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Bronze - O secretário de Governo, Jair
Moretti (foto), estava todo contente
na sexta à tarde. O motivo foi a notícia
que recebeu dando conta de que
a Riopretoprev, da qual também é
superintendente, ficou em 3º lugar
no 10º Prêmio de Boas Práticas de
Gestão Previdenciária, concedido pela
Associação Nacional de Entidades de
Previdência de Estados e Municípios.
“Ficamos na frente de autarquias de
capitais, de cidades importantes e até
de Estados”, comemora Moretti.

Deixa pra lá - A Prefeitura de Rio
Preto não irá adotar no ano que vem
sistema de metragem de imóveis
feito por empresa contratada por
R$ 5 milhões, ainda no governo e
Valdomiro Lopes (PSB), no cálculo
do IPTU. Uma tentativa ocorreu no
ano passado, mas diante de falhas
no modelo que iria acarretar em
aumento de imposto de mais 20 mil
imóveis, a cobrança foi suspensa.
E novas falhas em ano eleitoral não
ajudam em nada o prefeito.

Em Brasília - A Constroeste recorreu
até o Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em Brasília, contra ação
na Justiça de Rio Preto na qual
é acusada descumprir regras
previstas em contratos de coleta
de lixo com a Prefeitura de Rio
Preto na gestão do ex-prefeito
Valdomiro Lopes (PSB). Apesar
do recurso, o processo segue
inalterado, com bloqueio de bens
da empresa e determinação de
perícia em contratos.

E aí, Edinho - O protesto dos
funcionários do Semae na sexta, 27,
quando foram trabalhar de preto
contra o corte de 10% nos salários
determinado pela Justiça, que
considerou ilegal o tal “adicional de
saneamento” que eles recebiam,
tem endereço: o prefeito Edinho
Araújo (MDB), de quem esperam
uma solução para o caso. Para o
contribuinte, que paga a conta, o corte
do adicional injustificado significou
economia de R$ 1,1 milhão anuais.

Fabricio Spatti/Prefeitura de Rio Preto

Prefeitura de Mirassol
vai ao TJ contra lei

notas

Esporte no MP
O Ministério Público criminal
recebeu o relatório da Comissão
Especial de Vereadores (CEV)
sobre o esporte em Rio Preto. O
presidente da comissão, José Lagoeiro (DEM), acusou crime em
alterações de dados do Portal da
Transparência sobre pagamentos
do auxílio-atleta e se queixa de
abandono de espaços públicos no
setor. O caso está em análise com
o promotor Evandro Ornelas.
Guilherme Baffi 13/8/2019

Explica, Issas
O vereador Renato Pupo (PSD)
quer explicações da Prefeitura de Rio Preto sobre o que
será feito com atual terminal
de transporte coletivo, na rua
Pedro Amaral, depois que o
novo for finalmente entregue à
população. A Prefeitura abriu
licitação de R$ 4,5 milhões para
reforma do atual terminal, sem
mais detalhes do que vai fazer.
Agora, o casmurro secretário
de Obras, Sérgio Issas, terá de
informar oficialmente a Pupo
(foto) o que será feito no local.

O prefeito Edinho Araújo com
Baleia Rossi durante visita do
deputado a Rio Preto neste ano:
O jovem parlamentar deve se
eleger presidente nacional do
MDB no próximo domingo

Reeleição de Edinho,
a obsessão do MDB
O presidente do diretório estadual do MDB,
deputado federal Baleia
Rossi, escancarou uma
das principais metas do
partido na eleição de 2020:
a candidatura de reeleição
do prefeito de Rio Preto,
Edinho Araújo (MDB). O
prefeito, claro, faz jogo de
cena ao não admitir publicamente que será candidato na próxima eleição
municipal, embora tenha
ficado entusiasmado com
a pesquisa Diário/PHD
que, no começo deste mês,
revelou preferência disparada do eleitorado pelo
seu nome, com 30,7% das
intenções de voto.
“A prioridade do
partido é a reeleição do
Edinho”, afirmou Baleia
em entrevista exclusiva à
Coluna. “O Edinho é uma
das grandes lideranças do
MDB no Estado de São
Paulo. A Prefeitura de Rio
Preto é a mais importante

‘D’ é o Edinho Araújo”.
“Ele não nos fez nenhuma comunicação
sobre uma decisão sobre
isso e a prioridade dele,
óbvio, é administrar bem
a cidade. Agora vamos
aguardar a decisão política
dele”, disse o presidente
estadual do partido.
De acordo com Baleia, que deve assumir
a presidência nacional
administrada pelo partido e do MDB, as articulaele é um excelente quadro.” ções feitas com outras
De acordo com o caci- lideranças partidárias,
que emedebista, é “voncomo o vice-governador
tade de todo partido”
Rodrigo Garcia (DEM)
que Edinho seja candie o governador João
dato à reeleição. “Agora
Doria (PSDB) serão
essa é uma decisão dele
conduzidas pelo próprio
e do diretório municipal prefeito de Rio Preto.
de São José do Rio Pre“O Edinho, pela estato”, afirmou o presidente tura que tem, conduz
estadual do MDB.
esses diálogos todos.
Questionado se a sigla
Só iremos participar de
teria um plano “B” para
formos chamados. Ele
apresentar ao eleitorado
tem total liberdade para
rio-pretense, Baleia decre- encabeçar esse debate”,
tou: “plano ‘A’, ‘B’, ‘C’ e
afirmou.

Cacique
estadual Baleia
Rossi afirma
que Edinho
Araújo é plano
A, B, C e D do
partido em
Rio Preto

Divulgação

Pescaria emedebista
O presidente do MDB de Rio
Preto, Pedro Nimer, representou
o prefeito Edinho Araújo, neste
sábado, 28, na região de Fernando
Prestes e Itápolis durante visita
do deputado federal e presidente
estadual do partido, Baleia Rossi.
O deputado estadual Itamar
Borges também foi. Saíram de
Itápolis com a ficha de filiação do
prefeito Edmir Gonçalves. Baleia
está em campanha para eleger-se
presidente nacional do MDB em
eleição no próximo domingo, 6.

Quem é vivo...
Entre as fotos que Nimer postou
no Face numa aparece o exministro-chefe da Secretaria de
Governo da Presidência Carlos
Marun, que serviu Michel Temer
e de quem foi fiel escudeiro a
ponto em ir visitá-lo na PF do Rio
de Janeiro, em março, quando o
ex-presidente estava preso.

TV para Mirassol
O presidente da Câmara de Mirassol,
Marcão Alves (PHS), espalha a
notícia pelo WhatsApp. Portaria do
Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações
autorizou o Legislativo mirassolense
a ter seu próprio canal de TV em
caráter provisório. A portaria foi
publicada no “Diário Oficial da
União” de sexta, 27.

Semana de festa
A semana que passou foi de
comemorações para o vereador
Pedro Roberto (Patriota). Depois
de comemorar 37 anos de
casado com Maria Helena na
quarta, 25, neste sábado, 28,
ele voltou ao Facebook para
comemorar os 81 anos da mãe,
dona Anna (foto).
Reprodução/Facebook

Bom, mas...

Na ponta do lápis
Interessados em saber como
andam os gastos da Secretaria de
Saúde de Rio Preto podem ir à
Câmara nesta segunda, a partir
das 17h. O secretário Aldenis Borim vai prestar contas dos gastos
do segundo quadrimestre.

André Pioli, diretor do Instituto PHD, sobre pesquisa encomendada pelo Diário na
qual a saúde pública é o principal problema
apontado pelos eleitores de Rio Preto

Na rede

A Prefeitura de Mirassol
entrou com ação no Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJSP) para anular lei aprovada
pela Câmara de Vereadores
que concede “gratificação
de risco” para servidores
do município, equivalente a
30% do salário referência. A
regra permite o adicional, por
exemplo, para funcionários
que realizem vistorias
em imóveis ou mesmo
fiscalização em setores do
comércio. Segundo a ação,
assinada pelo prefeito André
Vieira (PTB), o adicional
cria despesas extras ao
município, o que não é de
competência do Legislativo.
O tribunal deu prazo de dez
dias para a Câmara apresentar
justificativas para aprovar a lei.

Existe um grande risco
que do mesmo jeito
que o tema saúde foi
levantado com destaque
por Edinho na campanha
(de 2016), de ser uma
bandeira de oposição
para tentar derrotá-lo na
eleição do ano que vem

■■ O secretário de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho, com a mulher, Fabiana,
segura o título de Reconhecimento Público oferecido pela Câmara de Rio Preto
em solenidade na sexta, 27, à noite. A iniciativa partiu do vereador José Lagoeiro
(DEM), à esquerda de Ulisses na foto, onde também aparece o prefeito Edinho
Araújo (MDB). O secretário é um dos mais prestigiados entre os vereadores

O governador João Doria (PSDB)
compartilhou notícia de que
projeções indicam que o PIB
de São Paulo será o dobro do
brasileiro em 2019. De acordo
com estudo da Fundação Seade,
1,7% para 0,8%. Mesmo assim,
ambos bem aquém do que o País
precisa para voltar a “acelerar”.

