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ELEIÇÕES 2022

Rodoviária 
prevê 31% mais 
embarques
 em julho

A maior zona eleitoral da cidade, a 267ª que  tem total de 146.085 eleitores aptos a votar e 1.764 mesários convocados.

COVID EM MULHERES

Especialista 
alerta para 
efeitos 
prolongados
De acordo com o espe-
cialista em cirurgia car-
diovascular Edmo Atique 
devemos nos atentar com o 
quadro da covid longa por-
que consiste num processo 
inflamatório residual da 
infecção original pelo co-
ronavírus, podendo causar 
sintomas limitantes como 
cansaço, fadiga, palpitações 
e alterações da pressão ar-
terial. Alerta tem foco nas 
mulheres. CIDADES Pág.5

TÁXIS PODERÃO
TER DEZ ANOS
Prefeito Edinho Araujo 
(MDB) enviou projeto au-
mentando de oito para dez 
anos o tempo de fabricação 
de carros dos taxistas de Rio 
Preto. POLÍTICA  Pág.3

Em Rio Preto, Tarcísio destaca Bolsonaro e critica Garcia
Candidato a governador de São Paulo, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou 
no fim da tarde desta segunda-feira, 4, de encontro com empresários da região de Rio Preto.” Redução de tributos, 
capacitação profissional e a desburocratização para fazer uma economia andando com velocidade”, afirmou o ex-
-ministro para cerca de 150 empresários. Entre autoridades participaram do encontro o deputado federal e médico 
Eleuses Paiva (PSD) e a Coronel Helena (Republicanos), candidata a prefeita de Rio Preto em 2020.  POLÍTICA Pág.3

AVIÃO INTERCEPTADO
Pilotos das Força Aérea Brasileira interceptaram, no 
Estado do Mato Grosso do Sul, o avião de pequeno porte 
que entrou no espaço aéreo brasileiro sem autorização. O 
piloto fez um pouso forçado próximo a Jales e abandonou 
a carga com 600 quilos de cocaína. CIDADES Pág.4

MOBILIDADE

Ipiguá 
anuncia verba 
para construir 
Anel Viário

CIDADES    Pág.5

CONCURSO

Auriflama 
abre 40 vagas 
com salários 
de até R$ 5 mil
A Prefeitura de Auriflama 
informou que estão aber-
tas inscrições para mais de 
40 vagas em um concur-
so público. Profissionais 
com ensino fundamental 
e superior podem se ins-
crever. Há opções para 
auxiliar administrativo, 
agente de serviços gerais, 
contador, vigia e motoris-
ta. As inscrições por meio 
da internet vão até o dia 1 
de agosto. 
CIDADES Pág.5

FUTEBOL

Mirassol 
atropela 
e amplia 
liderança
O Mirassol conquistou 
uma grande vitória na 
tarde deste domingo (3) ao 
golear o Atlético-CE por 6 
a 0. O time da região abriu 
vantagem de quatro gols 
no primeiro tempo e com-
pletou o placar na etapa 
final. A partida, válida pela 
13ª rodada do Campeona-
to Brasileiro Série C, foi 
realizada no Estádio José 
Maria de Campos Maia, 
em Mirassol. 
ESPORTES Pág.6

JOGOS REGIONAIS

Futebol 
feminino 
vence 
na estreia
O time de futebol femini-
no do Realidade Jovem 
estreou neste sábado (2) 
nos Jogos Regionais do 
Interior. A equipe, uma 
das mais tradicionais do 
país, campeã Paulista e 
Brasileira, venceu Votu-
poranga, por 1 a 0, gol de 
Carolzinha, em Rio Preto. 
Agora, o time, do técnico 
Chicão Reguera, aguarda 
adversário para sua estreia 
no Campeonato Paulista. 
ESPORTES Pág.6

Cartórios começam a convocar 
4.143 mesários rio-pretenses 

Rio Preto contará com o 
trabalho de 4.143 mesários 
nas eleições de outubro 
deste ano que vai definir o 
presidente da República, 
governadores, deputados 
estaduais e federais, além 
de senadores. A Justiça Elei-
toral iniciou a convocação 
dos mesários responsáveis 
diretos do processo eleitoral 
nos munícipios brasileiros 
nesta semana. 
POLÍTICA  Pág.3

A Rodoviária de Rio Preto, 
que funciona temporaria-
mente no espaço do antigo 
Terminal Urbano, deve 
registrar 50 mil embarques 
neste mês de julho. A esti-
mativa da Empresa Munici-
pal de Urbanismo (Emurb), 
que administra o espaço, 
leva em conta a compilação 
dos dados fornecidos pelas 
28 empresas de transporte 
rodoviário que operam 
no terminal. O montante 
previsto representa um 
aumento de 31,6% em re-
lação ao mês de junho, 
quando foram registrados 
38 mil embarques. O  mo-
tivo para esse aumento é o 
período de férias escolares. 
CIDADES  Pág.5

FAMERP

Alunos 
desenvolvem 
projetos 
de inovação
Nesta terça-feira (5), acon-
tece o 3º Simpósio de Ino-
vação e Empreendedorismo 
da Saúde. O evento  apre-
sentará protótipos entre-
gues como finalização  de 
curso. A organização é da 
disciplina do Programa de 
Pós-Graduação em Enfer-
magem. CIDADES Pág.5

Candidato a governador de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas participou de encontro com empresários da região ontem
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!
Vamos falar de um assun-

to muito pertinente e inédito 
hoje! 

Você já teve “medo de ser 
deixado de fora”? Em inglês, 
uma sigla vem sendo usada 
para referir a esse medo, 
FOMO, “Fear of missing out”, 
que faz jus a esse medo.

O FOMO pode ser utiliza-
do para justificar o medo de 
perder uma atualização ou 
evento social! Pensando nes-
sa frase, remetemos o olhar 
para as redes sociais! Sim, 
esse fenômeno de ficar “on 
line” o tempo todo, de “não 
se desligar”, de não perder 
nenhum “post”, de saber o 
que as pessoas fazem e pos-
tam, ciente de tudo, dentre 
outros?!

Se você está passando 
por algumas situações como: 
falta de concentração, difi-
culdade me ter tempo livre 
e ler, fazer exercícios físicos, 
passear, descansar e uma ne-
cessidade crescente de estar 
“on” durante a noite, durante 
as refeições, em intervalos 
do trabalho, na mesa com 
amigos e cada um com seu 
celular sem conversarem, 
dentre outros, você pode estar 
FOMO!!!

Esse tipo de comporta-
mento, com as pessoas des-
conectadas entre si, buscando 
estar conectadas o tempo 
todo é um sinal que você 
precisa de ajuda!

Algumas pessoas pode-
rão se justificar que durante 
a pandemia ficaram mais 
conectados devido ao isola-
mento social, outras porque 
precisam saber das notícias 
para trabalho, enfim, serão 
muitas as justificativas, mas 
não, esse fenômeno atual 
está ligado ao uso e por que 
não, abuso do uso das redes 
sociais, das tecnologias.

Surge então um senti-
mento de angustia social, 
de isolamento maior, de não 
pertencimento ao novo mun-
do globalizado. Tal é esse 
sentimento, que aparece a 
ansiedade, a depressão e até 
outras maneiras de sofrimen-
to psíquico que estão sendo 
detectados atualmente em 
consultas clinicas.

Muitas dessas consequên-
cias estão ligadas à dependia 
da tecnologia, que ao longo do 
tempo, se não forem tratadas 
poderão se tornar um Trans-
torno Obsessivo Compulsivo, 
dentre outros que estão sendo 
observados e estudados, pois 
o objeto que se constitui como 
principal para se manter “on 
line”, no caso celulares, pode-
rão acabar sendo uma espécie 
de extensão do indivíduo. 

Ainda hoje, o ser humano 
não consegue acompanhar as 
inovações tecnológicas que 
vem emergindo em ambien-
te digital. Nossa capacidade 
cerebral não acompanha tais 
fenômenos. Então, nessa 
ânsia de correr atrás do que 
se busca, sem mesmo saber 
o que busca, poderá tornar o 
uso excessivo das tecnologias 
em vício.

Conhece alguém assim?? 
Os indivíduos que estão com 
FOMO, não relaxam! Não 

percebem tal dependência! 
E o que seria pior, veem 
tais comportamentos como 
normais!!

Enquanto consequências, 
podemos citar: ansiedade 
generalizada, transtornos do 
sono, depressão, dificuldades 
em estudos, procrastinação 
na vida pessoal e no trabalho 
e uma muito peculiar que 
é tratada em consultório 
psicoterápico, a intolerância 
a frustração, gerada nesse 
caso pelo sentimento de in-
ferioridade! 

Mas como seria então a 
possibilidade de se usar as 
redes sociais sem ter tais 
atritos? Ao observar alguém 
ao seu lado que tem apresen-
tado tal comportamento de 
FOMO, você poderia conver-
sar com ela sobre o que aqui 
dissemos, tentar explicar 
tais malefícios causados pelo 
excesso do uso da tecnologia. 
Este seria um pequeno passo!

Cabe aqui acrescentar que 
ao se referir sobre tais com-
portamentos à outra pessoa, 
não nos cabe julgar, mas dar 
atenção, mostrar real preo-
cupação, atenção e contribuir 
para que isso diminua.

Em um cenário que cres-
ce a cada dia, cabe a nós, 
antes de tudo, mostrar que 
a hiperconectividade exige 
equilíbrio, tanto em conexões 
remotas ou presencias! 

Uma técnica difundida 
como auxilio para estes com-
portamentos de conectivida-
de excessiva é o “Mind Ful-
ness” (Atenção Plena), que 
tem como objetivo focar no 
momento presente, consigo 
mesmo, na tentativa de se 
perceber bem e com conec-
tividade moderada.

A terapia também po-
derá ser indicada e, dentro 
dos processos da qual ela se 
destinará, usar em conjunto 
o Mind Fulness.

No próximo artigo falare-
mos sobre outro fenômeno 
que se chama JOMO!

Segurem a ansiedade!!! 
Logo mais estaremos deta-
lhando esse primo próximo 
do FOMO!

Lembramos que conhecer 
o processo não limita a con-
dição de se estar em processo 
psicoterápico. O(a) terapeuta 
psicológico(a) é o profissio-
nal que pode oferecer um 
acolhimento completo e ava-
liar os sofrimentos psíquicos 
de cada pessoa de maneira 
individual e única. Se você 
deseja saber mais sobre este 
assunto nos procure! Esta-
mos sempre à disposição!

*E-mail :  psicoro -
s e b a l l e s t e r o 1 9 6 7 @
g m a i l . c o m  /  i n s t a -
gram: @rosemeire_te-
rapeutaskinneriana / 
watts:(14)997215150.

Psicóloga formada 
pela Instituição Munici-
pal de São Manuel - Imes-
sm - SP; Aprimoramento 
pelo ITCR (Instituto de 
Terapia por Contingen-
cias de Reforçamento de 
Campinas) - SP: Demais 
cursos no Lattes Rose-
meire A. B. Ballestero.

Aparecida Ondina Ribeiro, natural 
de São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 85 anos de idade. Era viúva de 
Sr. Ismael Geraldo Gonçalves e dei-
xa os filhos Luciana Maria, Cristiane 
Valéria e Ismael Geraldo. Será se-
pultada no dia 03/07/2022 às 14h, 
saindo seu féretro do velório Ercilia 
para o Cemitério da Ressurreição. 

FALECIMENTOS E MISSAS
Pedro Aguera Filho, natural de 
Magda-SP, faleceu aos 73 anos de 
idade. Era casado com Sra. Silvia 
Aparecida Sicoti Aguera e deixa os 
filhos Ana Silvia e Ana Cristina. Será 
sepultado no dia 03/07/2022 às 
16h, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemitério Par-
que Jardim da Paz.

O atual ministro da Saúde 
afirmou que o aborto é crime no 
Brasil e minimizou as críticas 
feitas contra o novo guia de as-
sistência sobre o tema lançado 
por sua pasta há cerca de 15 dias. 

O erro de se afirmar com 
tanta ênfase a criminalidade da 
situação, colocando em evidência 
sua perspectiva pecaminoso-re-
ligiosa e carregando o debate de 
ideologia, faz com que sobre o 
tema não haja uma análise pon-
derada e necessária à realidade 
tanto médica quanto penal.

Em primeiro lugar, é preciso 
delimitar o tipo de aborto que é 
previsto como crime no direito 
brasileiro. Como se verá abaixo, 
dentre as espéciespossíveis de 
aborto,sob a perspectiva penal, 
apenas um é considerado crime. 

Para se compreender isto, 
deve-se ter em mente que há 
um conjunto de elementos que 
compõem um crime, qualquer 
crime. Sem um destes elementos, 
a conduta não pode configurar 
delito. Quais são tais elementos? 
São tipicidade, antijuridicidade e 
culpabilidade.

O crime precisa ser típico, 
isto é, enquadrar-se na descrição 
da lei; precisa ser antijurídico, ou 
seja, a conduta não pode estar 
amparada na lei; e, por fim, deve 
ser culpável, vale dizer, ser repro-
vável da perspectiva do agente. 

Quando a lei fala em exclu-
dente de ilicitude, ela quer exa-
tamente dizer que dada conduta 
não pode ser crime porque falta 
o elemento da antijuridicidade, 
quer dizer, a lei em certo caso 
permite a prática da conduta e 
ela não pode ser considerada 
criminosa.

Exemplo clássico: matar 
alguém por legítima defesa. 
A morte ocorreu, há agente 
praticante da conduta, mas há 
uma “permissão” legal para 
esta situação, que é a defesa do 
próprio agente ou de terceiros. 
Assim, mesmo tendo ocorrido a 
morte, a conduta não se tipifica 
como homicídio e, portanto, não 
é homicídio. 

Com relação ao aborto, sob 

Aborto é crime, Sr. Ministro?
João Ibaixe Jr. Quando a lei fala em excludente de

ilicitude, ela quer exatamente dizer que 
dada conduta não pode ser crime porque 
falta o elemento da antijuridicidade

aspecto legal, existem quatro 
modalidades: natural; necessário; 
sentimental e ilícito propriamente 
dito.

O natural é aquele que ocorre 
por circunstâncias biofisiológicas 
involuntárias à gestante, que, na 
maior parte dos casos, pretendia 
a continuidade da gravidez. Este 
caso por óbvio não tipifica crime. 

Necessário é o aborto assim 
chamado quando praticado se 
não houver outro meio de salvar 
a vida da gestante, a não ser com 
o sacrifício do feto. A interrupção 
da gravidez é realizada visando-se 
preservar a saúde da gestante, o 
que hoje implica em condições 
físicas e psicológicas. Um exemplo 
disto, dado por interpretação mais 
ampla da lei na ADPF 54, é o caso 
do chamado aborto do anencéfalo, 
cuja justificativa pode ser fundada 
em tal circunstância. Deste modo, 
o aborto necessário, denominado 
ainda terapêutico ou curativo, 
não configura crime por expressa 
previsão legal. 

O aborto sentimental é aquele 
que pode ocorrer quando a gra-
videz tiver origem num ato de 
violência contra a mulher, vítima 
neste caso de crime contra sua 
dignidade sexual, configurado 
basicamente pelo estupro. A lei 
penal em consideração a inte-
gridade psicológica da mulher 
permite o aborto, dizendo que ele 
não é punível. Verifica-se ainda a 
ausência de antijuridicidade e o 
fato não é considerado criminoso. 
É possível também se considerar 
a justificativa quanto ao dolo, pois 
a motivação não é a interrupção 

isolada da gravidez, porém antes, 
a preservação da estrutura sen-
timent al da gestante, a qual não 
pode ser submetida, como regra, 
a um profundo esforço de manu-
tenção de uma vida cuja origem 
é espúria e indesejável. O aborto 
sentimental recebe a denomi-
nação de humanitário, moral ou 
ético, em face de tentar diminuir 
os reflexos negativos da violência 
à recuperação da mulher. E não 
constitui crime. 

O único tipo ilícito de aborto é 
aquele provocado pela gestante ou 
por terceiro, seja médico ou não, 
com ou sem consentimento, mo-
tivado por outra circunstância que 
não as acima tratadas. Criminoso 
é o aborto provocado sem finali-
dade terapêutica ou sentimental, 
sem visar proteção da vida física 
ou moral da gestante. Ele é gerado 
pela insegurança, pelo medo, pela 
irresponsabilidade, pela falta de 
informação e pela falta de apoio 
individual e social. Enfim, sua 
causa não é natural, terapêutica 
ou humanitária, mas de natureza 
socioeconômica. 

A gestante, nesta situação, 
encontra-se isolada, sem amparo, 
sem perspectivas, sem horizon-
tes, abandonada mesmo pelo 
companheiro que, em momentos 
anteriores, sob a proteção da in-
timidade, prometia-lhe a luz das 
mais distantes estrelas. 

Neste caso, o aborto é pratica-
do justamente por faltarem condi-
ções de atendimento à gestante e 
de amparo social a uma possível 
futura mãe.

Falta o que todos os governos 

falsamente dizem que pretendem 
suprir: atendimento médico e 
assistência social. Falta o respeito 
à cidadã, que, na condição de ges-
tante, não tem suporte assistencial 
algum dos entes públicos, para 
poder decidir o que fazer de seu 
futuro, com uma nova vida em 
seu ventre.

Ausente está uma estrutura de 
formação que aponte horizontes 
para a mulher que foi abandonada 
em sua situação de gravidez. Falta 
amparo social para demonstrar 
que existem outros recursos e que 
o amanhã não será obscuro. 

Falta vergonha do governo e 
da sociedade para estender a mão 
a quem efetivamente precisa de 
apoio, duas vidas em jogo num 
só corpo.

Cercada de todas as condições, 
a mulher teria efetiva liberdade 
para tomar decisões ponderadas. 
Aí haveria a possibilidade do exer-
cício de uma escolha. Então essa 
mulher seria livre. 

Mas a realidade é a do desam-
paro da qual já se sabe. O que 
esta realidade implica é, diante 
de sua implacável força, verificar 
se ela não configuraria em termos 
penais uma causa supralegal de 
excludente de ilicitude. 

Seria uma causa de exclusão 
de ilicitude fundada numa questão 
social provocada pela desigual-
dade. A gestante cuja ausência 
de condições socioeconômicas a 
premissem ao desespero, teria 
assim um suporte legal caso viesse 
a praticar o aborto. É bastante 
polêmico, deve-se reconhecer, 
mas permitiria uma justiça mais 
equilibrada e teria, certamente, 
também um pano de fundo hu-
manitário. Mas isso exigiria que 
principalmente um Ministro da 
Saúde tivesse uma visão mais hu-
manista e menos totalitária.

 
*Advogado criminalista e 

ex-delegado de Polícia, é es-
pecialista em Direito Penal, 
pós-graduado em Ciências 
Sociais e Teoria Psicanalíti-
ca e mestre em Filosofia do 
Direito e do Estado.

Depois do open banking e open 
insurance, chegou a vez do se-
tor da saúde aderir ao modelo 
aberto de compartilhamento de 
dados, trazendo mais agilidade 
e benefícios para empresas e pa-
cientes. Em fevereiro, o Ministé-
rio da Saúde anunciou interesse 
no open health, uma medida 
que permite que operadoras de 
saúde, clínicas médicas, hospitais 
e consultórios possam compar-
tilhar de maneira responsável e 
legal as informações dos pacientes 
-- desde que, sempre, autoriza-
das pelo proprietário dos dados. 
Essa prática propõe, entre ou-
tras coisas, que as instituições de 
saúde criem produtos e ofereçam 
soluções mais adequadas, persona-
lizadas e padronizadas aos perfis 
dos pacientes. Além disso, é um 
movimento importante para auto-
matização e ganho de produtivida-
de, tanto para o compartilhamento 
e atualização de informações entre 
diferentes entidades e planos, 
quanto para o armazenamento e 
recuperação destes mesmos dados. 
O dia a dia dos profissionais da 
saúde também será positivamente 
impactado. Não estamos falando 
apenas do histórico do paciente, 
mas também do compartilha-
mento de informações multimí-
dia, como resultados de exames 
e imagens médicas. Com esses 
dados em mãos, o processo de 
diagnóstico e orientação pode 
ser otimizado em grande escala. 
O Open Health também pode e 
deve ser aplicado no âmbito da 
gestão pública. A capacidade de 
se agregar dados de pacientes para 
a gestão de saúde da população e 
desenvolver ou aprimorar progra-
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Open health: o que está por trás da medida que visa 
aprimorar e transformar a saúde suplementar no Brasil

mas de qualidade de atendimento 
tem um potencial enorme de trans-
formar a maneira como a saúde 
é tratada hoje em dia no Brasil. 
No entanto, alguns detalhes ga-
nham muita importância com essa 
potencial mudança. Instituída e 
em vigor desde 2020, a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD) 
traz uma série de regulamenta-
ções e parâmetros para garantir 
a segurança de dados sensíveis 
e informações pessoais. Com o 
open health, as instituições de 
saúde teriam de investir ainda 
mais em sistemas e soluções que 
garantam compliance corporativo 
e assegurem que apenas os dados 
autorizados pelos pacientes se-
jam acessíveis, assim como estes 
sejam devidamente notificados a 
quem as informações estão sendo 
compartilhadas. Além de manter a 
transparência entre as duas partes, 
também é preciso qualificar os sis-
temas de proteção contra invasões, 
vazamentos ou softwares malignos. 
Outro ponto que merece aten-
ção é a padronização dos dados 
para o compartilhamento dessas 
informações. A princípio parece 
algo fácil, porém a saúde é um 
setor complexo e sabemos que 
as instituições possuem formas 
distintas de nomear e classificar 
os dados, conforme seus padrões 
e interesses. Essa prática também 
precisa ser uniformizada ou mini-
mamente orientada para que haja 
uma linguagem unificada e, assim, 
interoperabilidade no segmento. 
Com tantos detalhes voltados para 
dados e informações, é preciso 
entender como a tecnologia apoia 
esse movimento, quais ferramen-
tas serão utilizadas e quais investi-
mentos serão realizados. Importan-
te destacar que as instituições de 
saúde públicas e privadas possuem 
uma alta discrepância financeira 

para investimentos tecnológicos e 
esse é outro fator a ser observado 
pelos órgãos regulatórios. Nesse 
sentido, também é importante 
destacar que, na área da saúde, a 
taxa de profissionais habituados a 
utilizar ferramentas tecnológicas 
mais modernas de gestão ainda 
deixa a desejar -- o que torna o 
cenário um tanto quanto delicado.

Uma vez que bases de dados 
são consolidadas e analisadas, 
é possível fazer o mapeamen-
to e segmentação de pacientes 
e, aliado a outras informações, 
pensar em soluções voltadas para 
atender cada perfil de pessoa ou 
até mesmo novas maneiras de 
lidar com doenças específicas. 
De forma geral, os órgãos regu-
latórios de saúde também con-
seguem ampliar a visibilidade 
sobre as instituições e, assim, ter 
acesso conjunto às informações 
dos pacientes. Com isso, é pos-
sível unificar uma base nacional 
e a partir das notificações fazer 
análises e elaborar projeções so-
bre eventuais epidemias, ante-
cipando campanhas vacinais ou 
de conscientização de doenças. 
Em resumo, o setor da saúde 
avançou bastante nos últimos anos 
em diversos aspectos, sejam esses 
teóricos ou funcionais. Tecnologi-
camente, as instituições também 
se apresentam mais qualificadas 
e com maior aderência digital, a 
partir de investimentos realizados 
recentemente - muitos deles impul-
sionados pela pandemia. Diante do 
cenário atual, mesmo com desafios, 
o público pode aguardar uma 
movimentação e mudanças no seg-
mento, que serão estruturadas para 
gerar benefícios efetivos e uma me-
lhor experiência do paciente. Esse 
deve ser um objetivo comum, de 
instituições (públicas ou privadas) 
e do governo, em prol da sociedade.
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Política ICMS nos estados
20 estados já anunciaram a redução 
do ICMS sobre combustíveis. Nesta 
segunda foram Ceará e Amazonas.

Voos em queda
A demanda por voos domésticos teve 
queda de 2,5% em maio, na compara-
ção com o mesmo mês de 2019.

Rio Preto contará com o 
trabalho de 4.143 mesários nas 
eleições de outubro deste ano 
que vai definir o presidente 
da República, governadores, 
deputados estaduais e federais, 
além de senadores. A Justiça 
Eleitoral iniciou a convocação 
dos mesários responsáveis di-
retos do processo eleitoral nos 
munícipios brasileiros. 

Em Rio Preto, as três zonas 
eleitorais já sabem quantos 
rio-pretenses irão atuar como 
mesários ou mesárias nestas 
eleições.  A maior zona elei-
toral da cidade, a 267ª que 
abrange a região norte, tem 
total de 146.085 eleitores aptos 
a votar e 1.764 mesários convo-
cados. Na sequencia aparece a 
zona eleitoral 268ª na região 
da Vila Toninho e São Marcos, 
com 107.698 eleitores e 1.255 
mesários. Já a terceira zona 
eleitoral de Rio Preto, a de nú-
mero 125ª, na região central, 
tem 90.731 eleitores com 1.124 
mesários convocados. 

“A função que desempe-
nham na eleição é de funda-
mental importância. O traba-

4.143 rio-pretenses serão  
convocados para mesários

ELEIÇÕES 2022

lho realizado por eles garante 
o funcionamento das seções 
eleitorais e por conseguinte, 
garante que a vontade do 
eleitor seja respeitada e a de-
mocracia fortalecida”, afirma 
ao Dhoje Interior a chefe do 
Cartório de Rio Preto, Renata 
Alcântara Kfouri. 

As convocações têm ocor-
rido, preferencialmente, por 
e-mail e aplicativo de men-
sagens. Nos casos em que 
não for possível o contato 
por meio eletrônico, haverá o 
envio de correspondência. Os 
convocados deverão confirmar 
o recebimento da convocação 
por meio do site do TRE-SP. 

A partir do seu recebimen-

to, o eleitor ou eleitora tem 
cinco dias para aceitar ou 
contestar a convocação. A 
contestação deve ser feita, 
mediante requerimento, junto 
ao juízo eleitoral. O trabalho 
é obrigatório e a dispensa só 
ocorre em casos excepcionais. 

Os mesários são nomea-
dos, de preferência, entre os 
eleitores do mesmo local de 
votação que tenham se volun-
tariado. Eleitoras e eleitores 
com mais de 18 anos e situ-
ação eleitoral regular podem 
se inscrever para participarem 
das Eleições 2022 como mesá-
rios voluntários. Nas eleições 
municipais de 2020, foram 
convocados mais de 320 mil 

A maior zona eleitoral da 
cidade, a 267ª que  tem 
total de 146.085 eleito-
res aptos a votar e 1.764 
mesários convocados.

EM RIO PRETO

Projeto aumenta para 
dez anos uso de táxis

4.143 rio-pretenses vão trabalhar como mesários nas eleições de outubro

Projeto eleva para dez anos tempo de uso dos táxis

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) protocolou projeto na 
Câmara Municipal em que 
solicita a ampliação de 8 para 
10 anos o tempo de fabricação 
dos veículos para que taxistas 
possam atuar em Rio Preto. 

O projeto de lei altera e traz 
nova redação a Lei nº 8.626, 
de 14 de maio de 2002, que 
dispõe sobre o exercício da 
atividade de transporte de 
passageiros por veículos de 
aluguel – táxi, no município. 

2 anos a mais
A propositura objetiva am-

pliar de 08 (oito) para 10 (dez) 
anos de fabricação do veículo, 
a permissão para a inscrição 
ao preenchimento de vagas 
para o exercício da atividade 
de transporte de passageiros 
por veículos de aluguel – táxi”, 
diz trecho do projeto. 

“Fica proibida a renovação 
anual do alvará para explora-
ção dos serviços de táxi, com 
veículo de 12 (doze) ou mais 
anos de fabricação”, ainda 
determina o projeto. 

Na justificativa o prefeito 
diz que a mudança no tempo 
de fabricação dos veículos por 
parte dos taxistas é uma forma 
de evitar que eles precisem ser 
obrigados a adquirir veículos 
mais novos. 

“Viabiliza a flexibilização 
da prestação dos serviços de 
táxi no Município, fomentan-
do de forma adequada que os 
permissionários explorem sua 
atividade sem que tenham de 
adquirir novos veículos ou 
veículos com menor tempo 
de utilização ou fabricação, 
de forma tão imediata como 
é exigido até o presente mo-
mento”, diz trecho do projeto 
do prefeito Edinho. 

O projeto não tem data para 
ser analisado em plenário.

Divulgação

Rapahel FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Candidato a governador 
de São Paulo, o ex-ministro 
da Infraestrutura Tarcísio de 
Freitas (Republicanos) par-
ticipou no fim da tarde desta 
segunda-feira, 4, de encontro 
com empresários da região de 
Rio Preto. Tarcísio, candidato 
apoiado pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), chegou ao 
evento, no prédio do Centro 
das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Ciesp), ao lado 
do pré-candidato a deputado 
estadual Danilo Campetti 
(Republicanos). 

Logo na chegada Tarcísio 
concedeu coletiva de impren-
sa e foi abordado em vários 
temas. O ex-ministro deposi-
tou sua eventual vitória nas 
eleições deste ano ao apoio 
do presidente Bolsonaro, 
dizendo inclusive que no 
Estado deve ser repetida a 
polarização que acontece em 
nível federal, entre Bolsonaro 
e o ex-presidente Lula (PT). 

“Importância total. Bol-
sonaro é muito querido no 
estado de São Paulo, é forte 
no interior e sou seu pré-
-candidato. É uma alavanca 
importante, apoio de peso. 
Acredito que a gente vai ca-
minhar para a mesma pola-

Em Rio Preto, Tarcísio destaca Bolsonaro 
e critica uso da máquina por Garcia

ELEIÇÕES 2022

Logo na chegada Tarcí-
sio concedeu coletiva 
de imprensa e foi abor-
dado em vários temas

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

rização que acontece em nível 
federal”, declarou. 

Sobre recentes pesquisas, o 
ex-ministro diz não acreditar 
em pesquisas manipuladas. 

“A gente está indo muito 
bem, a gente vai continuar 
caminhando com humilda-
de, a passos firmes, estamos 
construindo uma campanha 
leve, bonita e conquistando os 
paulistas”, declarou. “Acredito 
nas sérias (pesquisas) e não 
nas manipuladas”, afirmou 
ele. 

Sobre a possível saída do 
candidato Márcio França 
(PSB) da disputa – ele vem 
sendo pressionado pelo PT a 
concorrer ao Senado – Tar-
císio acredita que os votos 
serão pulverizados. “Acho 
que é indiferente. Acho que 
os votos dele são distribuídos 
quase que equitativamente 
entre o Haddad, Rodrigo e 
eu”, referindo-se ao governa-
dor Rodrigo Garcia, do PSDB, 
pouco atrás deles nas pesqui-
sas recém divulgadas. 

que a gente sempre foi muito 
acolhido com muito carinho”, 
disse. 

Desde o último sábado, 2, 
passou a vigorar uma série 
de restrições eleitorais em 
que candidatos devem seguir, 
como por exemplo, a proibi-
ção de inaugurações públicas 
e liberação de recursos por 
meio de eventos. O governa-
dor e pré-candidato Rodrigo 
Garcia vem sendo criticado 
por ter utilizado a estrutura 
do governo Estadual para 

Em Rio Preto, Tarcísio destaca Bolsonaro e critica uso da máquina por Garcia

Ninho tucano 
O pré-candidato não ame-

nizou nas críticas ao atual 
governador Rodrigo Garcia, 
nascido em Tanabi, mas com 
forte ligação na região de Rio 
Preto. Tarcísio afirmou que 
não cabe mais espaço para 
espécie de currais eleitorais 
como se via no passado, e 
quando questionado que vi-
sitava a “cidade do Rodrigo”, 
o ex-ministro retrucou. 

“A cidade não é dele, é 
nossa. Cidade importante 

mesários e cerca de 185 mil 
eram voluntários, um percen-
tual de 57%. 

Quem trabalha como me-
sário ou mesária tem direito 
a dois dias de folga para cada 
dia trabalhado e também para 
cada dia de treinamento em 
emprego público ou privado. 
O mesário ganha auxílio-ali-
mentação no valor de 45 reais 
por turno de votação, além de 
ter preferência no desempate 
em concursos públicos que 
tenham essa previsão no edital. 
É possível, ainda, dependendo 
da universidade, utilizar as 
horas trabalhadas nas eleições 
como atividade curricular 
complementar.

Raphael FERRARI

uma série de inaugurações 
e anúncio de repasses que 
chegaram ao montante de R$ 
3,5 bilhões, sempre ao lado de 
deputados aliados. 

Tarcísio voltou a criticar o 
governador, afirmando que é 
evidente que estão usando a 
máquina “com vontade”. “Mas 
já foi o tempo que isso fazia a 
diferença. O povo não é mais 
besta. A quantidade de pro-
paganda que está sendo feita, 
de mídia, dinheiro despejado 
e mal gasto”, disse. 

Empresariado 
Durante sua fala aos mais 

de 150 empresários e parti-
cipantes do encontro, o ex-
-ministro bateu na tecla da 
geração de empregos para a 
região. “Vamos investir muito 
no emprego. É uma região 
que tem um potencial para 
o agronegócio e que tem que 
ser liberta da asfixia do alto 
imposto. Redução de tributos, 
capacitação profissional e a 
desburocratização para fazer 
uma economia andando com 
velocidade”, afirmou. 

Participaram do encontro 
o deputado federal e médico 
Eleuses Paiva (PSD) que inte-
gra a equipe e está contribuin-
do com o plano de governo de 
Tarcísio na área da Saúde, o 
presidente da Câmara de Rio 
Preto Pedro Roberto Gomes 
(Patriota) que não escondeu a 
possibilidade de apoio a Tarcí-
sio, Coronel Helena (Republi-
canos), além dos vereadores 
Robson Ricci (Republicanos) 
e Bruno Moura (PSDB).

Divulgação

Raphael FERRARI

Divulgação
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CIDADES Ladrão de celular
Um jovem foi preso em flagrante por 
policiais militares  sábado após tentar 
furtar o celular de uma mulher

Perigo das drogas
Um dependente químico levou uma fa-
cada nas costas, na manhã de sábado 
no Jardim Santo Antônio

Um motociclista, de 47 
anos, que se envolveu num 
acidente de trânsito em Gua-
piaçu morreu, às 11h30 deste 
domingo, 3, no Hospital de 
Base de Rio Preto. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, Juliano Magalhães 
Teixeira pilotava uma motoci-
cleta que foi atingida por um 
carro. Ele sofreu politrauma-
tismo e foi socorrido por uma 
ambulância mas faleceu ao dar 
entrada no HB. 

TRÂNSITO

Vítima de acidente em 
Guapiaçu morre no HB

ESTELIONATO

PF faz busca contra fraude em 
saques no INSS na região

Bitrem
Um caminhão bitrem, aco-

plado a duas carrocerias e 
carregado com milho a granel, 
atropelou um motociclista, de 
23 anos, na tarde deste sábado, 
na avenida marginal Arthur 
Nonato, em Rio Preto. 

A vítima também foi so-
corrida em estado grave pelo 
Resgate para o Hospital de 
Base, onde continua internada. 
O jovem colidiu no paracho-
queciau embaixo do caminhão, 
que passou por cima da moto 
e de suas pernas.

A Polícia Federal cumpriu na 
manhã da última sexta-feira, 
01, um mandado de busca e 
apreensão em uma residência 
na cidade de Jales em decor-
rência de investigação que 
apura crime de fraude em sa-
ques de benefícios do INSS. 
As informações recebidas 
pela PF dão conta que uma 
beneficiária de aposentadoria 
e pensão por morte faleceu 
em 2020, porém os benefícios 
continuaram sendo sacados 
até este ano. As diligências 
realizadas confirmaram que 
o sepultamento da beneficiá-
ria falecida ocorreu em julho 
de 2020, porém o óbito não 
foi registrado no cartório de 
registro civil do município, 
razão pela qual o INSS con-
tinuou depositando mensal-
mente os dois benefícios, que 
posteriormente foram saca-
dos indevidamente. 
As buscas foram realizadas na 
residência de um familiar da 
beneficiária, suspeito de sacar 
indevidamente os valores cre-
ditados pelo INSS desde sua 
morte. No local, a PF apreen-

deu cartões de benefícios da 
falecida, bem como documen-

tos relacionados a tentativas 
de saques do benefício ocorri-
dos neste ano. Aos federais, a 
investigada negou o crime. As 
investigações vão prosseguir 
com a análise e cruzamento 
de informações objetivando 
esclarecer o crime. 
A conduta de sacar valores 
relativos a benefícios previ-
denciários de pessoas já fa-
lecidas é tipificada como cri-
me de *estelionato praticado 
contra o INSS”.

A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital de Base.

PF faz busca contra fraude em saques no INSS na região de Rio Preto

Na tarde deste domingo, 3, 
policiais rodoviários realiza-
vam patrulhamento na Rodovia 
Feliciano Salles da Cunha em 
Bandeirantes D’Oeste quando 
avistaram um avião sobrevo-
ando próximo ao chão. 

A ação levantou suspeita 
dos policiais que acompanha-
ram a aeronave, logo em se-
guida, os policiais visualizaram 
um Fiat/Toro com três pessoas 
dentro que tentaram fugir após 
a aeronave realizar um pouso 
forçado, mas froam detidos. 
Eles foram ouvidos e liberados. 

De acordo com a Força 
Aérea Brasileira pilotos inter-
ceptaram, no Estado do Mato 
Grosso do Sul, o avião de pe-
queno que entrou no espaço 
aéreo brasileiro sem autori-
zação. Ainda de acordo com 
a FAB duas aeronaves foram 

Avião interceptado por caças da 
FAB faz pouso forçado em Jales

600 KG DE COCAÍNA

acionadas para monitorar e 
interceptar o avião. 

O avião aterrissou na zona 
rural do município de Ponta-
linda/SP após ser surpreendido 
com disparos dos aviões da For-
ça Aérea Brasileira. Dois tripu-
lantes conseguiram fugir para 
uma mata antes da chegada dos 
policiais federais ao local. 

O avião transportava mais 

de 600 quilos de cocaína, se-
gundo um laudo preliminar de 
constatação deu positivo para 
cloridrato de cocaína, a forma 
mais pura e mais cara do en-
torpecente. 

Segundo informações di-
vulgadas na manhã desta se-
gunda-feira, 4, pela Polícia 
Federal  de Jales foram encon-
trados cápsulas de munição de 

calibre 9mm. Ainda de acordo 
com a PF, policiais desconfiam 
que o piloto tenha atirado 
contra a asa da aeronave, para 
incendiar. 

Buscas estão sendo reali-
zadas na região a fim de iden-
tificar e prender os pilotos do 
avião.

(Colaborou - Sarah 
BELLINE)

O avião transportava 
mais de 600 quilos de 
cocaína, segundo um 
laudo preliminar, uma 
das mais puras

Avião com mais de 600 quilos de cocaína é interceptado por caças da FAB em Jales

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Motociclista tem perna amputada
Um acidente de trânsito 

entre uma motocicleta e uma 
Fiat Strada, ocorrido na tarde 
deste sábado, 2, no quilômetro 
15 mais 50 metros da rodovia 
Délcio Custódio da Silva, entre 
Rio Preto e Ipiguá, terminou 
com a amputação da perna 
esquerda do piloto, de 53 
anos, e a prisão em flagrante 
por embriaguez ao volante do 
motorista, também de mesma 

idade. 
Segundo o boletim de ocor-

rência, vítima e acusado deram 
versões contraditórias sobre a 
colisão e o condutor da picape 
foi detido em um hospital de 
Ipiguá, pois teria sido ame-
açado de agressão física por 
familiares do motociclista. 

Uma Unidade de Resgate 
do Corpo de Bombeiros socor-
reu o paciente até o Hospital 

CONDUTOR EMBRIAGADO

Divulgação

Condutor da picape fez bafômetro, que acusou positivo

Prisão de 
traficante 
mobiliza 
viaturas

Várias viaturas da Po-
lícia Militar, incluindo do 
Baep, foram mobilizadas 
num cerco a um trafican-
te que fazia delivery de 
drogas, no Jardim Maria 
Lúcia, na Região Norte 
de Rio Preto, às 20 horas 
deste domingo, 3. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, o acusado 
estava em uma Honda 
CG 125 Titan e espera-
va um comprador para 
entregar meio tijolo de 
maconha quando perce-
beu um carro da PM se 
aproximando. 

O suspeito, de 32 anos, 
acelerou e tentou fugir. A 
perseguição terminou na 
rua Siqueira Campos, na 
área central rio-pretense. 

Além da sacola, que 
havia sido jogada pelo pi-
loto durante o percurso, 
contendo o meio tijolo da 
droga, foram apreendidos 
na pochete uma porção 
média de maconha emba-
lada em zip lock e R$ 527.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Ladrões levam 
R$ 500 mil  em 
placas de 
energia solar

Um caminhão trator e 
um semirreboque foram 
roubados em um posto de 
combustíveis, em Ribei-
rão Preto, na madrugada 
deste sábado, 2, onde a 
vítima, um caminhoneiro, 
de 39 anos, parou para 
dormir. A carga de placas 
de energia, avaliada em 
R$ 500 mil, o celular e R$ 
800 do motorista também 
foram levados por mar-
ginais. 

Após ser rendido por 
dois bandidos, sendo que 
um deles estava armado 
com revólver, o motorista 
foi feito refém e acabou 
sendo liberado na região, 
tendo registrado ocorrên-
cia na Central de Flagran-
tes de Rio Preto, à 0h31 
deste domingo, 3.  

Segundo a vítima, foi 
contratada por uma trans-
portadora de São Paulo 
para retirar o carrega-
mento em Ipojuca/PE, em 
26 de junho, e entregar 
em Itapevi/SP. A polícia 
investiga o caso.

Da REDAÇÃO

As buscas foram 
realizadas na resi-
dência de um fami-
liar da beneficiária, 
suspeito de sacar 
indevidamente os 
valores

Condutor da picape 
foi detido em um 
hospital de Ipiguá, 
pois teria sido ame-
açado de agressão 
física por familiares 
do motociclista

de Base rio-pretense, onde teve 
a perna amputada. 

O motorista foi submetido 
ao teste do etilômetro que deu 
positivo. Para a Polícia Militar, 
ele disse que é pedreiro e tinha 
consumido cinco cervejas no 
local onde trabalha.  Na dele-
gacia, a prisão foi confirmada e 
arbitrada fiança de R$ 1,2 mil, 
que não foi paga. O acusado 
ficou preso.

Venezuelano é 
preso furtando 
fiação em prédio 
abandonado

Durante patrulhamen-
to no bairro Boa Vista, em 
Rio Preto, na manhã des-
te domingo, 3, policiais 
militares prenderam em 
flagrante por furto um 
venezuelano, de 18 anos, 
que está em situação de 
rua. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a guarnição 
foi avisada pela central de 
operações da corporação 
que um homem havia sido 
visto furtando objetos de 
um prédio abandonado. 

Em ronda nas imedia-
ções, os pms localizaram o 
suspeito carregando uma 
mochila. Dentro do aces-
sório foram apreendidos 
pedaços de fios, um reló-
gio medidor de energia, 
um disjuntor, um pedaço 
de ferro e dois alicates. 

Na delegacia, o indi-
ciado danificou as alge-
mas e negou o crime, que 
havia confessado aos pms. 
A prisão foi confirmada e 
o autuado levado à carce-
ragem rio-pretense.

Da REDAÇÃO

Divulgação
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A Rodoviária de Rio Preto, 
que funciona temporariamen-
te no espaço do antigo Termi-
nal Urbano, deve registrar 50 
mil embarques neste mês de 
julho. A estimativa da Empre-
sa Municipal de Urbanismo 
(Emurb), que administra o 
espaço, leva em conta a com-
pilação dos dados fornecidos 
pelas 28 empresas de trans-
porte rodoviário que operam 
no terminal. 

Alta de 31%
O montante previsto repre-
senta um aumento de 31,6% 
em relação ao mês de junho, 
quando foram registrados 38 
mil embarques. O principal 
motivo para esse aumento é o 
período de férias nas escolas 
e estabelecimentos de ensino 
superior. 
“É o primeiro período de fé-
rias no meio do ano pós-qua-
rentena, então a tendência é 
que as pessoas viajem mais. 
Por isso, as empresas esti-
mam esse aumento”, disse 
o diretor da Emurb Rodrigo 
Juliano. 

Linhas extras
As empresas que fazem as ro-
tas interestaduais ainda não 
solicitaram linhas extras, o 
que deve ocorrer a partir da 
próxima semana, quando o 
ensino estadual e os centros 
universitários iniciam o perí-
odo de férias.

Destinos
Os destinos mais procura-
dos nessa época do ano são: 
Ribeirão Preto; Santa Fé do 
Sul, além de São Paulo, Cuia-
bá, Curitiba, Belo Horizonte e 
Campo Grande.

Rodoviária estima atingir 
50 mil embarques em julho

RIO PRETO

As empresas que fazem 
as rotas interestaduais 
ainda não solicitaram li-
nhas extras, o que pode 
ocorrer

Emurb estima um aumento de 31% os embarques e desembarques da rodoviária de Rio Preto em julho
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INSCRIÇÕES

Auriflama abre concurso 
público com 40 vagas e 
salários de R$ 5 mil

A Prefeitura de Auriflama 
informou que estão abertas 
inscrições para mais de 40 
vagas em um concurso público. 

Profissionais com ensino 
fundamental e superior po-
dem se inscrever. Os salários 
podem ultrapassar R$ 5 mil. 
Há opções para auxiliar admi-
nistrativo, agente de serviços 
gerais, contador, vigia e mo-
torista. 

Interessados podem reali-
zar as inscrições por meio da 
internet até o dia 1 de agosto. 
As provas estão previstas para 
serem realizadas no dia 4 de 

setembro. 
Informações completas 

disponíveis no edital da pre-
feitura.

ABASTECIMENTO

Semae repara problema 
na distribuição de água 
em quatro bairros

Moradores dos bairros Boa 
Vista, Vila Curti, Esplanada e 
Parque Industrial já podem 
retomar suas necessidades. 

Segundo a assessoria de 
imprensa do órgão respon-
sável, os técnicos do SeMAE 
identificaram, no início da 
noite de ontem, um rompi-
mento de uma adutora na Rua 
Primeiro Mestre, próximo ao 
pontilhão da FEPASA. 

Para que o trabalho fosse 
realizado, foi necessário inter-
romper o abastecimento tem-
porariamente, o que provou 
falta d’água e baixas pressões 

nos bairros da região. 
Uma equipe do Semae tra-

balhou no local desde às 7 ho-
ras. O serviço já foi concluído.

Ipiguá anuncia 
convênio para 
construção do 
Anel Viário 

O Prefeito de Ipiguá 
Efraim Garcia Lopes, 
acompanhado do vice-
-prefeito Maureli Belei, es-
tiveram semana passada, 
no Memorial da América 
Latina, em São Paulo, para 
anúncio do convênio do 
Anel Viário do município. 

Uma conquista história 
que contribuirá com a reti-
rada do tráfego de veículos 
pesados do centro da cida-
de, dando maior segurança 
e agilidade, pois evitará 
que veículos comerciais e 
industriais passem por São 
José do Rio Preto, uma vez 
que, com esse contorno, 
estes veículos terão aces-
sibilidade para encurtar o 
acesso da BR-153 à Rod. 
Euclides da Cunha. 

A verba prevista para 
a construção é de R$ 
8.231.276,65, que viabi-
liza a construção de uma 
nova vicinal interligando 
a Rodovia Antônio Gon-
çalves do Carmo ao bairro 
São Francisco, incluindo 
trÊs rotatórias de acesso 
em sua extensão, obras de 
pavimentação, drenagem 
e sinalização ao longo de 
um 1,5km. 

Trevo
Para a conclusão do 

Anel Viário, será necessá-
rio ainda a construção de 
um novo trevo de acesso 
na SP-427. Essa obra tem 
um custo aproximado de 
R$ 3 milhões e já se encon-
tra com o projeto aprovado 
no DER.

(Colaborou Luiz 
Felipe Possani)
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Um estudo recente apontou 
que as mulheres são as mais 
propensas a desenvolverem a 
Covid longa; ou seja, sintomas 
persistentes que perduram por 
meses e até anos. 

De acordo com o especialis-
ta em cirurgia cardiovascular 
Edmo Atique devemos nos 
atentar com o quadro da covid 
longa porque consiste num 
processo inflamatório residu-
al da infecção original pelo 
coronavírus, podendo causar 
sintomas limitantes como 
cansaço, fadiga, palpitações e 
alterações da pressão arterial.

O médico explica que é 

Daniela MANZANI

Nesta terça-feira (5), acon-
tece o 3º Simpósio de Inova-
ção e Empreendedorismo da 
Saúde. O evento  de forma 
online apresentará os projetos 
que tiveram seus protótipos 
entregues como finalização da 
disciplina. 

A organização do evento 
é da disciplina de Inovação e 

SAÚDE

Alunos da Famerp desenvolvem projetos de inovação
Empreendedorismo na Saúde 
do Programa de Pós-Gradu-
ação em Enfermagem da Fa-
merp. Iniciativa em parceria 
com os professores Liszeila 
Martingo (Fatec Rio Preto), 
Luciano Impastaro (Sebrae 
Rio Preto) e Marli Jericó (Fa-
merp). 

O objetivo do Simpósio é 

apresentar as soluções de 20 
projetos desenvolvidos du-
rante o curso para auxiliar as 
necessidades identificadas na 
sociedade e em instituições de 
saúde. Ainda como resultado 
da disciplina, os alunos apre-
sentarão seus trabalhos no 
Congresso Anual de Iniciação 
Científica 2022. 

Entre os projetos que serão 
apresentados, estão resultados 
com foco na saúde do idoso. 
Como propostas para melhorar 
a movimentação voluntária 
de pessoas acamadas, projeto 
que auxilia a visualização de 
lesões (a localização, extensão 
e profundidade), também em 
pessoas acamadas, e soluções 

para auxiliar os idosos com 
problemas de memória a tomar 
a medicação no horário cor-
reto bem como outros temas 
e focos. 

Abertura
A abertura do evento está 

marcada para as 19h, com o 
vice-diretor da Famerp, Prof. 

Dr. Helencar Ignácio. Depois 
o assunto é inovação e empre-
endedorismo na saúde com a 
Dra. Patrícia Braile e Luciano 
Solimar Impastaro, gestor de 
negócios do Sebrae. 

O Simpósio será finalizado 
com a apresentação dos pro-
tótipos desenvolvidos pelos 
alunos. 

EM MULHERES

Especialista alerta para efeitos prolongados da Covid
considerado covid longa ge-
ralmente após um mês da 
resolução da infeção pelo co-
ronavírus. “Deste um mês em 
diante até aproximadamente 
um ano, ainda podem per-
sistir sintomas da condição”, 
informa. 

Segundo ele, as mulheres 
são mais afetadas provavel-
mente por uma questão ge-
nética (a presença de duplo 
cromossomo X) e pelo perfil 
hormonal mais instável do 
gênero. 

O profissional ainda frisa 
que, qualquer faixa etária 
pode desenvolver os sintomas 
que se estendem inclusive os 
bebês. Mas alerta: fatores de 

risco como diabetes, taba-
gismo, etilismo e obesidade 
podem contribuir para uma 
versão mais complexa. 

Atique esclarece que, os 
pacientes que ficaram com 
sequelas devem implantar 
cuidados específicos no coti-
diano. “Este paciente precisa 
observar com muita cautela 
o aparecimento de sintomas 
limitantes como fadiga e can-
saço ou sintomas mais do-
lorosos como dor de cabeça 
e dores intensas pelo corpo. 
Diante destes sintomas, deve 
procurar orientação médica 
imediata para diagnóstico e 
conduta”, orienta. 

Recuperação

Rita de Cássia Manzani teve 
a doença em maio de 2021e 
diz que ainda não recuperou. 
“Ainda não sinto o sabor dos 
alimentos e passei por um 
quadro severo de tonturas e 
zumbidos no ouvido, perda de 
massa, visão comprometida e 
dores pelo corpo. Fiquei muito 
debilitada por alguns dias, mas 
depois procurei um especialis-
ta que informou tratar-se de 
sequelas da covid-19”, conta. 

Dentre os sintomas mais 
evidenciados pelos que passa-
ram pela doença e sofrem com 
os efeitos persistentes estão: 
fadiga, cansaço, tosse, perda 
do olfato e paladar, palpitações 
entre outras. Rita Manzani sofre com as sequelas que perduram há mais de um ano

Arquivo PESSOAL
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Libertadores
Corinthians visita o Boca em Buenos 
Aires nesta quarta-feira, às 21h30, 
pela partida de volta das oitavas

Brasileirão
O São Paulo bateu o Atlético-GO por 2 
a 1 neste fim de semana pelo Campeo-
nato Brasileiro. 

Mirassol atropela o Atlético-CE 
e amplia vantagem na liderança

BRASILEIRO SEREI C

As meninas do time de bas-
quete do CAD/SMEL de São 
José do Rio Preto venceram 
o Avaré, neste domingo (03), 
por 66 a 46, e encerraram 
o primeiro turno da Liga de 
Basquete do Centro Oeste 
Paulista (LBC), na liderança 
do grupo, com três vitórias e 
uma derrota. 

A cestinha do jogo foi a 
rio-pretense Bruna Aleixo, 
com 20 pontos marcados, e 
a escolhida como melhor da 

FEMININO

Basquete vence e termina 
primeiro turno na liderança

partida foi Natália Gustineli.
“Jogo fora é sempre difícil, 

mas as meninas foram muito 
bem e conseguiram a vitória”, 
afirmou o técnico Marcus 
Gama. Agora, sábado (09), 
o time deve estrear em casa 
pelos Jogos Regionais do Inte-
rior, enfrentando o forte time 
de Catanduva. 

“Ainda estamos aguardan-
do confirmação do Estado, mas 
devemos jogar no sábado dian-
te de Catanduva”, comentou. 
Já pela Liga, a equipe volta a 
jogar no dia 17 diante de Araça-
tuba, na casa das adversárias.

O Mirassol conquistou uma 
grande vitória na tarde des-
te domingo (3) ao golear o 
Atlético-CE por 6 a 0. O time 
da região abriu vantagem de 
quatro gols no primeiro tempo 
e completou o placar na etapa 
final. A partida, válida pela 13ª 
rodada do Campeonato Brasi-
leiro Série C, foi realizada no 
Estádio José Maria de Campos 

Na próxima rodada, Mi-
rassol visita o Volta Re-
donda foram no 
Rio de Janeiro

Da REPORTAGEM
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Fórmula 1
Carlos Sainz, da Ferrari, 

conquistou sua primeira 
vitória na Fórmula 1, neste 
domingo (3) em um emo-
cionante Grande Prêmio 
da Inglaterra que foi inter-
rompido por causa de um 
acidente na primeira volta 
e que contou com mais caos 
após uma invasão de pista 
por parte de manifestantes. 
O mexicano Sergio Perez, da 
Red Bull, foi o segundo co-
locado, 3,779 segundos atrás 
do espanhol, com o hep-
tacampeão mundial Lewis 
Hamilton em terceiro pela 
Mercedes e fazendo a volta 
mais rápida da prova, que 
lhe rendeu um ponto extra 
em seu país-natal.

Seleção
A meia Duda Sampaio, 

do Internacional, e a goleira 
Natascha, do Flamengo, fo-
ram chamadas pela técnica 
Pia Sundhage no início da 
tarde deste domingo (3). A 
dupla ingressará no grupo 
da seleção brasileira de fute-
bol feminino que disputará a 
Copa América da Colômbia, 
entre os dias 8 e 30 de julho.

Skate
As brasileiras Rayssa 

Leal e Pâmela Rosa encer-
raram a final do Pro Tour 
de Roma (Itália), respecti-
vamente, na 5ª e na 8ª po-
sições, neste domingo (3). A 
competição marcou o início 
da corrida para obter uma 
vaga no skate street para os 
Jogos Olímpicos de 2024, 
em Paris (França).

BRASILEIRO SERIE B

Fora de casa, Novorizontino 
perde do Náutico por 3 a 1

Com um primeiro tempo 
bem abaixo, o Novorizontino 
perdeu para o Náutico na noite 
deste sábado (02), por 3 a 1, no 
estádio dos Aflitos, no Recife, 
pela 15ª rodada do Campeona-
to Brasileiro da Série B. 

O Náutico vinha de cinco 
jogos sem vitória e corria o 
risco de retornar ao grupo dos 
últimos colocados no final de 
semana. Por isso, a vitória foi 
importante para deixar o time 
em 15º lugar, com 18 pontos 
ganhos. O Novorizontino caiu 
para nono, com 20. 

Empenhado em vencer 
diante dos seus torcedores, o 
Náutico começou o jogo em 
ritmo ofensivo e abriu o pla-
car logo no primeiro minuto. 
Geuvânio recebeu do lado es-
querdo e cruzou para Richard 
Franco, que precisou finalizar 
duas vezes para vencer o golei-
ro Lucas Frigeri. 

O gol desestabilizou o No-
vorizontino, que não conseguiu 
reagir e viu o Náutico marcar o 
segundo gol pouco tempo de-
pois. Aos seis minutos, Pedro 
Vitor recebeu cruzamento da 
direita, dominou na segunda 
trave, passou pela marcação e 

finalizou na saída do goleiro. 
Com 2 a 0 no placar, o 

Náutico soube administrar a 
vantagem e ter tranquilidade 
para envolver o Novorizontino 
e marcar o terceiro gol antes 
do intervalo. Aos 43, Pedro 
Vitor cruzou, a bola desviou 
na marcação e novamente 
Richard Franco mandou para 
as redes, fazendo seu segundo 
gol no jogo. 

No segundo tempo, o Náu-
tico tirou o pé e viu o Novo-
rizontino crescer em campo. 
Apesar disso, o time paulista 
só conseguiu descontar aos 31 
minutos, quando Quirino to-
cou para Cléo Silva e o atacante 

venceu o goleiro Lucas Perri. 
A reta final de jogo foi inte-

ressante e intensa, pois os dois 
times chegaram ao ataque. O 
Náutico assustou com Júnior 
Tavares e Jean Carlos, enquan-
to o Novorizontino quase fez o 
segundo com Jhony Douglas, 
que finalizou rente à trave aos 
44 minutos. 

O Náutico volta a campo 
na sexta-feira para enfrentar 
o Grêmio, às 21h30, na Arena, 
em Porto Alegre. Enquanto 
o Novorizontino jogará já na 
próxima terça-feira, quando 
receberá o Brusque, às 21h30, 
no estádio Jorge Ismael de 
Biasi, em Novo Horizonte.

Mirassol atropela o Atlético-CE e amplia vantagem na liderança

Com o resultado, o 
Mirassol chegou a 
26 pontos, na lide-
rança. Com um jogo 
a menos, o time tem 
três pontos de van-
tagem do Paysandu

Com primeiro tempo ruim, Novorizontino perde para o Náutico
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Laura Picorelli/Agência Mirassol 

Maia, em Mirassol (SP). 

Disparou
Com o resultado, o Mirassol 

chegou a 26 pontos, na lide-
rança. Mesmo com um jogo 
a menos, o time paulista tem 

três pontos de vantagem para 
o Paysandu-PA. Já o Atlético 
segue com dez pontos, na 20ª 
e última posição. 

Penalti
O Mirassol teve um pênalti 

perdido logo no começo por 
Camilo, mas não demorou 
muito para abrir o placar. Aos 
14 minutos, Rodrigo Sam fez o 

primeiro em jogada de escan-
teio. Depois, aos 25, Vinicius 
Mingotti ampliou. O primeiro 
tempo ainda teve mais dois 
gols. Aos 32, Camilo se redimiu 
e fez o dele depois de um cru-
zamento da esquerda e, aos 39 
Vinicius Mingotti fez o quarto 
aproveitando a falha da defesa 
cearense para recuperar a bola 
dentro da área e marcar. 

Mesmo com a vantagem, o 
Mirassol seguiu no ataque no 
segundo tempo. 

Aos sete minutos, Roberson 
ampliou a goleada após rece-
ber um passe na pequena área. 
Aos 17, Pará fez o sexto gol. 
Depois disso, o time do técnico 
Ricardo Catalá se resguardou 
e controlou bem o jogo até o 
apito final. 

Próxima rodada
Os dois times voltam a 

campo no domingo (10) pela 
14ª rodada. Às 18h, o Mirassol 
visita o Volta Redonda-RJ, no 
Estádio Raulino de Oliveira, 
em Volta Redonda (RJ). 

Mais tarde, às 19h, o Atlé-
tico-CE recebe o Remo, no 
Estádio Presidente Vargas, em 
Fortaleza (CE).

Futebol 
feminino 
estreia com 
vitória

O time de futebol femi-
nino do Realidade Jovem 
estreou neste sábado (2) 
nos Jogos Regionais do 
Interior. 

1 a 0
A equipe, uma das 

mais tradicionais do país, 
campeã Paulista e Bra-
sileira, venceu Votupo-
ranga, por 1 a 0, gol de 
Carolzinha, em Rio Preto 

Agora, o time, do téc-
nico Chicão Reguera, 
aguarda adversário para 
sua estreia no Campeo-
nato Paulista, no dia 10 
de agosto. 

Jogo feio
“Foi um jogo muito 

feio. O time de Votupo-
ranga se fechou o jogo 
todo. Minha goleira não 
pegou uma vez na bola. 
Eles jogaram as 11 me-
ninas para trás e ficaram 
amarrando o jogo todo. 
Ainda conseguimos fazer 
um gol e sair com a vitó-
ria. Agora é se preparar 
para o Paulista”, afirmou 
a dirigente da equipe, 
Doroteia Reguera. 

Fase
A equipe ainda aguar-

da a definição do adver-
sário na próxima fase dos 
Regionais.
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O Náutico vinha de 
cinco jogos sem 
vitória; o Novorizon-
tino que jga hoje em 
casa caiu para nono, 
com 20 pontos.

Basquete de Rio Preto termina primeiro turno na liderança da LBC
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Ozzair Júnior
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CERTIDÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº 08/2022 

(37ª Sessão Ordinária – 05/07/2022) 

       

Certificamos, em cumprimento às Resoluções 715/91, 802 e 810/94, 826 e 835/95, 
851/96 e 1027/05, e as demais determinações do Regimento Interno/Câmara, que foi 
protocolizado o requerimento de Urgência Especial descrito em sequência abaixo, para 
deliberação do projeto a que se refere em 1ª e 2ª discussão e votação – 
legalidade/mérito - na 37ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 05/07/2022. 

 

Item/Reqtos.                  Proponente                      Projeto – Nº -                  Autoria-Assunto  

 
01 – 929/22            14 (quatorze) Vers.          Projeto de Lei  nº 85/22,      do Executivo,  
Abre Orçamento Fiscal do Município um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 130.000,00 
(cento e trinta mil reais), conforme convênio “Cidadania no Campo 2030 – Município Agro”, 
firmado com a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. (QUÓRUM: 
MAIORIA ABSOLUTA) 

 
 

Diretoria Legislativa 
1º de julho de 2022 

 
 
 
 

MARCOS CARDOSO DA SILVA 
Diretor Legislativo 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 

 
EXTRATO DE CONTRATO  
PROCESSO SICOM Nº 28/2022 
CONTRATO Nº 12/2022 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2022 
Contratada: CBR – CISCO BRASIL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços terceirizados de moto-
entregador e eletricista, conforme especificações do Termo de Referência anexo ao edital. 
Vigência: 04 de julho de 2022 a 03 de julho de 2023. Data da assinatura: 29 de junho de 2022. 
Valor Global: R$ 109.876,01 (cento e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e um centavo). 
Recursos orçamentários: 3390.34 – Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos e 
terceirização. Base Legal: Leis Federais nº 10.520/02 e nº 8.666/93, Decretos Municipais nº 
13.552/07 e nº 16.427/12 e Resolução nº 1056/06. São José do Rio Preto, 01 de julho de 2022. 
Vereador PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal. 
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05 DE JULHO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS 
 

ORDEM DO DIA 
VETOS 
 
01 – Veto Total nº 29/22, ao autógrafo nº 15.723/22, originado do Projeto de Lei nº 83/21, do Ver. 
João Paulo Rillo, que dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos como política pública 
de combate à pobreza menstrual no Município de São José do Rio Preto e dá outras providências.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
02 – Veto Total nº 32/22 ao Autógrafo nº 15.727/2022, originado do Projeto de Lei Complementar 
nº 10/22, do Ver. Robson Ricci, que insere o artigo 55-A na Lei Complementar n°650, de 25 de 
janeiro de 2021, que dispõe sobre Posturas Municipais e Medidas do Poder de Polícia 
Administrativa a cargo do Município. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)  
 
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA 
 
03 – 01/22 – VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT   
Insere o §4º no art. 84 da Lei Orgânica do Município, para estabelecer o direito do desconto direto 
em folha de pagamento para as associações das entidades sindicais e associativas no município.  
(QUÓRUM: DOIS TERÇOS)  
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
 
04 – 14/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC/VOT 
Altera a Lei Complementar nº 240, de 12 de novembro de 2007.  
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)   
 
PROJETOS DE LEI 
 
05 – 183/21 – VER. PEDRO ROBERTO – 2ª DISC.VOT 
Regulamenta a aplicação, em âmbito municipal, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável da Organização das Nações Unidas – ONU. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)    
 
06 – 31/22 – VERª. JÉSSICA DAIANA DE OLIVEIRA – 2ª DISC./VOT  
Dispõe sobre a isenção temporária de pagamento da tarifa nas linhas urbanas de ônibus às mulheres 
vítimas de violência, no âmbito do Município de São José do Rio Preto, e dá outras providências. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)    

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 
 
 
 
07 – 237/21 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre Alvará de Funcionamento Provisório no Município de São José do Rio Preto – SP. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
(VOTAR O PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO)  
 
08 – 83/22 – VER. ROBSON RICCI – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a destinação da prestação pecuniária originada de infração ambiental para 
implementação de políticas municipais de meio ambiente e urbanismo.  
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
           
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara – 01/07/2022 

 
 
 

 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 03/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: ROSALES GOMES CONSTRUTORA LTDA
CNPJ sob nº 29.699.377/0001-62
OBJETO: Contratação de especializada para construção de 
Unidade de Saúde no distrito de Engenheiro Balduíno.
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 
12 (doze) meses a partir da data de assinatura do presente 
instrumento, ou seja, até 29 de junho de 2023.
VALOR GLOBAL: R$342.115,65 (trezentos e quarenta e 
dois mil, cento e quinze reais e sessenta e cinco centavos)
Monte Aprazível, 29 de junho de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Editais

Proclamas 

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 pretenden-
tes:
1. PITÁGORAS IVAN CLAUDIO MARTIN e JULIANI RO-
DRIGUES MARQUES, sendo ELE filho de ANTONIO MARTIN e de 
LIDIA CLAUDIO PEREIRA MARTIN, sendo ELA filha de ALTAMIRO 
MARQUES e de SUELI DE FÁTIMA MUNHOZ RODRIGUES MAR-
QUES;
2. LEVI MACHADO BITENCOURT JUNIOR e VANESSA 
MOTA DE OLIVEIRA, sendo ELE filho de LEVI MACHADO BITEN-
COURT e de DORACI DA SILVA BITENCOURT, sendo ELA filha 
de CLARINDO MARCOLINO DE OLIVIERA e de APARECIDA DE 
JESUS MOTA OLIVEIRA;
3. RAFAEL JUNIOR SILVA DO NASCIMENTO e VITÓRIA 
GABRIELI DE OLIVEIRA, sendo ELE filho de DONIZETE DE JE-
SUS DO NASCIMENTO e de JERUSA CANDIDO DA SILVA, sendo 
ELA filha de LEONILDO CARDOSO DE OLIVEIRA e de EDNÉIA 
BARROS DA SILVA
4. GABRIELE ALBANO BARRERA e MARIANA GOMES 
DE OLIVEIRA, sendo GABRIELE filha de REGINALDO BARRERA 
e de RENÉ APARECIDA ALBANO BARRERA, sendo MARIANA filha 
de MARCELINO CARDOSO DE OLIVEIRA e de MARINA DE SENE 
GOMES OLIVEIRA, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se 
alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 02-07-2022.

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

1. PAULO ROGERI FACCA e ADARLENE BRILHANTE 
ALENCAR, sendo ELE filho de ANTONIO FACCA e de FLORINDA 
ALVES FACCA, sendo ELA filha de ADEMAR ALENCAR e de RO-
SIRENE BRILHANTE ALENCAR;
2. HILTON DE PAULA DO NASCIMENTO e LUCELIA MO-
RAIS DE RESENDE, sendo ELE filho de JOSÉ LEMOS DO NAS-
CIMENTO e de ROSA LEMOS DE PAULA, sendo ELA filha de 
LUZIMAR FONSECA DE RESENDE e de MARIA LEIDE MORAIS 
RESENDE;
3. MATEUS VIRGILIO DE SOUZA e MARIA APARECIDA 
FIASCHI, sendo ELE filho de ODUVALDO VIRGILIO DE SOUZA 
e de MARIA DE LOURDES APARECIDO SOUZA, sendo ELA filha 
de VALDEMAR FIASCHI e de MARIA INÊZ GONÇALVES FIASCHI, 
brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 04-07-2022.
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CAI FRANÇA, SOBE RODRIGO 
É o que aponta a pesquisa Datafolha que estabelece esse cená-
rio provável com o deslocamento de França para disputar o Se-
nado. Rodrigo que tinha 11% na última pesquisa realizada em 
abril, nessa hipótese, chega a 13%. O petista Fernando Haddad 
tem agora 34%. A intenção de votos em branco e votos nulos 
somam 20% e os indecisos, 9%. É esperar pra ver.

É SÓ ESPERAR PRA VER
Caso o candidato Márcio França do PSB, também partido do 
ex-prefeito Valdomiro Lopes da Silva, se retire da disputa pelo 
governo de São Paulo, como pressiona o PT, o atual governador 
de São Paulo, Rodrigo Garcia, que passou por aqui no final da 
semana e pilotou a retroescavadeira que demoliu o primeiro 
barraco da Favela Marte, poderá alavancar a força do PSDB e 
do seu traço municipalista.

GARCIA NO RODA VIVA 
Quem assistiu ontem na TV Cultura o programa jornalístico 
Roda Viva, percebeu, mesmo que pego de surpresa, a desen-
voltura do novo governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, fe-
chando a série de entrevistas do programa com os candidatos 
ao Palácio dos Bandeirantes. 

TUCANO BOM DE BICO
Em maio de 2021, depois de 27 anos no partido Democratas, Ro-
drigo Garcia filiou-se ao PSDB (Partido da Social Democracia Bra-
sileira). Defensor de um candidato da terceira via à presidência, é 
crítico da polarização política no país. Rodrigo falou no Roda Viva 
sobre suas propostas de governo e foi questionado em relação à 
política de privatização, saúde, educação e segurança pública. 

DETALHES NÃO TÃO PEQUENOS
O atual governador paulista tem 48 anos, é casado e tem três 
filhos. Garcia já exerceu diversos cargos nos poderes legislati-
vo e executivo. Foi deputado federal pelo Democratas por duas 
vezes, entre 2011 e 2018, e líder da bancada do partido na Câ-
mara.

GRAVADO E GUARDADO
Entre os temas em discussão que têm gerado polêmica, Rodrigo 
clareou algumas dúvidas dos convidados do programa como as 
câmeras instaladas no uniforme dos policiais militares de São 
Paulo e uma solução definitiva para o problema da CRACOLAN-
DIA no centro da capital paulista. Com apresentação de Vera Ma-
galhães, o programa está gravado e arquivado no site da emissora 
e pelas plataformas digitais You Tube, Twitter e Facebook. 

CONTAGEM REGRESSIVA 
Hoje é dia 5 de julho e o 186.º do ano. Faltam 179 para acabar 2022. 
Comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela 
Organização das Nações Unidas, e tem como objetivo principal cha-
mar a atenção de todas as esferas da população para os problemas 
ambientais e para a importância da preservação dos recursos na-
turais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis.

PALÁCIO BANDEIRANTES 
No governo paulista foi vice-governador, secretário de 
Governo, secretário de Desenvolvimento Econômico, 
Tecnologia e Inovação, secretário de Desenvolvimento 
Social, secretário da Habitação, além de secretário de 
Gestão e secretário de Desburocratização da Prefeitura 
de São Paulo. 

A MARCA DO KELVIN
A frase é “Um novo espaço está surgindo para a cidade”. Foi 
assim que o prefeito Edinho Araújo e convidados, foram recep-
cionados no Salão Nobre da entidade, no final da semana que 
passou, pelo presidente Kelvin Kaiser e a maioria de seus di-
retores. Acompanhando o prefeito Edinho, o deputado Itamar 
Borges, também foi à tribuna e ratificou o seu conhecimento 
sobre a ACIRP. Na cerimônia de apresentação, todos os pre-
sentes cumprimentaram o presidente Kelvin não só pelo dis-
curso, mas pela liderança empresarial e política junto aos po-
deres públicos e privados.   

PAOLA VAI SER DOUTORA
Como o tempo passa deixando marcas inimagináveis e carim-
badas com um V de Vitória. Parece que foi ontem que Paola, 
filha do médico intervencionista Dr. Nilton Carlos e Nilza He-
lena Spinola Machado, nem pensava no futuro, hoje, depois de 
um voo no tempo, o colunista recebeu em casa o convite para 
a formatura de Paola, fazendo parte da 10ª Turma do curso de 
medicina da FACERES. No programa: Culto Ecumênico, dia 15 
de dezembro, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida com co-
lação de grau, no dia 16, no Vila Conte, a partir das 19h. e Baile 
de Formatura, no dia 17, às 23 horas, também no Buffet Conte. 

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

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
O mundo é meio louco, tem pessoa 
que te espera 2 anos, e outras que 

te esquecem em um final de semana. 
Sorria, beba muita água e seja feliz!
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