevalecendo o brilho e o som 
do próprio efeito, com duração 

aproximada de 13 minutos. 
De acordo com a Paróquia 

São Pedro, são esperadas 12 
mil pessoas na festa.

OPORTUNIDADE

Sindicato Rural abre 
inscrição para nove 
cursos gratuitos

O Sindicato Rural Patronal 
de Mirassol, em parceria com o 
Senar-SP, está com inscrições 
gratuitas para nove cursos 
de capacitação, com direito a 
certificado, material didático 
e alimentação inclusa. 

O início das aulas aconte-
cem em julho e o período dos 
estudos é das 9h às 18 horas. 
Entre os cursos estão o de 
Rosas – Manejos e Tratos Cul-
turais, Rédeas, Manejo de Ca-
minhão Muck e NR e Sangria 
em Seringueiraentre outros. 
As inscrições devem ser feitas 
no Sindicato Rural Patronal, na 

rua Floriano Peixoto, nº1709, 
no Centro, em frente ao Fó-
rum. Os interessados devem 
levar uma cópia do RG e CPF. 

Decreto cria 
comitê para 
ações com 
morador de rua

O prefeito Edinho 
Araújo (MDB) publicou 
decreto no Diário Oficial 
do Município desta ter-
ça-feira, 28, que cria o 
Comitê Intersetorial de 
Políticas Públicas para 
Pessoas em Situação de 
Rua. O órgão tem como 
objetivo “elaborar, acom-
panhar, monitorar e gerir 
a Política Municipal para 
a População em Situação 
de Rua”, diz trecho. 

Considera-se popula-
ção em situação de rua 
grupo populacional que 
tem em comum a pobre-
za extrema, os vínculos 
familiares interrompi-
dos ou fragilizados, a 
inexistência de moradia 
convencional regular, 
que utiliza os logradou-
ros públicos e as áreas 
degradadas como espaço 
de moradia e sustento, 
de forma temporária ou 
permanente, e as unida-
des de acolhimento para 
pernoite temporário ou 
moradia provisória. 

O Comitê vai ser coor-
denado pela Secretaria de 
Assistência Social de Rio 
Preto, mas será composto 
representantes, titulares 
e suplentes, de várias 
secretarias do governo 
e da sociedade civil, em 
especial este último caso, 
a Acirp. 

Os nomes dos inte-
grantes também foram 
publicados no decreto. 
Eles atuam nas secreta-
rias de Agricultura, As-
sistência, Comunicação, 
Desenvolvimento Eco-
nômico, Emcop, Emurb, 
Governo, Habitação, Saú-
de, Meio-Ambiente, Ser-
viços Gerais, Trabalho e 
Emprego e Trânsito. 

Já em relação as enti-
dades da sociedade civil, 
farão parte do Comitê 
representantes da Acirp, 
Sincomércio, Senac, e do 
defensor público Julio 
Tanone.

Da REPORTAGEM Da REPORTAGEM

Raphael FERRARI

O Zoológico Municipal, 
órgão da Secretaria de Meio 
Ambiente e Urbanismo de Rio 
Preto, acolheu três filhotes 
fêmeas de tamanduá-bandeira 
(nome científico Myrmeco-
phaga tridactyla), recuperados 
em situação de risco na na-
tureza, dedicando-lhes agora 

MEIO AMBIENTE

Zoológico acolhe mais três tamanduás filhotes
os cuidados necessários. Os 
filhotes são órfãos e teriam 
pouca chance de sobreviver 
sem a ajuda da mãe. Dois dos 
espécimes são ainda gêmeos, 
algo extremamente raro para 
a espécie. 

“Elas chegaram aqui com 
cerca de 20 dias de vida, com 

cordão umbilical em fase de 
cicatrização. O nascimento de 
gêmeos de tamanduá-bandeira 
até já foi registrado em cativei-
ro, mas ainda não há registros 
oficiais na natureza”, conta o 
veterinário  Guilherme Guerra, 
gestor do zoológico  

As tamanduás gêmeas fo-

ram encontradas em uma pro-
priedade rural de Votuporan-
ga, abraçadas ao corpo da mãe, 
que foi morta com um tiro na 
região dianteira do corpo. Não 
há indícios sobre o atirador. A 
Polícia Ambiental foi acionada 
pelo dono da propriedade e 
encaminhou os filhotes para 

o Zoológico Municipal no dia 
1º de junho. Elas pesavam 1,3 
kg e 1,5 kg e estavam em boa 
situação geral de saúde. 

Na última semana, a insti-
tuição recebeu mais um filhote 
de tamanduá-bandeira, tam-
bém fêmea e órfã, encontrada 
na cidade de Palestina. 

LICITAÇÃO

Definida empresa 
para construir escola

A empresa J.A. Tineli Mar-
ques & CIA LTDA foi decla-
rada vencedora no processo 
licitatório para construção de 
uma nova escola em Rio Pre-
to. A contratada foi anunciada 
em publicação desta terça-fei-
ra, 28, no Diário Oficial do 
Munícipio. 

Unidade
O processo previa a contrata-
ção de empresa para constru-
ção de uma “unidade escolar 

infantil I”, que ficará localiza-
da na Rua Seorgina Da Silva 
Paiva, bairro Vila Romana. 
A licitação previa gasto total 
de R$ 7,2 milhões, mas a em-
presa vencedora ofertou valor 
inferior, de R$ 6,1 milhões. 
Assim que for assinada a Or-
dem de Serviço o contrato tem 
prazo total de vigência de 405 
dias. A conclusão vai ocorrer 
em menor tempo e será esti-
pulada na assinatura do con-
trato entre o prefeito Edinho 
e representante da empresa 
vencedora.

Raphael FERRARI
Começa nesta quarta-feira 

(29) a transferência das fa-
mílias da Favela Marte. Elas 
vivem em barracos e serão 
levadas para casas alugadas. 
Vão aguardar a construção das 
240 casas de alvenaria pela 
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urbano 
(CDHU). O início da remoção 
será simbólico: apenas uma 
família, às 17h. O cronograma 
de retirada foi estabelecido 
pelos moradores. As novas 
casas serão para construídas 
em 18 meses. 

As famílias serão encami-

Moradores começam ser transferidos
nhadas para casas e aparta-
mentos alugados pelo grupo 
Gerando Falcões. Nesse pe-
ríodo, o aluguel para bancar 
o grupo é de R$ 58 milhões. 
Do total, R$ 28 milhões são 
do governo do estado, R$ 15 
milhões da Prefeitura e R$ 15 
milhões arrecadados pela ONG 
em parcerias com a iniciativa 
privada, incluindo o Bradesco 
que destinou R$ 3 milhões 
para a transição. 

O Instituto Valquirias 
World pretende transformar 
o programa desenvolvido na 
Favela Marte em uma espécie 
de portfólio para situações 
parecidas em todo o país. Os 

Da REPORTAGEM 

FAVELA MARTE

moradores decidiram os gru-
pos prioritários para a trans-
ferência. Deficientes físicos, 
mães que precisam de rede de 
apoio, gestantes e mães que 
têm crianças até três anos, 
idosos e doentes crônicos, 
barracos mais precários e po-
pulação geral. 

No período de transição, 
haverá nove plantões on-line 
e itinerante para qualificação. 
A intenção é que os moradores 
se tornem independentes. São 
plantões de geração de renda, 
garantia dos direitos ao acesso 
à cultura, esporte e lazer, au-
tonomia da mulher, garantia 
dos direitos à infância, direito 

à educação, políticas de con-
vivência nesse novo ambiente 
que estarão para garantir a 
permanência da cultura de paz, 
do acesso à saúde, serviços da 
rede sócio assistencial (CRE-
AS, CRESS, LOAS, CMAS, 
Vara da Infância e Conselho 
Tutelar), moradia digna e de 
segurança alimentar. 

Governador 
O governador Rodrigo Gar-

cia (PSDB) virá na quinta-feira 
(30), às 14h30, para dar início 
à demolição do primeiro bar-
raco. O governo do Estado é o 
responsável pela construção 
das 240 casas.

Sergio Sampaio

Divulgação Sindicato Rural de Mirassol
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Libertadores
O Palmeiras visita o Cerro Porteño 
nesta quarta-feira (29), às 19h15, pelo 
jogo de ida das oitavas de final

Sul-Americana
Pela Copa Sul-Americana, o Santos 
encara o Deportivo Táchira às 21h30 
desta quarta-feira na Venezuela.

Erros na pré-temporada deixam o América 
na última divisão pelo 9º ano seguido

BEZINHA

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O América encerrou a sua 
participação na Segunda Di-
visão do Campeonato Paulista 
no último fim de semana. A 
equipe rio-pretense terminou 
na 4ª posição do grupo 1 com 
8 pontos somados em 10 jogos 
(duas vitórias, dois empates 
e seis derrotas). Foram 14 
gols marcados e 24 derrotas 
sofridas. 

Técnicos
A equipe novamente pas-

sou por turbulências na pré-
-temporada. Inicialmente, o 
técnico português Tiago Mi-
guel seria o comandante, mas 
deixou o clube após 10 dias se 
queixando da gestão. Desde 
2019, o América tem perdido 
treinadores antes do início 
da competição. Naquele ano, 
o técnico Pinho deixou por 
conta da instabilidade política 

do clube. Em 2020, Pinho foi 
anunciado mais uma vez, mas 
deixou o Rubro por conta dos 
adiamentos dos campeonatos 
em virtude da pandemia. Já 
no ano passado, Edson Fio 
foi demitido após se recusar a 
fazer um jogo-treino contra o 
Mirassol. 

Após a saída de Tiago Mi-
guel, o América fez uma parce-
ria com o Tupã e trouxe Netto 
Gonçalves para o comando. Ele 
cuidou da montagem do elenco 
e da preparação na pré-tem-
porada, mas pediu demissão 
depois da goleada na estreia 
por 4 a 1 contra a Inter de Be-

bedouro. Depois disso, João 
Santos comandou a equipe até 
o fim da temporada. 

“Acho que o fator primor-
dial foi a montagem do elenco. 
Peças que trouxeram e tiveram 
que mandar embora porque 
não encaixou. Acabou ficando 
um time jovem, de sub-20, 

mesclado com uns 5 profis-
sionais”, afirmou João Santos. 

O presidente do América, 
Luiz Donizette Prieto, o Italia-
no, afirmou que o clube errou 
ao buscar a parceria com o 
Tupã. “Mais uma vez a par-
ceria que tentamos fazer não 

correspondeu. No fim, quando 
a gente rompeu, gostamos do 
que vimos nos jogadores que 
sobraram. Realmente não foi 
um ano bom, mas foi mais um 
ano de aprendizado para que 
no ano que vem não repetir-
mos esse erro”, comentou. 

Sem jogos
Em 2023, o América vai 

disputar a última divisão do 
futebol paulista pelo nono ano 
seguido. Desde 2018, a equipe 
não passa da primeira fase. 

Base 
Segundo o Italiano, o prin-

cipal foco no segundo semestre 
será a manutenção da equipe 
Sub-20. O clube entrou com 
um recurso no Tribunal de 
Justiça Desportiva após perder 
os pontos da partida contra o 
Novorizontino no Paulista da 
categoria. Na ocasião, o árbitro 
encerrou o jogo após constatar 
que o América não tinha um 
médico no banco de reservas. 

O presidente também vol-
tou a manifestar o desejo de o 
Teixeirão voltar a ser uma das 
sedes da Copa São Paulo em 
2023. Rio Preto não recebe a 
Copinha desde 2016. 

“Já efetuamos ontem a in-
tenção mandando ofício para a 
Federação para disputar e ser 
sede da Copinha. Parece que a 
Federação vê com bons olhos 
essa intenção do América e 
esperamos que ela confirme o 
Teixeirão como sede”, afirmou. 

Erros na pré-temporada deixam o América na última divisão pelo 9º ano seguido

Em 2023, o América 
vai disputar a última 
divisão do futebol 
paulista pelo nono 
ano seguido. Desde 
2018, não passa da 
primeira fase.

Muller Merlotto Silva 

A 1ª Corrida Pela Vida do 
HB Onco resultou numa ar-
recadação de R$ 78 mil, que 
serão investidos integralmente 
na assistência e tratamento 
dos pacientes oncológicos. 
O valor foi divulgado, nesta 
semana, pela Fundação Facul-
dade Regional de Medicina de 
Rio Preto (Funfarme) através 
de suas redes sociais e canais 
de comunicação com a socie-
dade e seus colaboradores. 

O diretor executivo da Fun-
farme, Jorge Fares, destacou, 
em vídeo que acompanha o 
anúncio da arrecadação, que 
o objetivo da fundação é con-
solidar-se como grande centro 

ESPORTE SOLIDÁRIO

Corrida arrecada R$ 78 mil para oncologia do HB
em oncologia. 

“Nós não temos em nossa 
região uma instituição referên-
cia em tratamento de câncer, 
tendo as pessoas que serem 
encaminhadas para Barretos 
ou Jaú. Queremos atender a 
nossa população através do 
SUS e saúde privada e com-

plementar, evitando que tenha 
que se deslocar para outras 
regiões”, afirmou Dr. Jorge. 
“Eventos, como esta corrida, 
serão realizados para ampliar e 
fazer um grande centro de on-
cologia regional”, completou o 
diretor executivo. 

Daniel Vilarim Araújo, on-
cologista clínico que coordena 
o HB Onco, ressalta que o 
serviço já tem uma estrutura 
muito boa, contudo é ampliar 
e melhorar a infraestrutura. 
“O tratamento de câncer é 
complexo, envolve múltiplas 
especialidades e custa caro. A 
gente vive em uma realidade 
onde o SUS é subfinanciado 

e a oncologia não é diferente. 
Estamos iniciando este traba-
lho de captar recursos para 
custear o tratamento, assim 
como melhorar nossa estrutu-
ra da instituição e falar sobre 
câncer para que a população 
esteja cada vez mais informada 
e a gente consiga aumentar a 
detecção precoce”, disse Dr. 
Daniel Vilarim. 

Realizada no dia 22 de 
maio, a Corrida Pela Vida do 
HB Onco reuniu centenas de 
atletas. O intuito das diretorias 
da Funfarme e HB Onco é que 
a corrida aconteça anualmen-
te, já que esta primeira edição 
foi um sucesso.

BRASILEIRO SERIE B

Novorizontino recebe Vasco hoje

O Novorizontino entra em 
campo nesta quarta-feira, às 
21h30, para enfrentar o Vasco 
da Gama em casa pela Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
O Tigre quebrou um jejum de 
seis jogos sem vitória na última 
rodada e se afastou da zona do 
rebaixamento. 

O cruzmaltino é o único 
invicto nesta Série B, com 8 
vitórias e 6 empates em 14 
jogos. A equipe carioca ocupa 
a segunda posição e tenta ul-
trapassar o líder Cruzeiro. 

Já o Novorizontino tenta 
quebrar um jejum de quase 
dois meses sem ganhar como 
mandante. A última vitória 

foi no dia 7 de maio por 2 a 1 
contra o Ituano. 

Vitória

Gustavo Ribeiro

FUTEBOL

Brasil perde da Suécia, 
em último jogo antes da 
Copa América Feminina

A seleção feminina de fu-
tebol foi superada pela Suécia 
no segundo e último amistoso 
europeu de preparação para a 
Copa América. Nesta terça-fei-
ra (28), as brasileiras saíram 
na frente, mas não suportaram 
a pressão das anfitriãs e per-
deram de virada, por 3 a 1, na 
Friends Arena, em Estocolmo. 

A técnica Pia Sundhage 
(que é sueca) fez mudanças em 
relação ao time superado pela 
Dinamarca, por 2 a 1, na última 
quinta-feira (24), em Cope-
nhague. A lateral Fê Palermo, 
que atuou pela esquerda na 
capital dinamarquesa, foi para 
a lateral direita (antes ocupada 

por Letícia Santos), com Tami-
res assumindo o lado oposto. A 
volante Duda Santos deu lugar 
a Angelina, enquanto a meia 
Ary Borges entrou na vaga da 
atacante Bia Zaneratto.

Corrida arrecada R$ 78 mil para pacientes oncológicos do HB

Autor do gol da vitória 
contra o Bahia no último fim 
de semana, o meio-campista 
argentino Diego Torres falou 

sobre os poucos dias de traba-
lho com o técnico Rafael Gua-
naes e comentou que a equipe 
abraçou o estilo de jogo para 
sair vitoriosa em Salvador. 

“Quando se está numa situ-
ação lá embaixo é importante 
abraçar a ideia do novo trei-
nador e ir para frente. A gente 
falou isso durante três dias, 
que era importante não perder 
e, se ganhasse, melhor ainda. 
Pegamos as ideias do professor 
novo rapidamente e fizemos 
um jogo bastante inteligente”, 
afirmou. 

Classificação
 Novorizontino é o 13º co-

locado com 17 pontos. Se ven-
cer, pode subir para a sétima 
posição. 

Vinicius LIMA

Novorizontino tenta quebrar invencibilidade do Vasco

Realizada no dia 22 
de maio, a Corri-
da Pela Vida do HB 
Onco reuniu cente-
nas de atletas.

Lucas Figueiredo

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO.O município de Guapiaçu/SP torna público aos 
interessados a realização da Chamada Pública nº 001/2022; Processo nº145/2022.OBJETO: 
CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, DE 
ACORDO COM AS NECESSIDADES, PARA ALIMENTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DO ENSINO 
MÉDIO, FUNDAMENTAL, INFANTIL, AO MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU, QUE SERÁ UTILIZADO NO 
PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA LICITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO 
PÚBLICA: 29 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL 
DISPONÍVEL: a partir de 29/junho/2022 das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/
SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 28/06/2022.
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO: LEANDRO MARIANO DA SILVA – PRESIDENTE.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada de Preços nº 
013/2022; Processo nº143/2022.TIPO: PREÇO GLOBAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO COM SALA DE 
VIGILÂNCIA, NA RUA DAS PALMEIRAS (ÁREA VERDE I) – RESIDENCIAL LEONOR, GUAPIAÇU 
– SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.DATA, 
HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 14 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 29/junho/2022 das 09:00 horas às 17:00 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 
DATA: 28/06/2022.
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO: LEANDRO MARIANO DA SILVA – PRESIDENTE.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Tomada de Preços nº 
014/2022; Processo nº144/2022.TIPO: PREÇO GLOBAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO 
MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU – SP, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO 101940/2021, 
CELEBRADO COM O GOVERNO ESTADUAL MEDIANTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DESTE EDITAL.DATA, 
HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 14 de julho de 2022, às 14:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 29/junho/2022 das 09:00 horas às 17:00 
horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de 
Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 15.110-000, ou no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. 
DATA: 28/06/2022.
COMISSÃO PERMANETE DE LICITAÇÃO: LEANDRO MARIANO DA SILVA – PRESIDENTE.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
093/2022; Processo licitatório nº 146/2022.TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA 
DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO 
PRESENTE PREGÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CADERNOS 
DE AVALIAÇÕES IMPRESSAS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACOMPANHAMENTO 
ANUAL DE RESULTADOS E FORMAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUAPIAÇU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.DATA DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 11/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 
11/07/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.brDATA: 28/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico 
nº 095/2022; Processo licitatório nº 148/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE, DEVENDO A 
ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR DO LOTE.OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO 
PRESENTE PREGÃO O REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM 
PARA OS VEÍCULOS EM HORÁRIO COMERCIAL PARA TODA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.DATA DO RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS:  Até 29/07/2022 às 13:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 29/07/2022 às 
14:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico 
www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 28/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico 
nº 096/2022; Processo licitatório nº 149/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A 
ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR DO ITEM.OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO 
PRESENTE PREGÃO O REGISTRO DE PREÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTO 
ELÉTRICO PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS EM HORÁRIO COMERCIAL PARA TODA 
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 01/08/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA 
SESSÃO: Dia 01/08/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL 
DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 28/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
098/2022; Processo licitatório nº 151/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA 
DE LANCES PROCEDER PELO VALOR DO ITEM.OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE 
PREGÃO O REGISTRO DE PREÇOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.DATA DO 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 13/07/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 
13/07/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no 
site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 28/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 
099/2022; Processo licitatório nº 152/2022.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM, DEVENDO A ETAPA 
DE LANCES PROCEDER PELO VALOR DO ITEM.OBJETO: CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE 
PREGÃO O REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA TODOS OS SETORES 
DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 15/07/2022 às 09:00hrs no site: http://187.9.146.42:8079/
comprasedital/EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA: 28/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Comercial Ticazo Hirata S/A
CNPJ nº 55.615.538/0001-00
Edital de Convocação AGO

Ficam convocados os acionistas para se reunirem em AGO que se realizará 
no dia 09 de julho de 2022, às 10:00 horas, em formato digital, na  
rede mundial de computadores (internet), por meio da plataforma Zoom. 
Para assegurar a autenticidade dos acionistas que participarão da 
Assembléia, os acionistas receberam por e-mail um link contendo o 
acesso a plataforma digital, a fim de deliberarem sobre: a) Exame das 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/21, e apreciação de 
resultados, b) Outros assuntos. Lins, 28/06/2022 - A Diretoria.

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
HOMOLOGAÇÃO 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM 
PROCESSO SICOM Nº 29/2022 
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de materiais de copa, conforme quantidades 
e especificações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital. 
Pelo presente termo, HOMOLOGO este procedimento licitatório e as propostas adjudicadas 
das empresas MASTER FOOD RIO PRETO LTDA - CNPJ: 22.448.098/0001-87, 
vencedora do certame nos itens/valor: 1 - R$ 34,80; 3 - R$ 3,48; 4 - R$ 199,00; 5 - R$ 
199,00; 7 – R$ 2,99; 8 - R$ 36,93 e NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - 
CNPJ: 08.528.442/0001-17, vencedora do certame no item/valor: 2 - R$ 14,92. 
São José do Rio Preto, 27 de junho de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente 
da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022

         PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 57/2022
OBJETO: Contratação de empresa para construção e asfalta-
mento de vias do município.
Face ao constante dos autos da Concorrência Pública nº 
04/2022, Processo Administrativo nº 57/2022, ADJUDICO 
para a empresa LGR CONSTRUTORA LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 14.173.369/0001-00, localizada na Rua Miguel Ser-
gio, nº 547, Jardim Yolanda, na cidade de São José do Rio 
Preto-SP, CEP 15061-610, que venceu esta licitação no va-
lor global de R$ 6.461.692,08 (seis milhões, quatrocentos e 
sessenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e oito 
centavos), perfazendo assim o valor global desta licitação R$ 
6.461.692,08 (seis milhões, quatrocentos e sessenta e um 
mil, seiscentos e noventa e dois reais e oito centavos)e  HO-
MOLOGO o procedimento.

Monte Aprazível, 28 de junho de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal

Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL
Josiane Oficiati Gallo Bigi – Membro da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL

(Portaria 90/2022)

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2022
OBJETO: Contratação de especializada para construção de 
Unidade de Saúde no distrito de Engenheiro Balduíno.
Face ao constante dos autos da TOMADA DE PREÇOS Nº 
03/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 68/2022, ADJU-
DICO para a empresa ROSALES GOMES CONSTRUTORA 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.699.377/0001-62, localizada na 
Rua Otavio I. Pardossi, nº 26, Domingos L. Vasconcelos, na 
cidade de Tanabi - SP, CEP 15170-000, que venceu a licitação 
valor global de R$ 342.115,65 (trezentos e quarenta e dois 
mil, cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos), perfa-
zendo assim o valor global desta licitação em R$ 342.115,65 
(trezentos e quarenta e dois mil, cento e quinze reais) e HO-
MOLOGO o procedimento.

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Presidente da COMUL

Josiane Oficiati Gallo Bigi – Membro da COMUL
Marcio Eduardo Rodrigues – Membro da COMUL

(Portaria 90/2022)

Proclamas 

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. EDVALDO MOREIRA e MARIA DE FÁTIMA MOTA, 
sendo ELE filho de ANTONIO MOREIRA e de MARIA MAR-
TA DE SANTANA MOREIRA e ELA filha de JOSÉ NUNES 
DA MOTA e de MARIA JOSÉ ARAGÃO MOTA; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 28/06/2022.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 
Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

VITOR MACEDO MENDONÇA e ANA CAROLINA DO CAR-
MO GASQUES. Ele, de nacionalidade brasileira, representante 
comercial, solteiro, nascido em Poloni, SP, no dia 15 de abril de 
1987, filho de MAURO MENDONÇA POEIRA e de MARIA JOANA 
MACEDO POEIRA. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, 
solteira, nascida em Tanabi, SP, no dia 20 de agosto de 1986, filha 
de PEDRO LOPES GASQUES JUNIOR e de EDVANIA LOURDES 
DO CARMO GASQUES. 

PAULO RODRIGUES DE MEDEIROS e SIMONE DA SILVA SAN-
TOS. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, divorciado, nascido 
em Sarandi, PR, no dia 12 de setembro de 1971, filho de JOSÉ 
RODRIGUES DE MEDEIROS e de LOURDES GIMENES DE ME-
DEIROS. Ela, de nacionalidade brasileira, vendedora, divorciada, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 06 de dezembro de 1972, filha 
de MARIO SANTOS e de ASTROGILDA JOSÉ DA SILVA SANTOS. 

RODRIGO GONZALEZ e ARISIA GODOY BARROS ROCHA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 28 de abril de 1973, filho de 
RAUL GONZALEZ e de ANA MARIA MIZIARA GONZALEZ. Ela, de 
nacionalidade brasileira, publicitária, solteira, nascida em Jales, SP, 
no dia 06 de janeiro de 1975, filha de ARI BARROS ROCHA e de 
BIONISIA GODOY ROCHA. 

ALAN CESAR ALVES MARQUINI e LETÍCIA ELIAS CAPAT-
TI. Ele, de nacionalidade brasileira, educador físico, divorciado, 
nascido em Fernandópolis, SP, no dia 16 de maio de 1988, filho de 
NILTON MARQUINI e de SILMARA DE FATIMA ALVES MARQUINI. 
Ela, de nacionalidade brasileira, fisioterapeuta, solteira, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 14 de janeiro de 1991, filha 
de LUIZ ANTONIO CAPATTI e de BENEDITA APARECIDA ELIAS 
CAPATTI. 

RUBENS ROGÉRIO DA SILVA e MARCOS ANTONIO QUITÉRIO. 
Ele, de nacionalidade brasileira, assistente administrativo, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 de agosto de 
1972, filho de OSVALDO DA SILVA e de HELENA APARECIDA 
ZEGUINE DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, agente ae-
roportuario, solteiro, nascido em Monte Aprazível, SP, no dia 16 de 
dezembro de 1963, filho de FRANCISCO QUITÉRIO e de TARCÍ-
LIA ALVES QUITÉRIO.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado 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, 28 de junho de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

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 Co-
marca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos no artigo 
1726 do Código Civil brasileiro, para habilitação da Conversão de 
união estável em casamento:

ROBERTO TADAYOSHI SUGAWARA e GLAUCIA MILENNE 
BRAGA. Ele, de nacionalidade brasileira, comerciante, divorcia-
do, nascido em Paulo de Faria, SP, no dia 30 de março de 1965, 
residente e domiciliado a Romeu Strazzi, Nº 1744, Jardim Walkíria, 
São José do Rio Preto, SP, filho de TOYOKI SUGAWARA e de 
MATIE SAKAKI SUGAWARA. Ela, de nacionalidade brasileira, do 
lar, divorciada, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de 
agosto de 1978, residente e domiciliada a Romeu Strazzi, Nº 1744, 
Jardim Walkíria, São José do Rio Preto, SP, filha de JAMIL ANTO-
NIO BRAGA e de MARIA LUIZA GARRONI BRAGA.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afi-
xado 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, 28 de junho de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

“ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE FARMACÊUTICOS”
CNPJ: 49.076.086/0001-25

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  PARA  ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO RIOPRETENSE DE FARMACÊUTI-
COS, CNPJ: 49.076.086/0001-25, através de sua Diretoria 
Executiva, devidamente representada por sua Presidente 
farmacêutica Drª Suemis Maria de Castro Alves, CONVOCA 
através do presente edital, de acordo com o artigo 37 do Ca-
pítulo VIII de seu estatuto, todos os membros da diretoria e 
associados, para Assembleia Geral  Extraordinária  que será 
realizada a rua Rubião Júnior, 2634, às 19:00 horas, do dia 
07 de julho  de 2022, com a seguinte ordem do dia:

• Alienação ou Oneração de bens móveis e imóveis do 
patrimônio da Associação.
A Assembleia, instalar-se-á em primeira convocação às 
19:00 h com a presença de pelo menos 2/3 dos associados 
e em segunda convocação, às 19:30 h com pelo menos 1/3 
dos associados, de  acordo com o Estatuto vigente.

Suemis Maria de Castro Alves
Presidente Associação Riopretense de Farmacêuticos

Editais



DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 29 de junho de 2022

SOCIAL LUI
WALDNER

ALTAR
Paulo Cezar e Rosângela Eliete Schmidt Perfeito e  
Walter Dias Junior e Gisele Maria Falavina Dias, re-
sidentes em Curitiba, convidam para a cerimônia do 
casamento de seus filhos Amanda e Gabriel, a reali-
zar-se às 17 h15 do dia 23 de julho de 2022 na Igreja 
Nosso Senhor Bom Jesus do Cabral em Juvevê. Após 
a cerimônia os convidados serão recepcionados no 
Graciosa Country Club. Merci.

MÚSICA ERUDITA 
A Mostra SESI de Música Erudita,que tem como obje-
tivo principal valorizar a identidade da música em sua 
diversidade,com apresentações gratuitas de artistas 
nacionais conceituados,tem três shows programados 
em seu teatro de Rio Preto, sempre às 20 horas: “Tri-
buto a Ennio Morricone”,pela Orquestra Laetare, 
amanhã,dia 30 de junho;”Villa-Lobos- Voz, Violino e 
Violão”, dia 1º de julho,sexta-feira e encerrando,”Sui-
te Orquestral As Missões”,por Fernando Marques de 
nossa cidade,no sábado.Reservas antecipadas de in-
gressospelo  MEU SESI, no site da unidade (riopreto.
sesisp.org.br) ou retirados 1 hora antes do evento.

LUTO I
Três falecimentos abalaram Rio Preto, recentemente.O 
do pecuarista Klinger Ribeiro,nome de grande prestígio 
em Paulo de Faria e região,para quem aliás,a história 
do Agro sempre tirou o chapéu em grande reverência.O 
deliciosamente alegre,irreverente e amigo,Gino Ber-
nardes, levado de nosso convívio por um infarto ful-
minante, cuja missa será celebrada hoje às 19 horas 
na Basílica.E o ex-integrante da seleção brasileira de 
natação,Onésimo Polízio Bueno,aos 82 anos,ex-cam-
peão individual no Sul-Americano de Natação em Cali, 
na Colômbia.Desta coluna os desejos de que Deus con-
forte os familiares e amigos,em cuja lista me incluo.

LUTO II
E por fim,minha colega,a jornalista capixaba,de Ita-
guaçu,autora de saborosas crônicas,Danuza Leão, na 
última quarta-feira,no Rio, de insuficiência respira-
tória,ocasionada por um enfisema pulmonar.Eu era 
fã de seus escritos e quando ela veio a Rio Preto,há 
15 anos, para lançar seu livro “Na sala com Danu-
za”,almocei com ela no Kiberama.Ela  viveu muitos 
momentos icônicos ao longo de seus 88 anos.Danuza 
teve três casamentos: o primeiro com o jornalista Sa-
muel Weiner,fundador do extinto jornal Última Hora;o 
segundo com o cronista Antônio Maria e o terceiro, 
com o também jornalista Renato Machado.Era irmã 
de um dos ícones da Bossa Nova, Nara Leão.

NOVA COLUNA
A pulsação da agenda social da cidade,ganha a par-
tir do próximo domingo, um novo fôlego.Prometendo 
seduzir o leitor pela pulsação borbulhante de suas 
notícias capazes de explodir o mais poderoso afrô-
metro- que vocês sabem,é o aparelho para medir a 
pressão dos gases dos vinhos espumantes- Luiz Fe-
lipe Possani volta à lide jornalística como colunista 
social, assinando uma página neste jornal.Com um 
bom português na ponta da língua,antenado com os 
tempos que correm: moderno, desconstruído, sen-
sível aos eventos mais jovens, promete registrar a 
trepidação do oficio de jornalista procurando por à 
prova a exatidão das informações garimpadas.Com 
certeza- anotem aí- será a próxima vitima da inveja e 
dos arroubos autoritários da Dona Encrenca.

NAMORADOS: Renatinho D’Onofre e Patrícia Martins 
Silva D’Onofre.

A MAGIA DO AMOR
Encerro na edição de hoje, a série de homenagens 
que prestei a alguns casais de nossa melhor socie-
dade,comemorando o mês de junho consagrado aos 
namorados. Não é fácil subverter os arquétipos dos 
jovens apaixonados que compartilham lembran-
ças,esperanças, sonhos e ideais.O cotidiano de um 
casal,tem uma fragilidade de cristal e para não pe-
trificar os sonhos,se faz necessário colecionar com 
carinho os bons momentos.Só assim, o amor toma 
a exuberância do infinito, Inquietações filosóficas à 
parte, esses casais homenageei, mostram no cotidia-
no que souberam até hoje,reinventar os momentos 
de felicidade.São nomes sempre festejados porque 
exibem a afetividade e o companheirismo, passapor-
te para que duas pessoas tenham acesso ao infinito 
do melhor dos sentimentos.

NOITE DE ENCANTAMENTO
Para não perder a paciência com a inclemência da vi-
da,é preciso estatura heroica.Depois de experimentar 
uma enorme melancolia pelo isolamento sanitário 
determinado pelo Covid e uma postura lassa,aba-
tida,porque queriam comemorar seus 70 anos,mas 
eram obrigados a adiar a festa por algumas vezes e 
ficar recolhidos ao casulo que os separava dos fa-
miliares e amigos por um blindex,o juiz de Direito 
aposentado,Carlos Alberto Russo e sua mulher,a rio-
-pretense Lidia Nasser,resolveram profiter la vie e 
festejar.Tomados por um enorme encantamento,se 
propuseram a mitigar as estratégias de isolamento 
e demonstrar o afeto que sentem por seu grupo de 
amigos e familiares,certos de que aos setenta anos,a 
volatilidade da vida,pode começar a acusar alguma 
erosão.Prova que a quarentena nos permite flores-
cer o pensamento e nos faz observadores do absurdo 
do mundo.Meticulosas,Lidia e sua filha Marina,reali-
zaram uma noitada que lustrou o determinismo bri-
lhante dos sonhos que aquecem o coração. Tomados 
por um enorme encantamento,entre cristais,faian-
ças, lantejoulas e pratarias,os íntimos de oliveira 
sentiram-se abençoados e estimulados a se jogar na 
vida,entre flûtes de champagne,generosos vinhos, 
coquetéis e whisky,um jantar impecável assinado 
pelo buffet Julio Perinetto,reunidos em grandes me-
sas para conversar,dançar,comer ,beber e desfrutar 
das delícias a eles oferecidos pelo casal host no Bu-
ffet Villa Vissutti, na Vila Olímpia em Sampa.Precio-
sa chuva de sensações, que molha a relva de nossa 
alma salienta-se perceptível quando a escolha musi-
cal traz delícias aos ouvidos, como o cantor francês 
Aymeric Frerejean  e Dudu França, um dos finalistas 
do Voice Brasil, que passearam entre Edit Piaf e Frank 
Sinatra. Uma delícia! 

CHAMPÃ & CAVIAR
*A ACIRP Associação Comercial e Empresarial de 

Rio Preto,marcou para amanhã,na sede histórica da entida-
de, no centro da cidade,o coquetel de lançamento da obra 

retrofit do Centro de Convenções “Anatol Konarski”.

*Mário Sergio Cortela apresenta dia 26 
de agosto no Clube Monte Líbano, a palestra “ Faça o teu 

melhor-Competência e o risco de mediocridade”. Ingressos 
a R$160,00 em três vezes.

*Desde segunda-feira, o Zappa’s 
Casarão, na Antonio de Godoy, vizinha do Mercadão, está 

funcionando informalmente, oferecendo seu leque de pro-
dutos.Amanhã,recebe a press para um tour guidé e cocktail 
e na sexta-feira,outro cocktail, desta vez,para autoridades.

*Começou: o governador Rodrigo Garcia(PSDB) 
é esperado em Rio Preto amanhã.No sábado,Márcio Fran-

ça(PSB) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) segunda-feira.

*A Festa Junina do Harmonia Tênis Clube, 
realizada quinta-feira passada, foi um grande sucesso. 
Armada com capricho no Pavilhão Raul Sisti, reuniu as 

famílias associadas do fechadíssimo clube.A animação 
esteve over the rainbow.

*Também as duas noites de Festa Juni-
na do Automóvel Clube alcançaram pleno êxito. Lotadas, 

receberam aplausos dos associados. 

*A inauguração oficial do Mercado Muni-
cipal, aproveita seu aniversário dia 19 de julho, com quatro 

dias de intervenções culturais na semana em que aquele 
monumento histórico ganha idade nova. 

*O pastor Claudio Duarte se apresenta em Rio 
Prto dia 18 de novembro no Centro Regional de Eventos.

*O Hotel Bravo City nos andares superiores do 
prédio que abrigou a extinta Casa Bueno,no coração da 

cidade, deverá começar a funcionar em julho.

*Inspiram cuidados os estados de saú-
de de duas senhoras queridas do high: Célia Arroyo e Rose 

Nogueira.

*Roberto Carlos é a atração do Espaço 
Unimed,novo nome do Espaço das Américas em São Paulo.
Se apresenta dias 31 de julho,5 e 6 de agosto.O cantor, lan-
çou o seu 33º álbum “Amor sin Límite” com músicas inédi-

tas em espanhol.

*Aniversariante de ontem, Eva-
nilda do Amaral ganhou festa surpresa no bar Aperitivo no 

Automovel Clube.
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Rio-pretense de letras e cultura
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