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PARCELAMENTO APROVADO

ELEUSES 
DEPUTADO
O ex-vice prefeito Eleuses Paiva 
(PSD) assumiu nesta
terça-feira (26), em Brasília, 
pela terceira vez uma cadeira 
como deputado federal. 
POLÍTICA  Pág.3

Emenda aprovada inclui multas 
do comércio na pandemia no PPI
O PPI foi aprovado, em regime de urgência, nesta terça-feira, 26, por unanimidade pelos vereadores durante sessão na Câmara. Foram incorpo-
radas ao texto original três emendas apresentadas pelos vereadores Paulo Pauléra (PP), Jorge Menezes (PSD) e João Paulo Rillo (Psol). A emen-
da de Menezes, caso não seja vetada, inclui estabelecimentos de entretenimento e comércio multados durante a pandemia. POLÍTICA Pág.3

GUAPIAÇU

Filho mata 
pais idosos e 
é morto por 
policial
Um homem, de 47 anos, 
matou a mãe, de 82 anos, 
e o pai, de 84, a facadas na 
madrugada desta terça-feira, 
26, em Guapiaçu. Ele acabou 
sendo baleado e morto ao ten-
tar atacar um policial militar. 
Os nomes das vítimas não 
foram informados e o caso 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil.
CIDADES Pág.4

INVESTIGAÇÃO

Menino de 6 
anos escapa 
de sequestro 
em escola
Policiais do 4º DP estão 
investigando uma tentativa 
de sequestro na E.M. Depu-
tado Sylvio Benito Martini.. 
CIDADES Pág.4

Manutenção na ETA deixa 16 bairros sem 
abastecimento de água por 8 horas hoje

SEMAE

O Semae - Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto - irá interromper o fornecimento de água, 
nesta quarta-feira, dia 27, das 6h às 14h, nos bairros abastecidos pela Estação de Tratamento de Água – ETA - 
Palácio das Águas A paralisação ocorre para dar continuidade nas obras de reforma e ampliação da estação. Serão 
realizadas manutenções preventivas na infraestrutura da ETA. CIDADES Pág.5

SERVIÇOS

Secretária 
defende novo 
modelo de 
coleta de lixo

A secretária do Meio Am-
biente, Kátia Penteado, dis-
se que a pasta, a empresa, 
os coletores e a população 
estão se adequando ao novo 
formato iniciado dia 1º de 
abril.. POLÍTICA Pág.3

FUTEBOL

Mirassol 
reclama de gol 
não marcado 
pelo árbitro
ESPORTES Pág.6

MAIS LEITOS

Saúde compra dez 
UTIs por R$ 328 mil
A Secretaria de Saúde de Rio Preto vai adqui-
rir 10 novas unidades de leitos hospitalares no 
Hospital Santa Casa para tentar amenizar o 
problema da espera de pacientes por atendi-
mentos de média e alta complexidade. Serão 
gastos R$ 328,5 mil para a inclusão de 10 
leitos de UTI adulto. CIDADES Pág.5
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Por que uma pessoa pode 
desmaiar? Entenda melhor

Desafios e oportunidades para o saneamento

Falamos muitas vezes sobre 
o desmaio como sendo algo sim-
ples, trivial e sem repercussões. 
Tratamos este evento como 
uma pessoa que “desliga” e, de 
repente, retoma sua consciência. 
Mas este cenário pode envolver 
muitas coisas, muitas variáveis e 
diferentes fatores causais. Des-
maiar não deve ser interpretado 
como uma ocorrência inofensi-
va, não somente pelas eventuais 
complicações como um trauma 
craniano, mas também pela 
possibilidade de indicar uma 
doença grave.

Os desmaios podem estar 
associados com doenças do 
coração, doenças cerebrais ou 
mesmo distúrbios metabólicos. 
Os desmaios são sinais de alerta 
para que a pessoa procure ajuda 
médica, realize exames imedia-
tamente e mude muitos de seus 
hábitos diários. 

Um desmaio pode ocorrer 
durante a realização de atividade 
física, dirigindo um carro, deita-
do no sofá assistindo um fi lme e 
trabalhando no escritório. Este 
“desligar” repentino de uma pes-
soa pode durar segundos, mas 
para aqueles que testemunham o 
fato, o desespero é muito grande 
e a sensação de impotência dian-
te do que pode estar ocorrendo, 
é maior ainda.

Diante disto, precisamos 
ter noção acerca das principais 
causas de um desmaio e sobre 
como podemos prevenir esta 
ocorrência. Para fi car mais fá-
cil, vou dividir as causas de um 
desmaio de acordo com o órgão 
afetado. 

1-Causas cardiovasculares
Arritmia cardíaca 
Mudanças no ritmo cardíaco 

normal geram também altera-
ções signifi cativas no fl uxo san-
guíneo entre coração e cérebro. 
Como consequência de um fl uxo 
reduzido e baixa oxigenação 
cerebral, a pessoa pode ter um 
desmaio. 

Infarto do coração 
Considerando que um in-

farto pode acometer diferentes 
extensões do músculo cardíaco, 
sabe-se que os infartos de maior 
magnitude podem gerar uma 
perda substancial do potencial 
de ejeção do sangue, resultando 
em baixa oxigenação cerebral. 
Em situações mais extremas, 
como num infarto seguido de 
uma parada cardíaca, a perde de 
consciência é imediata.

AVC (acidente vascular 
cerebral) 

Devemos entender este even-
to de duas formas: como um 
baixo fl uxo cerebral resultante 
de um entupimento vascular ou 
como um extravasamento de 
sangue seguido de compressão 
de estruturas do cérebro. Em 
ambas as situações, na depen-
dência da extensão e localização 
do processo, pode ocorrer este 
“desligamento” da pessoa por 
um período de tempo variável.

Hipotensão arterial 
Situações corriqueiras como 

a exposição ao calor excessivo e 
problemas estruturais do cora-
ção podem resultar em quedas 
pronunciadas da pressão arterial 
e baixo fl uxo cerebral. A conse-
quência imediata será um estado 
de tontura que rapidamente se 
converte em um desmaio.

2-Causas neurológicas 
Hemorragia cerebral 
Nosso cérebro está protegido 

pela calota óssea do crânio e, 
diante da ocorrência de hemor-
ragias, o acúmulo progressivo de 
sangue acaba comprimindo o cé-
rebro. O desmaio poderá ser um 
dos sintomas desta compressão. 
A hemorragia cerebral poderá 
ocorrer em situações de trauma 
craniano como também quando 
um aneurisma (dilatação de um 
vaso sanguíneo) cerebral rompe.

Tumor cerebral 
A presença de um tumor 

cerebral exerce um efeito com-
pressivo, capaz de causar um 
desmaio. Muitas vezes um pri-
meiro sinal de um tumor ce-
rebral, o qual pode estar em 
crescimento progressivo, poderá 
ser exatamente um desmaio.

Metástases 
Um tumor cerebral nem 

sempre será uma lesão primária, 
ou seja, que surge diretamente 
do cérebro. Existem também as 
metástases, quando um tumor 
originário de outro órgão aco-
mete secundariamente o cére-
bro. No caso das metástases, na 
dependência da quantidade e do 
tamanho das mesmas, a pessoa 
poderá apresentar um desmaio.

3-Causas metabólicas 
Hipoglicemia 
Quando uma pessoa fica 

muitas horas sem se alimentar, 
ela está sujeita a ocorrência 
de hipoglicemia, que consiste 
numa taxa baixa de açúcar no 
sangue e possível comprometi-
mento das funções neurológicas. 
Em pessoas diabéticas, que 
naturalmente já apresentam 
alterações do metabolismo do 
açúcar, a hipoglicemia pode ser 
mais perceptível e passível de 
mais manifestações. O desmaio 
pode ser consequência direta de 
uma hipoglicemia severa.

Desidratação
Em tempos de calor excessi-

vo, quando as pessoas perdem 
muita água pela respiração e 
pela transpiração, existe o ris-
co de uma desidratação. Este 
processo consiste na carência 
de água e também eletrólitos 
(sódio, potássio, cálcio e mag-
nésio), todos essenciais ao bom 
funcionamento do organismo, 
especialmente os órgãos vitais 
como coração e cérebro. A de-
sidratação intensa pode cursar 
com desmaios e risco de com-
plicações associadas.

Intoxicação
O uso inadvertido de medi-

camentos, o hábito da autome-
dicação e o uso de drogas ilícitas 
podem ser responsáveis pela 
intoxicação orgânica e acúmulo 
de efeitos colaterais. O desmaio 
poderá ser uma das tantas ma-
nifestações resultantes da into-
xicação medicamentosa.

Como proceder diante de 
tantas circunstâncias que po-
dem propiciar um desmaio? Pri-
meiramente conhecer um pouco 
mais sobre cada circunstância; 
em segundo lugar, fazer exames 
periódicos para conhecer seus 
limites individuais e, por último, 
adotas medidas preventivas 
como:

- não descuidar de uma boa 
alimentação; 

- não descuidar da hidrata-
ção diária, especialmente em 
dias quentes;

- cuidar rigorosamente de 
seu diabetes; 

- realizar consultas médicas 
semestralmente;

- não usar medicamentos 
sem orientação médica.

Desmaiar não é uma ocor-
rência normal e pode estar 
associada a situações e doenças 
graves. Todos nós estamos sujei-
tos a esta ocorrência e, portanto, 
devemos valorizar e buscar as 
devidas explicações. 

Quanto mais precocemente 
iniciarmos as medidas preven-
tivas ou eventualmente as me-
didas terapêuticas, maior será 
a taxa de sucesso no controle e 
cura do processo.

*Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orienta-
dor de Nutrologia e Lon-
gevidade e coordenador da 
Faculdade de Medicina da 
Unilago

Antonia Zanforlin Hilario, faleceu aos 
89 anos de idade. Não deixa fi lhos. 
Será sepultado no dia 25/04/2022 às 
16h, saindo seu féretro do velório Er-
cilia para o Cemitério da Ressurreição.

Iselina Ba� sta Firmino, natural de 
Irecê-BA, faleceu aos 85 anos de 
idade. Deixa os fi lhos Edson e Sueli. 
Será sepultada no dia 26/04/2022 
às 10h 30 min, saindo seu fére-
tro do velório São João Ba� sta 
para o Cemitério São João Ba� sta.

João Osvaldo Cardoso, natural de 
São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 74 anos de idade. Será sepulta-
do no dia 22/04/2022 às 17h, sain-
do seu féretro do velório Ressurrei-
ção para o Cemitério Ressurreição.

Isene Tereza Fabiano, natural de Em-
baúba-SP, faleceu aos 76 anos de ida-
de. Será sepultada no dia 25/04/2022 
às 14h, saindo seu féretro do ve-
lório Parque Jardim da Paz para o 
Cemitério Parque Jardim da Paz.

Maria Joselina de Coelho Queiroz, 
natural de Caninde-CE, faleceu aos 
85 anos de idade. Deixa os fi lhos 
Maria Leni, Maria Lei, Maria Cleni, 
Franciso, Claudio, Antonio, Claudio-
nor, Antonio Clóvis. Será sepultada 
no dia 26/04/2022 às 16h, saindo 
seu féretro do velório São João Ba� s-
ta pra o Cemitério São João Ba� sta.

Edison Roberto Cordeiro, natural 
de São José do Rio Preto-SP, faleceu 
aos 58 anos de idade.Deixa os fi lhos 

Vinicius Nomi. Será sepultado no 
dia 26/04/2022 às 17h, saindo seu 
féretro do velório São João Ba� sta 
para o Cemitério São João Ba� sta.

Jeronima Alexandrina de Souza 
Silva, natural de Américo de Cam-
pos-SP, faleceu aos 76 anos de 
idade. Era divorciada e deixa os 
fi lhos Nilton Jose, Ademir Mano-
el, Wilson Manoel e Neilsa Maria. 
Será sepultada no dia 26/04/2022 
às 17h, saindo seu féreto do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério Américo de Campos.

Reginaldo Luis Deluca, natural de 
Catanduva-SP, faleceu aos 46 anos de 
idade. Era casada com Sra. Priscila da 
Silva Deluca. Será sepultado no dia 

FALECIMENTOS E MISSAS

A esperança corresponde à 
aspiração de felicidade existen-
te no coração de cada pessoa. 
A certeza que algo muito bom 
um dia acontecerá em sua vida. 
Interessante observar que quem 
perde a esperança mais profun-
da perde o sentido de sua vida, 
pois sem esperança, viver não 
tem sentido. O próprio antôni-
mo dessa palavra é desespero, 
ou melhor, a perda quase que 
em estado defi nitivo da espe-
rança. O desespero é capaz de 
corroer o coração. A esperança 
é um recurso contra o desâni-
mo, contra a possibilidade de 
invasão do egoísmo, porque é 
apoiados nela que nos dedica-
mos à construção de um mundo 
melhor. A perda da esperança 

ARTIGO

A esperança é o combustível da vida
Padre Antônio Xavier O desejo de continuar a viver era sua paixão 

pela beleza que é a vida. Vida sem sabor é 
uma vida sem expectativas de quem cansou 
de tentar, de lutar, desistiu de tudo

endurece nossos sentimentos, 
enfraquece nossos relaciona-
mentos, deixa “tudo” cinza, faz a 
vida perder parte do seu sabor. E 
todos os dias somos atingidos por 
inúmeras situações que podem 
nos desesperar. A esperança é 
combustível da vida, e a forma 
de mantê-la viva é não prender 
os olhos na estratégia. Existe na 
mitologia grega a presença de 
uma fi gura interessante, que é a 
fênix, uma ave que quando mor-
ria entrava em autocombustão e, 
passado algum tempo, renascia 
das próprias cinzas. Nossa vida, 
por vezes, precisa passar por este 
processo. Várias vezes acontece 
num único dia, ou seja, sair das 
tragédias para contemplar a be-
leza que não morreu,  a vida que 
resiste ainda e se refaz como a 
fênix. Alguns estudiosos dizem 
que o que traria a fênix de volta 
à vida seria somente seu desejo 
de continuar viva. O desejo de 
continuar a viver era sua paixão 
pela beleza que é a vida. Vida sem 

sabor é uma vida sem expectati-
vas de quem cansou de tentar, de 
lutar, desistiu de tudo. Esta seria 
uma vida que apenas espera o seu 
fi m por pensar que nada que se 
faça possa mudar coisa alguma; 
perdeu a capacidade de sonhar, o 
desejo de felicidade. Felizmente 
não existe motivo para desani-
mar, lembrando as palavras de 
São Paulo: “A esperança não de-
cepciona” (Rm 5,5). Não falamos 
aqui de qualquer esperança, mas 
da autêntica esperança, que não 
apóia-se em ilusões, em falsas 
promessas, condicionada a uma 
ilusão popular que tenta explicar 
tudo. A esperança vinda de Deus 
é muito realista, pois não tem 
medo de dar às situações seu 
verdadeiro nome, porque con-
serva a certeza de que Deus está 
sempre presente. Retira o medo 
de rever as próprias posições e 
leva a mudar o que precisa ser 
mudado. A verdadeira esperan-
ça vinda de Deus nada mais é 
que a certeza de que tudo pode 

ser melhor do que o que vemos, 
porque Deus nos aguarda no fi m 
da estrada. Ela produz o desejo 
de caminhar na direção da vida, 
atraído por sua beleza que, no 
momento, pode somente ser 
sonhada, mas é contemplada 
pelo coração. Assim nos convida 
a carta de São Pedro, a estarmos 
“prontos a dar o motivo de nossa 
esperança” (1Pd 3,15). Dar esse 
motivo com nossas palavras às 
pessoas e dar resposta às situ-
ações, que podemos viver, que 
Deus está conosco, e que eles não 
durarão para sempre. A esperan-
ça cresce em nós à medida que 
cresce a certeza de sermos ama-
dos por Deus. Ele que nos ama, 
jamais nos abandonará, afi nal o 
que pode nos separar do amor 
de Cristo? Responde São Paulo 
que “em tudo somos mais que 
vencedores, graças àquele que 
nos amou” (Rm 8,35-37). Mas 
não é o desejo de vitória que nos 
aproxima de Deus, isso não seria 
esperança. É o desejo de Deus 
que nos aproxima da vitória, 
porque a esperança se apoia na 
certeza de que Deus está sempre 
conosco, porque realmente está!

* Padre Antônio Xavier é 
missionário da Comunidade 
Canção Nova

Considerado um dos menos atra-
tivos na infraestrutura, o setor de 
saneamento passa por uma pro-
funda mudança de paradigma com 
a aprovação da Lei 14.026/2020. 
Nesses primeiros anos em vigor do 
novo marco legal do saneamento, 
foram anunciados mais de R$ 42 
bilhões de investimentos por meio 
de leilões e a agenda ambiental 
urbana entrou em evidência.
O setor de saneamento tem uma 
complexidade própria, distinta de 
outras áreas de infraestrutura. As 
demandas diferem de um municí-
pio para outro, mesmo vizinhos, 
e estabelecer um regramento que 
organize o sistema, sem colocar 
uma “camisa-de-força” que im-
peça a atração de investimentos, 
é um dos desafi os que o setor tem 
pela frente.
A nova lei trouxe os pilares para 
balizar o caminho a ser percorrido 
para a estruturação do saneamen-
to no país, como a defi nição de 

ARTIGO

Ricardo Lazzari Mendes
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regras que estabeleçam padrão 
de qualidade, de eficiência na 
prestação, regulação tarifária e 
governança. Governos e empresas 
devem fi car atentos para as dire-
trizes regulatórias, e as agências 
regionais precisarão de referên-
cias sobre a adequada prestação 
dos serviços para o alcance das 
metas e para cumprir seu papel 
de fi scalização.
Mesmo com os investimentos já 
anunciados, a regulamentação 
vai cumprir um papel impor-
tante para reduzir os impasses 
e a insegurança jurídica com 
futuros questionamentos. Nesse 
quesito, cabe à Agência Nacional 
das Águas e Saneamento Básico 
(ANA) estabelecer as normas de 
referência para regrar sobre o re-
gime, a estrutura e os parâmetros 
da cobrança pela prestação do 
serviço público de manejo de re-
síduos sólidos urbanos. Compete 
ainda à agência definir os pro-
cedimentos e prazos de fi xação, 
reajuste e revisões tarifárias. Essa 
agenda é extensa e a agência corre 
contra o tempo para dar conta 
dessa importante demanda.
O país conta hoje com 74 agências 
regulatórias e o número deve cres-
cer com o avanço do saneamento. 
Por isso, as normas de referência 
contribuirão para uniformizar 
modelos para serem seguidos 
pelos órgãos estaduais, munici-
pais e consorciados. Um outro 
ponto importante em discussão 
é a metodologia para indenização 
dos ativos não amortizados, que 
promete suscitar um amplo de-
bate e é fundamental para reduzir 
eventuais inseguranças jurídicas 

para o setor.
A organização do saneamento é 
fundamental para a atração de 
investimentos, o cumprimento 
das metas estabelecidas no novo 
marco de universalização do abas-
tecimento de água e o atendimen-
to de 90% da população no esgota-
mento sanitário. A regionalização 
foi um dos importantes pilares 
estabelecidos pelo novo marco le-
gal, contribuindo para redesenhar 
a política de saneamento por meio 
da gestão associada, que permite 
a associação voluntária entre os 
entes federativos, por meio de 
consórcio público ou convênio de 
cooperação.
A prestação integrada de serviços 
de municípios resgata uma de-
manda apontada desde o Plano 
Nacional de Saneamento (Plana-
sa) no início dos anos de 1970, que 
se traduz pelo alcance do subsídio 
cruzado, seja por cidades de uma 
mesma região, bacia hidrográfi ca, 
região administrativa ou mesmo 
dentro do Estado. O modelo abre 
a possibilidade de ampliar a es-
cala com prestação de serviço e 
construção de empreendimentos, 
reunindo essas localidades. O re-
sultado é o aumento da produtivi-
dade das prestadoras de serviços, 
abrindo a possibilidade de que 
operadores ineficientes, como 
empresas estaduais deficitárias 
e municípios de pequeno porte 
economicamente inviáveis, con-
quistem padrões dos operadores 
efi cientes.
Com a organização do setor, au-
menta a perspectiva de crescimen-
to da participação da iniciativa 
privada em empreendimentos de 

saneamento. Esse é um pano-
rama que já se desenha e deve 
ganhar força nos próximos anos.
Os investimentos em sanea-
mento devem ainda promover a 
criação de empregos e oportuni-
dades de negócios, com impactos 
no crescimento econômico do 
país. Estudos preliminares do 
BNDES, baseados em projetos 
estruturados pelo banco e licita-
dos recentemente, estimam R$ 
11 bilhões de encomendas para 
a indústria.
O avanço do saneamento tam-
bém permite ao país percorrer 
um importante caminho para o 
cumprimento dos ODS (Obje-
tivos de Desenvolvimento Sus-
tentável) da ONU (Organização 
das Nações Unidas), garantindo 
a todos, independentemente 
da condição social, econômica 
e cultural, acesso à água e ao 
esgotamento sanitário.
Esse é um momento histórico 
para o Brasil alcançar os mesmos 
padrões das nações desenvolvi-
das e garantir a uma parcela sig-
nifi cativa da população melhores 
condições de vida, com refl exos 
diretos na saúde e no bem-estar 
de milhares de brasileiros de 
Norte a Sul do país, bem como 
contribuir para o avanço de im-
portantes áreas, como o turismo. 
Certamente, o saneamento faz 
toda a diferença.

(*) Ricardo Lazzari Mendes, 
é presidente da Apecs (Asso-
ciação Paulista de Empresas 
de Consultoria e Serviços 
em Saneamento e Meio Am-
biente), engenheiro pela 
Escola de Engenharia de 
São Carlos da USP e doutor 
em engenharia hidráulica e 
sanitária pela Escola Poli-
técnica da USP

26/04/2022 às 16h 30min, saindo seu 
féretro do velório Catanduva para o 
Cemitério Nossa Senhora de Fá� ma.

José Carlos Teodoro Zarzenon, natu-
ral de Mirassol D'Oeste, faleceu aos 

42 anos de idade. Era solteiro e deixa 
os fi lhos Camila e Luis Carlos. Será 
sepultado no dia 26/04/2022 às 16h, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemitério 
São João Ba� sta.



  |  A3DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quarta-feira, 27 de abril de 2022

Política Graça presidencial
A ministra Rosa Weber abriu prazo de 
10 dias para que o presidente se mani-
feste sobre o perdão a Daniel Silveira

Seu dinheiro
A Caixa pagou otem a parcela de 
abril do Auxílio Brasil aos beneficiários 
com NIS de final 7.

A secretária do Meio Am-
biente, Kátia Penteado, disse 
em reunião de trabalho na 
Comissão Permanente de Meio 
Ambiente da Câmara que a 
pasta, a empresa, os coletores e 
a população estão se adequan-
do ao novo formato de coleta 
defi nido no contrato iniciado 
dia 1º de abril. 

A coleta diária fi cou restrita 
a 3 regiões da cidade e a locais 
onde os prédios são antigos e 
não há espaço para o armaze-
namento do lixo por mais de 
um dia. A alteração é uma de-
terminação do novo contrato 
que entrou em este mês.

Kátia Penteado foi convida-

Secretária defende novo 
modelo de coleta de lixo

SERVIÇOS

da a explicar aos vereadores os 
problemas após reclamações 
recebidas a partir do dia 15 
de abril, feriado da sexta-feira 
da paixão, quando o lixo teria 
acumulado entre a quarta-feira 
(14) e a segunda-feira (19) em 
alguns bairros. 

A secretária explicou que os 
problemas se deram porque, 
na sexta-feira da paixão, mais 
de 20 coletores não compare-
ceram ao trabalho nem duran-
te o dia nem durante à noite. 
Entre 7 e 8 caminhões não 
saíram e o lixo se acumulou em 
vários bairros durante 4 dias 
consecutivos. 

Ela afi rmou que a empresa 
foi notificada a explicar e a 

resolver o problema. Alguns 
vereadores disseram que a 
empresa sabe quais são os 
feriados que os funcionários 
costumam faltar e devia ter se 
programado para o problema. 

Disse também que funcio-
nários estavam acostumados 
a um trajeto diário que foi 
totalmente modifi cado. “Todos 
precisamos nos adaptar, diz.”

O novo contrato de lixo al-
tera a coleta em grande parte 
da cidade. Regiões que tinham 
a coleta diária passaram a ter 
três vezes por semana. Em par-
te dos bairros a coleta, agora, 
é feita à noite e a outra parte, 
durante o dia. 

Hoje, o novo contrato se-

Katia diz que 100% da 
cidade tem a coleta 
realizada, inclusive nos 
bairros irregulares, 
como chácaras

Regiões que tinham a coleta diária passaram a ter três vezes por semana

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

Contribuintes de Rio Preto 
com dívidas junto a Prefeitura 
poderão aderir ao Programa 
de Pagamento Incentivado 
(PPI) que dá até 100% de 
desconto de juros e multas de 
mora para pagamento à vista. 

O PPI foi aprovado, em 
regime de urgência, nesta ter-
ça-feira, 26, por unanimidade 
pelos vereadores durante ses-
são na Câmara. Foram incor-
poradas ao texto original três 

Emenda aprovada estende descontos 
do PPI para multas da pandemia

CÂMARA APROVOU

O PPI foi aprovado, em 
regime de urgência, 
nesta terça-feira, 26, 
por unanimidade

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

emendas apresentadas pelos 
vereadores Paulo Pauléra 
(PP), Jorge Menezes (PSD) e 
João Paulo Rillo (Psol). 

A emenda de Menezes, 

caso não seja vetada pelo pre-
feito Edinho Araújo (MDB), 
vai incluir proprietários de es-
tabelecimentos dos segmentos 
de entretenimento e comércio 
que foram multados durante 
o período da pandemia de 
Covid-19. Eles terão descontos 
de 50% nos valores das multas 
cobradas pelo município. 

“Coloquei desconto de 50% 
na multa. Para ajudar, foram 
dois anos muitos difíceis, 
principalmente para os em-
presários. Será um desconto 

maior do que o previsto origi-
nalmente, variando o valor da 
porcentagem aplicada. Rillo 
também ampliou o prazo 
para adesão do programa no 
período de 2 de maio de a 30 
de junho de 2022 podendo ser 
novamente prorrogado. Este 
último item da emenda, bas-
tante parecido com a emenda 
aprova da Paulo Pauléra que 
apenas previa prorrogação 
“por mais 30 dias” do prazo 
original de 2 a 31 de maio. 

Para se tornarem válidas 

FORAM

3
EMENDAS incorporadas 
ao texto apresentadas 
pelos vereadores Paulo 
Pauléra (PP), Jorge 
Menezes (PSD) e João 
Paulo Rillo (Psol)

Contribuintes de Rio Preto com dívidas junto a Prefeitura poderão aderir ao Programa de Pagamento Incentivado (PPI)

melhor para o comerciante 
que foi abatido pela pande-
mia”, disse Menezes ao justi-
fi car a aprovação da emenda. 

Para as multas aplicadas 
aos comerciantes os descon-
tos serão de 50% no pagamen-
to à vista nas multas e juros, 
de 40% para parcelamento 
do débito em 36 pagamentos 
ou 10% de desconto para 72 
parcelas. 

A outra emenda, de João 
Paulo Rillo (Psol), permite o 
parcelamento em um número 

Governador
traz programa 
‘Governo Na 
Área’ na 2ª

O governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) vem à Rio 
Preto na próxima segun-
da-feira, 2 de maio, para 
mais uma agenda política 
pelo Programa ‘Governo 
Na Área’. Desde que se 
tornou governador no lu-
gar de João Doria (PSDB) 
– que deve concorrer à 
presidência – Garcia tem 
visitado uma série de ci-
dades do Estado para se 
aproximar dos prefeitos. 

O Programa Governo 
Na Área teve início no dia 
4 deste mês em Franca. 
Ao todo serão 21 agendas 
nas regiões administra-
tivas do Estado. Regiões 
maiores, como a Grande 
São Paulo, vão receber 
mais de um encontro. 
Serão visitas às segundas 
e sextas, com encontros 
com prefeitos para ouvir 
demandas, anúncios de 
obras e de programas, 
visitas aos municípios da 
região e reunião com o 
secretariado. 

Para a próxima segun-
da, em Rio Preto, o encon-
tro acontece no Complexo 
da Swfi t das 8 às 14 horas. 

Estão previstos aten-
dimentos a prefeitos da 
região com a presença de 
vários secretários estadu-
ais. O objetivo, em muitos 
casos é evitar o desloca-
mento dos prefeitos até a 
capital paulista e resolver 
problemas no mesmo dia.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

gue a divisão da cidade em 10 
regiões nascidas na nova Lei 
de Zoneamento, que compõe 
o novo Plano Diretor. 

As outras 7 regiões passa-
ram a ter coletas em dias alter-
nados. Às segundas, quintas e 
sábados e outra parte às terças, 
quintas e sábados. Parte das 
regiões tem coleta noturna e 
parte, diurna.

Até a mudança, outras re-
giões tinham coleta diária. A 
secretária disse que o lixo é 
coletado da mesma forma. As 
pessoas só precisam se acostu-
mar à nova forma.  Kátia disse 
que a entrada em vigor do novo 
contrato foi também precedida 
de intensa publicidade.

EX-VICE-PREFEITO

O ex-vice prefeito Eleuses 
Paiva (PSD) assumiu neta 
terça-feira (26), em Brasília, 
pela terceira vez uma cadeira 
como deputado federal. Paiva 
fi cou em quarto lugar como 
suplente na eleição de 2018. 
Assume no lugar o deputado 
federal Miguel Haddad, que se 
licenciou por 6 meses. 

Em seu discurso de posse 
feito na tarde desta terça-feira 
ele agradeceu aos eleitores de 
Rio Preto e reiterou sua in-
tenção de continuar a buscar 
as suas escolhas anteriores. 
Ele foi membro da Comissão 
e discutiu o fortalecimento 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Na última eleição, ele 
teve 81.160 votos. 

Como ex-presidente da 
Associação Paulista de Mé-

dicos (APM) e da Associação 
Médica Brasileira, Eleuses 
é uma liderança estadual da 
categoria. Com isso, a maioria 
de seus votos foram obtidos em 
todo estado. 

Assumiu o primeiro man-
dato deputado federal em 
2009 como suplente, e per-
maneceu na casa como titular 
a partir de 2011. Em 2015 foi 
eleito vice-prefeito de Rio 
Preto, na chapa com o prefeito 
Edinho Araújo (MDB). Decli-
nou da reeleição para o cargo 
em 2020. 

No discurso desta terça, 
ele anunciou que reitera a 
intenção das escolhas anterio-
res, e fortalecê-las. “Continuo 
médico, nas trincheiras com 
os meus colegas, comprome-
tido com a saúde das pesso-
as e comprometido com um 
sistema de saúde brasileiro 
respeitado”.

Eleuses Paiva assume 
como deputado federal

Ele agradeceu aos eleitores de Rio Preto

Da REDAÇÃO

as emendas dos três vereado-
res precisam ser aprovadas 
por Edinho. A previsão é de 
que sejam arrecadados com 
o Programa cerca de R$ 30 
milhões. 

O PPI é voltado para o 
pagamento de débitos tributá-
rios e não rompidos e/ou ven-
cidos até o dia 31 de dezembro 
de 2021 que estejam inscritos 
ou não em dívida ativa; ajui-
zados ou não; parcelados ou 
reparcelados referente a im-
postos municipais.

O novo contrato 
segue a divisão da 
cidade em 10 regiões 
nascidas na nova 
Lei de Zoneamento 
que compõe o novo 
Plano Diretor

SÉRGIO SAMPAIO
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CIDADES Êxodo da guerra
A agência de refugiados da ONU (Acnur) 
está esperando que cerca de 8,3 milhões 
de pessoas fujam da Ucrânia

Zona rural de Potirendaba
A GCM tem visitado ainda os
proprietários das fazendas, sítios e 
chácaras realizando orientações

A segunda vítima do atro-
pelamento ocorrido na ave-
nida Lino José de Seixas, nas 
imediações da Represa de Rio 
Preto, na madrugada deste 
sábado, 23, morreu nesta se-
gunda-feira, 25. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, Samara Dhuarda 
Miller Bispo, de 21 anos, e 
Lucas Matheus Nascimento 
de Andrade, de 20 anos, foram 
atropelados por um motorista 

REGIÃO DA REPRESA

Morre segunda vítima 
de atropelamento

OCORRÊNCIAS

Polícia registra incêndio em 
chácara e jovem roubado 

que perdeu o controle do ve-
ículo ao realizar um retorno. 

Lucas morreu no local e Sa-
mara foi socorrida em estado 
grave para o Hospital de Base, 
mas não resistiu aos ferimen-
tos e acabou vindo a óbito. 

Ainda de acordo com o bo-
letim de ocorrência, o motoris-
ta do carro contou à polícia que 
havia ingerido bebida alcoólica 
e fez o teste do bafômetro, que 
deu positivo. 

C o l a b o r o u  S a r a h 
BELLINE

Um incêndio atingiu na ma-
nhã desta terça-feira,26, um 
barracão que fi ca na chácara 
Recanto dos Ipês, localizada 
no bairro Jockey Club, em Rio 
Preto. 
Os bombeiros foram até o 
local para conter o fogo, que 
atingiu uma área de aproxi-
madamente 400 metros qua-
drados. 
Segundo o Corpo de Bombei-
ros de Rio Preto, foram mobi-
lizados caminhões para con-
ter as chamas. 
A equipe contou também com 
o apoio de um caminhão-pipa 
do Semae para ajudar no tra-
balho.

      Roubo
Um rio-pretense, de 27 anos, 
caminhava em direção a rodo-
viária de Rio Preto, por volta 
das 4h30 desta segunda-feira, 
25, quando foi abordado por 
um homem e uma travesti, 
que anunciaram o assalto. 
De acordo com a vítima, am-
bos estavam armados com 
uma faca. Os bandidos fugi-

Morre segunda vítima atropelada por motorista embriagado

Incêndio atinge chácara no bairro Jockey Club 

Um homem, de 47 anos, 
matou a mãe, de 82 anos, e o 
pai, de 84, a facadas na madru-
gada desta terça-feira, 26, em 
Guapiaçu. Ele acabou sendo 
baleado e morto ao tentar ata-
car um policial militar. 

Segundo a PM, o acusado 
discutiu com a idosa e a es-
faqueou. O pai foi interferir e 
acabou sendo golpeado tam-
bém. 

Após matar os pais, o agres-
sor invadiu uma casa e tentou 
fugir pelo telhado. O suspeito 
tentou dar uma facada num 
dos pms, que reagiu e atirou, 
matando o acusado. 

Os nomes das vítimas não 
foram informados e o caso 
segue sendo investigado.

Filho mata pais idosos a facadas 
e morre baleado por policial
Segundo a PM, o acusa-
do discutiu com a idosa 
e a esfaqueou. O pai foi 
interferir e acabou sen-
do golpeado também

Faca usada pelo assassino acabou apreendida pela polícia

PM encontra 
menino de 8 
anos sozinho 
em casa à noite

Policiais militares fo-
ram acionados na noite 
desta segunda-feira, 25, 
na Vila Diniz, em Rio 
Preto, para atender uma 
ocorrência de abandono 
de incapaz. 

Chegando ao local, 
os pms encontraram um 
menino, de 8 anos, no 
quintal da residência. 

Garçonete
O garoto alegou à 

guarnição que a mãe tra-
balha como garçonete no 
período noturno em um 
restaurante na avenida 
Murchid Homsi e que ele 
costuma fi car sozinho à 
noite ou com o namorado 
dela. 

Na noite desta segun-
da-feira, a criança sentiu-
-se sozinha e ligou para 
o pai para que ele viesse 
buscá-lo. 

O caso será investigado 
pelo 7º DP rio-pretense.

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

ReproduçãoDetento engole 
29 porções de 
maconha para 
entrar no CPP

Funcionários do Cen-
tro de Progressão Peni-
tenciária (CPP) de Rio 
Preto receberam uma 
denúncia anônima de 
que um reeducando, de 
44 anos, teria ingerido 
entorpecentes para co-
mercializar dentro da 
unidade prisional. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, o 
detento estava realizando 
serviços externos, em 
regime semiaberto. Ele 
prestava serviços em 
uma empresa localizada 
no bairro Centenário da 
Emancipação. 

Quando os reeducan-
dos voltaram para o CPP 
todos foram submetidos a 
uma revista no aparelhos 
Body Scan, momento em 
que foram detectadas 29 
porções de maconha no 
estômago do homem.  
Após a detecção o senten-
ciado expeliu as drogas e 
responderá por tráfi co.

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Colisão frontal 
entre carro e 
caminhão mata 
um na SP-425

Um homem de 40 anos 
não resistiu aos ferimen-
tos após bater de frente 
com um caminhão trator 
na madrugada deste sá-
bado, 23. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, poli-
ciais militares rodoviários 
foram acionados para um 
acidente de trânsito com 
vítima fatal. 

No local conversaram 
com o caminhoneiro que 
disse que transitava pela 
rodovia Assis Chateau-
briand, sentido Olímpia 
a Barretos, quando o mo-
torista do veículo Honda 
Civic que estava no sen-
tido contrário invadiu 
a contramão e bateu de 
frente com o caminhão. 

Morte
O condutor do car-

ro morreu no local. As 
causas do acidente ainda 
deverão ser investigadas 
pela delegacia de Olímpia.
Colaborou – Sarah 
BELLINE 

Da REPORTAGEM

Policiais do 4º DP de Rio 
Preto estão investigando uma 
tentativa de sequestro que 
ocorreu na última quarta-feira, 
20, na E.M. Deputado Sylvio 
Benito Martini. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o menino, de 
6 anos, mora com a mãe e a 
avó no bairro Santo Antônio 
e quem o busca na escola é a 
funcionária delas. 

Na quarta-feira, na saída do 
colégio, um homem parecido 
com o pai da vítima apareceu 
e se identifi cou como sendo o 
familiar. 

De acordo com o relato do 
garoto, o homem alegou que 
tinha doces no carro e que 
o pai dele estaria no veículo 
esperando ele. 

O menino soltou da mão 
do desconhecido e retornou 
à escola. 

De acordo com a mãe da 
criança, ela só soube do ocor-
rido porque a sogra perguntou 

ao pai do menino se ele teria 
ido buscá-lo na escola, mo-
mento em que o pai negou. 

Ainda segundo o boletim 
de ocorrência, a mãe foi até 
a escola e a funcionária que 
liberou o menino alegou que 
acreditou ser realmente o pai 
do estudante. 

A diretora da instituição 
afi rmou que a escola não pos-

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Polícia investiga tentativa de sequestro 
de aluno de 6 anos em escola municipal

sui câmeras de segurança na 
saída e que possuem um vi-
gilante para cuidar da escola 
toda e que no momento do 
ocorrido ele não estava no 
local. 

Em nota, a  Secretaria Mu-
nicipal de Educação informou 
que tomou ciência do caso na 
Escola Sylvio Benito e de acor-
do com a direção da unidade 

a criança foi entregue a uma 
pessoa que possui autorização 
dos familiares para buscá-lo 
na escola. 

“A ocorrência aconteceu 
fora da unidade escolar. A 
Secretaria Municipal de Edu-
cação está à disposição para 
quaisquer esclarecimentos 
que possam contribuir com as 
investigações”.

RIO PRETO

GUAPIAÇU

ram com celular, carteira, do-
cumentos pessoais e R$ 55 do 
jovem. 
O caso será investigado pela 
Polícia Civil. Até o fechamen-
to desta matéria, não havia 
pistas sobre a identidade e 
paradeiro dos assaltantes.

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Os bandidos, que 
estavam armados 
fugiram com celular, 
carteira, documen-
tos pessoais e 
R$ 55 do jovem

Divulgação PM

Divulgação

Divulgação
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A Secretaria de Saúde de Rio 
Preto vai adquirir 10 novas 
unidades de leitos hospita-
lares no Hospital Santa Casa 
para tentar amenizar o pro-
blema da espera de pacientes 
por atendimentos de média 
e alta complexidade. Serão 
gastos R$ 328,5 mil para a 
inclusão de 10 leitos de UTI 
adulto. 
Os detalhes constam no Diá-
rio Oficial do Munícipio des-
ta terça-feira, 26, em Termo 
de Aditivo publicado em que 
eleva o valor do contrato fir-
mado no ano de 2017 entre 
a Prefeitura de Rio Preto e a 
Santa Casa para “incremento 
temporário do limite finan-
ceiro da assistência médica 
de média e alta complexi-
dade, relativo aos recursos 
destinados aos hospitais pri-
vados sem fins lucrativos que 
prestam serviços ao SUS”, diz 
a publicação. O valor extra 
que será pago pela Prefeitura 
à Santa Casa obedece Porta-
ria do Ministério da Saúde e 
tem base legal em Lei Federal 
8.666/93 e 8.080/90, previs-
tas na Constituição Federal. 
Questionada pelo Dhoje In-
terior a Secretaria de Saúde 
admitiu que a aquisição de 
novos leitos é uma tentativa 
de equilibrar a procura por 
atendimentos e diminuição 
da espera de pacientes que 
precisam ser atendidos nas 
UTI’s.
“A Secretaria de Saúde está 
tomando as providências 
necessárias para ampliar 
o atendimento nas Unida-
des de Pronto Atendimento 
(UPAS)”, informou a pasta 
por meio de nota. 
Sobre a compra de novos 
leitos e ações concretas para 
acabar com a falta de leitos na 
cidade, a pasta afirmou que o 
tema está em discussão. “A 
compra de leitos hospitalares 
é um dos pontos em discus-
são e já está em andamento. 
Porém, ainda depende de fi-
nalização da documentação 
necessária para a formaliza-
ção, o que deve ocorrer nos 
próximos dias, juntamente 
com outras ações que estão 
Mostramos na edição desta 
segunda-feira, 25, que nos 
últimos dias cerca de 103 pa-
cientes aguardavam leitos de 
internação de Unidades de 
Pronto Atendimento de Rio 
Preto.  Atualmente 70 mu-
nicípios integram a região 
atendida comandada pela Di-
retoria Regional de Saúde-15 
(DRS-15) e não possuem ne-
nhum leito hospitalar dispo-
nível para atender seus pa-
cientes, sendo obrigatória a 
remoção ao Hospital de Base, 
em Rio Preto, sobrecarregan-
do ainda mais o sistema SUS .

Ao custo de R$ 328 mil, Saúde 
compra 10 UTIs da Santa Casa

MAIS LEITOS

Secretaria de Saúde 
admitiu que a aquisição 
de novos leitos é uma 
tentativa de equilibrar a 
alta na demanda

Ao custo de R$ 328 mil, Saúde compra 10 UTIs da Santa Casa

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Sérgio Sampaio

REDE EM MANUTEÇÃO

Bairros abastecidos pela ETA ficam com torneiras 
secas das 6h às 14h nesta quarta-feira

O Semae - Serviço Muni-
cipal Autônomo de Água e 
Esgoto de Rio Preto - irá in-
terromper o fornecimento de 
água, nesta quarta-feira, dia 
27, das 6h às 14h, nos bairros 
abastecidos pela Estação de 
Tratamento de Água – ETA - 
Palácio das Águas. 

Manutenção
A paralisação ocorre para 

dar continuidade nas obras 
de reforma e ampliação da 
estação. Serão realizadas ma-
nutenções preventivas na in-
fraestrutura da ETA. Para 
que este procedimento seja 

realizado conforme as normas 
de segurança do trabalho, 
será necessário interromper 
o funcionamento da estação. 

Arquivo Cláudio Lahos

Educação 
convoca 88 
estagiários 
de Pedagogia

A Secretaria Munici-
pal de Educação de Rio 
Preto está convocando 
88 estagiários de Pedago-
gia que foram classifica-
dos no processo seletivo 
simplificado 002/2022 
conforme lista publicada 
inicialmente no dia 19 de 
abril último. 

Hoje
Os selecionados de-

verão comparecer a sede 
da Secretaria na Rua Ge-
neral Glicério, 3947, Vila 
Imperial nesta quarta-
-feira, dia 27, conforme 
horários especificados 
na convocação sendo um 
grupo as 9h00 e outro as 
14h00. 

Lista
Lista de nomes com 

horários no link a se-
guir: sme-convocacao-
-26-2022-Pedagogia 

Os candidatos que 
comparecerem no pra-
zo e local estabelecidos 
terão o prazo de 10 dias 
uteis para o envio dos 
documentos necessários 
para o e-mail: setordees-
tagio@riopreto.sp.gov.br 

Carga horaria
O candidato deverá 

ter disponibilidade de 
horário para cumprir 
carga horária de 25 (vinte 
e cinco) horas semanais

Da REDAÇÃO

Sergio SAMPAIO

Começa nesta quarta-feira 
(27) o Rodeio de Valentim 
Gentil. Com montarias em 
touros, prova dos três tambo-
res e apresentações de grandes 
nomes da música sertaneja, o 

evento ocorre no recinto Ma-
ria Cavalin e vai até sábado. 
Na abertura a festa aconte-
ce com portões abertos, e a 
principal atração será a du-
pla Matogrosso & Mathias. 

O 58º Festival do Folclore 
da Estância Turística de Olím-
pia já está em formatação. Na 
tarde de segunda-feira, dia 25, 
a Comissão Executiva da edi-
ção deste ano promoveu sua 
primeira reunião de trabalho 
para distribuir a coordenação 
das funções e organizar a exe-
cução das atividades. 

Realizado na sede da Se-
cretaria de Turismo e Cultura, 
o encontro reuniu cerca de 
30 membros da Comissão, 
apresentando os integrantes 
e os coordenadores e interlo-
cutores de cada subcomissão. 

A Comissão Executiva do 
58º FEFOL foi instituída pelo 
Decreto Nº 8.404, de 11 de 
abril de 2022, assinado pelo 

OLIMPIA

Começam preparativos para 58º Festival do Folclore
prefeito Fernando Cunha e 
publicado no Diário Oficial 
Eletrônico do dia 13 de abril. 
Sob a presidência da secretária 
de Turismo e Cultura, Priscila 
Foresti, a Comissão é formada 
por 22 subcomissões que con-
templam todas as atividades 
que compõem o evento, desde 
estruturais, que incluem mon-
tagem, limpeza e organização 
do Recinto, até hospedagem e 
alimentação dos grupos, bem 
como divulgação, logística, co-
ordenação de palco, atividades 
educacionais, entre outras. 

Agora, com a apresentação 
dos membros e distribuição 
das funções, cada subcomissão 
irá formatar seu trabalho para 
melhor planejar e agilizar o 

cumprimento das responsa-
bilidades e dar continuidade 
à organização da edição deste 
ano. Uma próxima reunião 
geral está agendada para o dia 
16 de maio. 

O 58º Festival do Folclore 
de Olímpia será realizado de 
6 a 14 de agosto de 2022, no 
Recinto de Exposições e Pra-
ça de Atividades Folclóricas 
e Turísticas ‘Professor José 
Sant’anna’, celebrando seu 
Jubileu de Dália. 

Retomando o formato 
presencial, após dois anos, o 
evento estima contar com a 
participação de cerca de 70 
grupos, que estão sendo con-
vidados para representar todas 
as regiões brasileiras

Todos os equipamentos de 
tratamento e bombeamento 
permanecerão parados. 

A manutenção tem por 

objetivo promover a melhoria 
das condições operacionais do 
sistema de tratamento e evitar 
possíveis paradas não progra-
madas dos equipamentos. 

O Semae solicita aos usuá-
rios atingidos pela paralisação 
que mantenham os seus reser-
vatórios de água abastecidos e 
façam uso de forma moderada

Os bairros
Os sistemas atingidos são 

Boa Vista, Alto Rio Preto,  
Urano, Maceno, Diniz, Alto 
Alegre, Mansur Daud, São 
Judas, Redentora/Centro, 
Cidade Jardim, São Mar-
cos, Higienópolis, Eldorado, 
João Paulo/Castelinho, Vi-
vendas, Chácara Municipal. 
 

Bolsas da marca  chinesa Xaiomi são um dos intens mais procurados 

Divulgação

Olímpia inicia preparativos para edição presencial do evento

ANIVERSÁRIO DA CIDADE

Rodeio em Valetim Gentil começa hoje e vai até sábado
Na quinta-feira (28), quem 
for prestigiar o rodeio terá 
que levar apenas um quilo de 
alimento não perecível para 
assistir as montarias e o show 
de João Bosco & Vinicius. As 

doações serão encaminhadas 
a famílias carentes da cidade. 
Com cobrança de ingressos, na 
sexta-feira a animação do even-
to ficará por conta de Bruno & 
Marrone. E no sábado, pela 

primeira vez na região, Maiara 
& Maraisa apresentarão seu 
novo show, “Metamorfose”. 
O público terá duas opções de 
ambientes: pista (arquibanca-
das) e camarotes.

O fechamento de 
leitos hospitala-
res registrados em 
municípios, como 
Rio Preto, que em 
2011 contava com 
1.146 vagas e neste 
ano conta com 886, 
acarretou redução 
de 260 leitos

Arquivo DHoje
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Tenista é destaque
A tenista rio-pretense Luiza Moreli 
foi vice-campeão paulista de tênis na 
categoria de 14 ano

Em Catanduva
A enxadrista mirassolense Nathaly 
Regina Reis Assef  foi vice-campeã na 
categoria feminino no IRT de Xadrez 

Mirassol empata com o Paysandu e reclama 
da arbitragem por causa de erro em gol

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Em um jogo marcado por 
um erro de arbitragem, o Mi-
rassol empatou em 1 a 1 com o 
Paysandu pela terceira rodada 
da Série C do Campeonato 
Brasileiro. O Leão manteve a 
invencibilidade, mas perdeu 
o 100% de aproveitamento, 
ficando em 3º lugar em um 
pelotão de cinco times com 7 
pontos. 

Fora de casa, o Paysan-
du não se intimidou e criou 
chances de sair à frente do 
placar. Logo aos quatro minu-
tos, Robinho chutou de fora 
da área e assustou o goleiro 
Darley. Melhor em campo, 
os paraenses trocaram passes 
com facilidade e chegaram 
novamente com perigo aos 11 
minutos, desta vez em bicicleta 
de Marlon que parou nas mãos 
do goleiro. 

Aos poucos o Mirassol 

equilibrou o confronto e até 
levantou a torcida aos 41 mi-
nutos, em chute de Daniel, 
contudo, foi o Paysandu que 
abriu o placar antes do inter-
valo. Aos 46, Robinho cruzou, 
a bola passou por toda a área e 
sobrou nos pés de Marlon, que 
mandou para o gol vazio. 

No segundo tempo, o Mi-
rassol voltou com postura 

completamente diferente e 
encurralou o Paysandu no 
campo defensivo. Tanto é que 
nos primeiros dez minutos o 
goleiro Thiago Coelho precisou 
fazer duas grandes defesas. De 
tanto insistir, o time paulista 
empatou aos 28 minutos em 
cabeceio de Léo Duarte. 

Empolgado com o gol, o 
Mirassol foi para cima do 

Paysandu e chegou a marcar 
o segundo gol, após chute de 
Kauan que o zagueiro tirou 
dentro do gol. Nem o árbitro, 
nem o assistente perceberam 
que a bola havia ultrapassado 
a linha, portanto o gol acabou 
não sendo validado. 

A diretoria do Mirassol 
deverá fazer uma cobrança 
formal à CBF. Já o técnico Ri-

cardo Catalá minimizou o erro 
e comentou sobre a possibili-
dade do VAR ser adicionado 
na Série C. 

“Quem tem que julgar é 
quem é responsável pela ar-
bitragem do país. A gente 
vê tantos investimentos de 
patrocinadores na nossa en-
tidade máxima, então poderia 
estender o VAR para a Série 

C. Temos que caminhar na 
direção de qualifi car o nosso 
futebol”, afi rmou. 

O Mirassol volta a campo 
no domingo (1) para enfren-
tar o Figueirense, às 11h, no 
estádio Orlando Scarpelli, em 
Florianópolis. Já o Paysandu 
jogará no sábado (30), quando 
receberá o Ypiranga, às 17h, na 
Arena Verde, em Paragominas.

Em um jogo marcado por um erro de arbitragem, o Mirassol empatou em 1 a 1 com o Paysandu pela terceira rodada da Série C  do Brasileiro

No segundo tempo, 
o Mirassol voltou 
com postura com-
pletamente dife-
rente e encurralou o 
Paysandu no campo 
defensivo

Um dos treinadores mais 
premiados do mundo desem-
barca em Rio Preto nesta quar-
ta-feira (27). Larri Passos, o 
ex-treinador de Gustavo Kuer-
ten, o maior tenista brasileiro 
de todos os tempos, ministra 
clínica na Escola Guga, no 
Automóvel Clube. 

O aula
Larri contará muitas das 

suas histórias pelo circuito 
profissional da ATP e trará 
muitos ensinamentos aos par-
ticipantes. Ele falará também 
sobre intercâmbio para os 
jovens. A Escola Guga mantém 
desde o ano passado parceria 

TÊNIS

Larri Passos, ex-técnico de Guga, ministra clínica hoje
com a Ross School Tennis Aca-
demy, dos Estados Unidos. A 
escola americana oferece trei-
namento competitivo de tênis 
de alto rendimento integrado 
ao currículo acadêmico. O 
intercâmbio possibilita que os 
alunos da Escola Guga possam 
cursar o high school por até um 

ano na instituição. 
“O Larri e o staff da Ross 

estarão aqui e mostrarão qual 
é a realidade do intercâmbio 
nos Estados Unidos, as possi-
bilidades para os jovens. Como 
é a vida fora do Brasil e como o 
tênis pode ajudar nisso tudo”, 
afi rmou Pedro Cunha Pinto, 

um dos proprietários da Es-
cola Guga Rio Preto. A clínica 
é destinada para jovens de 11 
até 18 anos. 

Segundo a assessoria, Larri 
falou sobre sua relação com 
Guga e sobre ser técnico. “O 
Guga foi o cara que me colocou 
no cenário mundial do tênis. 
Ele me fez acreditar na minha 
capacidade de colocá-lo no 
topo, algo que eu buscava há 
muito tempo. Agradeço tudo 
que ele fez por mim, por mais 
de uma vez falou após vencer 
um torneio que eu era seu 
guru, seu irmão e seu pai. É 
algo emocionante, eu não seria 
nada sem ele”, afi rmou.

BANIMENTOS

Wimbledon defende veto a tenistas russos

Proibir jogadores russos 
e bielorrussos de disputar o 
torneio de Wimbledon este 
ano era a única opção viável 
sob a orientação fornecida pelo 
governo britânico, disseram os 
organizadores do Grand Slam 
de grama nesta terça-feira 
(26).

Guerra Ucrânia
O All England Lawn Tennis 

Club (AELTC) tomou a decisão 
após a invasão da Ucrânia 
pela Rússia e a posição foi 
rapidamente condenada pelos 
circuitos masculino e feminino 
de tênis.

O presidente do AELTC, 

Ian Hewitt, disse que a orien-
tação do governo não permitia 
que os jogadores competissem 
no torneio com base em seus 

Peter Nichols

TROCA GERAL

CBF demite gerente do 
VAR e 9 integrantes da 
Comissão de Abitragem

A CBF anunciou a saída do 
gerente do projeto VAR, Sérgio 
Corrêa e outros nove integrantes 
da comissão de arbitragem. Em 
nota ofi cial, publicada na noite 
de segunda-feira (25), a enti-
dade arfi mou que as mudanças 
fazem parte do processo de rees-
truturação do departamento de 
arbitragem, cujo novo presiden-
te, Wilson Seneme, tomou posse 
em 7 de abril. 

Além de Sérgio Corrêa, que 
ingressou em 2016 na entidade 
como presidente da comissão, 
foram demitidos Marcos Ma-
rinho (chefe do Centro de De-
senvolvimento da Arbitragem); 
Manoel Serapião (diretor-pre-

sidente da Escola Nacional de 
Arbitragem); Almir Mello, José 
Roberto Wright entre outros 
profi ssionais.

Larri Passos, ex-técnico de Guga, ministra clínica nesta quarta

rankings e que havia duas op-
ções disponíveis: recusar ins-
crições, ou permitir inscrições 
mas apenas com declarações 

específi cas por escrito de atle-
tas individualmente.

2ª Guerra
A medida marca a primeira 

vez que atletas são banidos 
com base na nacionalidade 
desde a era imediatamente 
pós-Segunda Guerra Mundial, 
quando jogadores alemães e 
japoneses foram excluídos.

Individual
Wimbledon também é o 

primeiro torneio de tênis a ba-
nir competidores individuais 
dos dois países, o que signifi ca 
que o número dois do mundo 
Daniil Medvedev, da Rússia, e 
a quarta classifi cada feminina 
Aryna Sabalenka, de Belarus, 
estão vetados do torneio de 27 
de junho a 10 de julho.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Wimbledon defende veto a tenistas russos e bielorrussos

A Escola Guga mantém desde o ano pas-
sado parceria com a Ross School Tennis 
Academy, dos Estados Unidos, que oferece 
treinamento de tênis de alto rendimento 
integrado ao currículo acadêmico.

Ricardo Catalá, 
Técnico do MIrassol

“

“

DivulgaçãoMarcos Freitas/Agência Mirassol

           A gente vê 
tantos investi-
mentos de pa-
trocinadores na 
nossa entidade 
máxima, então 
poderia estender 
o VAR para a Sé-
rie C.

Divulgação

Fernando Torres

foi vice-campeão paulista de tênis na 

Em Catanduva
A enxadrista mirassolense Nathaly 
Regina Reis Assef  foi vice-campeã na 
categoria feminino no IRT de Xadrez 

D
ivulgação
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Prefeitura do Município de Tanabi.  
Tomada de Preços n° 05/2022.  
Objeto: Serviços de manutenção e instalação dos sistemas de proteção e 
combate a incêndios e solicitação do auto de vistoria do corpo de 
bombeiros, ficando designado para o dia 13 de maio de 2022, às 09h15min, para a 
entrega dos envelopes, às 09h30min a sessão credenciamento e abertura dos envelopes 
do mesmo dia. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, sito 
à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro– todos os dias úteis, das 09h00 as 15h00 ou 
mediante solicitação, com todos os dados da solicitante, no email: 
licitacao@tanabi.sp.gov.br ou ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 26 de abril 
de 2022. Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município Tanabi. 
 
 
 

2ª PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DOS PROJETOS DE LEI e LEI COMPLEMENTAR,  DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, CONFORME ABAIXO :   

01 – 69/22 - Altera a Lei nº 13.709, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Zoneamento e as regras para o 
Uso e Ocupação do Solo no Município de São José do Rio Preto e dá outras providências; 
02 – 70/22 - Altera a Lei nº 13.710, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Plano Viário do Município de 
São José do Rio Preto em consonância com as diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento do Município e 
determina as diretrizes e as faixas de domínio necessárias à expansão do Sistema Viário Básico do Município de 
São José do Rio Preto; 
03 – 71/22 - Altera a Lei nº 13.711, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo do 
Município de São José do Rio Preto e dá outras providências. 
04 – 13/22 - Altera a Lei Complementar nº 651, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Sustentável de São José do Rio Preto. 
 
A ÍNTEGRA DESTAS PROPOSITURAS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS, NO SITE: 
www.riopreto.sp.leg.br, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 13.730/21 
 

 

 

 
GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 34/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 43/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 17/2022  
OBJETO: Aquisição de material hidráulico destinado a manutenção geral de diversos setores 
da municipalidade. 
Data da realização da Sessão Pública: 17/05/2022 
Horário: 09h30min. 

Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de 
Licitação, localizado na Praça São João, 117, Centro. 
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br 
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02. 
Monte Aprazível, 26 de abril de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro 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 
1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de casamento:

LEANDRO DE ANDRADE RAMOS e MARIA EDVÂNIA DA SILVA 
ARAÚJO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, 
solteiro, nascido em Buíque, PE, no dia 27 de setembro de 1994, 
filho de  e de NERONUÍSA DE ANDRADE RAMOS DA SILVA. Ela, 
de nacionalidade brasileira, gerente, solteira, nascida em Buíque, 
PE, no dia 23 de agosto de 1994, filha de ANTONIO INÁCIO DE 
ARAÚJO e de ALDENÍSIA MARIA DA SILVA ARAÚJO. 

EVINCK COMPERE e ELNAR JOSA. Ele, de nacionalidade Hai-
tiana, ajudante, solteiro, nascido em Haiti, no dia 14 de março de 
1976, filho de BERTHONY COMPERE e de SYLFANIE LEONARD. 
Ela, de nacionalidade Haitiana, ajudante, solteira, nascida em Haiti, 
no dia 04 de fevereiro de 1982, filha de SAUVEUR JOSA e de PHI-
LOMISE JOACHIN. 

FERNANDO DE SOUZA SILVA e WELLEN MILENE BARRETO 
LIMA. Ele, de nacionalidade brasileira, gestor de tráfego, solteiro, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 27 de março de 
1990, filho de SEBASTIÃO DA SILVA e de APARECIDA FERNAN-
DES DE SOUZA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, enge-
nheira civil, solteira, nascida em Monte Azul Paulista, SP, no dia 25 
de janeiro de 1993, filha de JOSÉ ANTONIO DA SILVA LIMA e de 
SONIA APARECIDA BARRETO LIMA. 

YOHAN FIGUEIREDO JACINTHO DA SILVA e MELISSA CATINI 
COUTINHO. Ele, de nacionalidade brasileira, auxiliar de produ-
ção, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de 
setembro de 2003, filho de JULIANO DE PAULO JACINTHO DA 
SILVA e de KARLA MACHADO FIGUEIREDO. Ela, de nacionali-
dade brasileira, auxiliar administrativa, solteira, nascida em Lins, 
SP, no dia 22 de setembro de 2003, filha de GERALDO BARRETO 
COUTINHO e de ELISCLAUDIA CATINI COUTINHO. 

CAIO ALEX NEVES DE SOUZA e ISABELLA PINHEIRO DA SIL-
VA. Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em 
São José do Rio Preto, SP, no dia 21 de setembro de 1994, filho de 
VALDIVIO ALVES DE SOUZA e de IVANILDE APARECIDA FER-
REIRA NEVES. Ela, de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 24 de fevereiro de 
1997, filha de MARCOS LUIZ DA SILVA e de ANDREZA SCRIGNO-
LI PINHEIRO. 

RAFAEL DWORAK NEVES e BEATRIZ CRISTINA DE SOUZA 
CANOSSA. Ele, de nacionalidade brasileira, mecânico, divorciado, 
nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 06 de dezembro 
de 1982, filho de VANDERLEI NEVES e de PATRICIA DWORAK 
NEVES. Ela, de nacionalidade brasileira, analista fiscal, divorciada, 
nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 02 de agosto de 
1989, filha de ROBSON WILSON CANOSSA TORRE e de EDNA 
DE SOUZA CANOSSA TORRE. 

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, 26 de abril de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

Exposição mostra as pessoas em movimento pós pandemia

O concurso Miss e Mister 
Rio Preto 2022 - CNB, com 
a assessoria do Padre Silvio 
Roberto, que acumula anos 
de experiência e tem no cur-
rículo dezenas de coroações 
de misses e misters eleitos, já 
tem data marcada para ocor-
rer. Será no dia 29 de maio, às 
19h no Buffet Fauze Karam. 
O concurso vai eleger não so-
mente a representatividade 
feminina da beleza rio-pre-
tense, mas também a mas-
culina. São candidatas com 
idade entre 18 a 27 anos (po-
derá completar 28 esse ano), 
e candidatos com idade entre 
18 a 33 anos. 
Conforme o próprio Padre 
Silvio Roberto descreve, a 
nova Miss deverá ser uma 
mulher de personalidade, ter 
atitude, ser carismática, de 
opinião, possuir beleza facial, 
harmonia de linhas físicas, 

Concurso escolhe Miss 
e Mister em maio

BELEZA

A vencedora represen-
tará a cidade no 
concurso do estado, 
depois no país 
no Miss World

determinação, que valoriza 
sua beleza única e estilo pró-
prio. 
O Concurso Nacional de Be-
leza é o evento responsável 
pela eleição da Miss Brasil 
Mundo e do Mister Brasil 
CNB. A vencedora repre-

sentará a cidade no concur-
so do estado, depois no país 
no Miss World, um dos dois 
principais concursos de be-
leza do planeta (o outro é o 
Miss Universo, que ocorre em 
paralelo e é representado no 
Brasil por outra organização). 

O Mister Brasil CNB partici-
pa em um dos cinco concur-
sos que fazem parte do Grand 
Slam (Mr World, Mister Su-
pranational, Mister Interna-
tional, Mister Global ou Ma-
nhunt International) - todos 
licenciados do CNB no Brasil.

FOTOGRAFIA

Exposição mostra as pessoas 
em movimento pós pandemia

A pandemia da Covid-19 
afetou a todos e mudou, e 
muito, a forma como vi-
vemos em sociedade. Fo-
ram dias, meses e anos de 
adaptação, medo, cuidados. 
Agora, passados os piores 
momentos da pandemia 
histórica que isolou pessoas 
e impôs o distanciamento 
social, a vida retoma seu 
movimento. 

Fotógrafo
Com esse foco, o fotó-

grafo Guilherme Baffi inau-
gurou nesta segunda-feira , 

dia 25 de abril, no Riopre-
to Shopping, a exposição 
“Transeuntes - Vida em 
Movimento”, por meio do 
PROAC Direto. O projeto é 
um convite à reflexão sobre 
o convívio em sociedade 
nesta volta do transitar. 

Itinerante
Itinerante, a exposição 

fotográfica, com entrada 
gratuita, visitará ainda as ci-
dades de Mirassol, Bálsamo, 
Votuporanga e retorna a Rio 
Preto no Terminal Urbano.

Todos os locais visitados 
pela exposição têm entrada 
livre e acessibilidade para 
que toda a população apro-
veite dias de arte e cultura.

O concurso vai eleger não somente a representatividade feminina da beleza, mas também a masculina

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br
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Epicuristas- no sentido estrito de apego aos deleites 
da mesa-Milton e Lúcia Miziara Homsi,que em seu po-
tencial de gentilezas e generosidades,conjugam com 
maestria,a arte da hospitalidade, receberam para um 
almoço em comemoração ao aniversário dele.Fizeram 
a enorme varanda e os salões da mansão da Volun-
tários de São Paulo,cintilar no feriado de quinta-feira 
passada, com um encontro dos plus intimes,que inicia-
do às 13 horas, alcançou o anoitecer, com um surprise 
show de André Postigo ao bandoneón, acompanhando 
o aniversariantes em tangos tradicionais. Se o choix de 
sabores do aristocrático banquete de comida árabe que 
compôs o cardápio, soava como música nos ouvidos 
saudáveis, os cantares do anfitrião, prova eloquente 
de sua vitalidade,deleitaram a plateia reforçando laços 
com o prazer de bons alcoóis. Deliciosa festa. Milton 
Homsi chamou seu almoço de aniversário, realizado 
no feriado de quinta-feira,de esquenta para a festa de 
seus 90 anos, que transcorre no ano que vem. Preten-
de que seja tão caprichada e memorável como o foi o 
festão com que comemorou 80 anos.

No mercado brasileiro, onde a cultura das artes plásticas 
é repleta de dificuldades, encontrar um nome longevo de 
grande sucesso e com processos de criação de alta quali-
dade, que em sua essência, postula deliciosas interpreta-
ções, é algo notável. Traçadas com maestria, as obras de 
Araguai Garcia equilibram a poesia da criação em sintonia 
com a visão, contemplando as metáforas de nossa exis-
tência. Em sua forte trajetória, seus trabalhos em formas 
abstratas, figurativas, texturas, e até decorativistas, não 
permitem conflito entre razão e emoção e, sim, harmonia. 
O artista plástico Araguai Garcia, reuniu amigos para uma 
festa de inauguração de seu atelier, criado para sua imer-
são nas linhas e cores que resultam em encantos para os 
olhos e para receber seus inúmeros clientes,em torno de 
200 colecionadores, decoradores, artistas e imprensa. A 
obra rouba a cena no Condomínio de residências da Age-
rip- Associação Geronto-geriátrica de Rio Preto- harmoni-
zando linhas modernas e um je ne sais quoi dos Anos 50. 
Em sua elegância sutil, e o impulso constante da paixão 
pelo que faz, acabaram por proporcionar aos amigos,uma 
festa deliciosa, generosa em reencontros e alegria, com 
um show do artista Rafael Martins, clone de Elvis Presley 
que invadiu o espaço com sua enorme moto e não encer-
rou a performance sem fazer a plateia dançar.Integrante 
da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura, 
onde é diretor e patrono da Cadeira No.4-Ele é também 
diretor cultural da Casa de España. Araguai é um dos en-
fants gatés das artes plásticas do nosso Estado, pois as 
paredes e jardins das casas disputam seu repertório de 
obras, acentuando uma reverência.

A VOLTA DA SAPUCAÍ
Embarcam hoje rumo ao Rio de Janeiro, onde se ins-
talam num hotel na Vieira Souto,em frente ao mar de 
Ipanema e cumprem um delicioso roteiro de bares e 
restaurantes da moda,as rio-pretenses Eliane Mene-
zes Hawilla e sua irmã Sônia Menezes Martinez,Ma-
ria Ondina Fonseca,Marli Arroyo dos Santos Antunes 
e Vera Morandi.Unindo-se ao grupo,como convidados, 
o advogado carioca Eduardo Molina Santos e este co-
lunista.O programa culmina sábado com o Desfile das 
Campeãs do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí,-
confortavelmente instalados numa das frisas próxi-
mas do recuo da bateria.  

GIN COCKTAILS
Os coquetéis que serão servidos no Feijão Chic, com o 
maravilhoso e exclusivo Gin Morrison de dois rio-pre-
tenses- Marcelo Cherubini de Lima e Emanuel Mendes 
Boldrin, que andam fazendo o maior sucesso, anotem 
aí: são o Classic (limão siciliano e alegrim), Laramel (la-
ranja e mel), Bubbles (espumante, morango e mel),Tro-
pical (geleia de abacaxi, gengibre e hortelã),Caju Amigo 
(Caju e cajuína) Tangie ( tamgeroma cp, jprtlã).Tudo in-
cluído no preço do convite. O Morrison Bar, oferecerá 
especiarias como canela, cardamomo, anis, zimbro, pi-
menta da Jamaica e pimenta rosa; ervas como alecrim, 
hortelã fresco, hibisco e manjericão; frutas como caju, 
limão siciliano, morango, laranja e tangerina e além de 
cajuina, mel, geleia de abacaxi, gengibre, hortelã além 
de espumante.

CONGRESSO
A médica Nathalia Kassis, de Catanduva, esteve em 
Barcelona com o marido, o empresário Marcelo Fer-
nandes, participando como convidada do Oculoplasti-
cs, congresso internacional bienal focado em plástica 
ocular,onde ministrou um curso de sua especialidade.
Retornaram segunda-feira, dia 25 com o catalão na 
ponta da língua.

FORA DE CENA
Diagnosticado com afasia, distúrbio degenerativo que 
afeta a capacidade de comunicação por lesão cere-
bral, o ator Bruce Willis, 67 anos um dos mais famosos 
astros norte-americanos, resolveu jogar a toalha e se 
afastar do cinema.

ESPETACULAR
Confesso que nesses mais de 50 anos que frequento o 
carnaval carioca, nunca vi a Estação Primeira de Man-
gueira, tão suntuosa, criativa e de extremo bom gos-
to,nas fantasias e nos carros alegóricos. Cada detalhe 
era luxuoso e bonito.Só vi pela tevê,mas valeu a pena, 
estava lindíssima! Dez com louvor

FAMILY TRIP
O casal Fabinho e Fifi Marques dos Santos, viaja dia 9 
de junho com seus dois filhos Gustavo e Fabiana,pa-
ra uma das mais belas regiões de Portugal,a região de 
Peso da Régua,no Vale do Douro, destino perfeito para 
quem aprecia bons vinhos e a cultura vinícola.Decla-
rada Patrimônio Mundial da Unesco pelas suas pai-
sagens maravilhosas e seus vinhedos nas montanhas 
onduladas,onde são produzidos os vinhos do Porto, a 
região os acolherá por dez dias.Fabinho e Gustavo re-
tornam ao Brasil dia 20 e Fifi e a filha Fabiana,continu-
am para Marrakesh,onde permanecem por quatro dias 
e depois  mais uns diazinhos em Madri de onde retor-
nam ao Brasil dia 20.

PRIMEIRO DELUXE DO ANO 
O RiopretoShopping Center realiza hoje e amanhã, 
uma edição especial do Deluxe Elas,o primeiro do 
ano,em um formato inédito para comemorar o mês 
das mães, inspirado nas origens brasileiras.Uma 
explosão de experiências sensoriais inéditas traz 
três grandes marcas:Bodega Garzón hoje,com vi-
nhos uruguaios e primorosos azeites da marca;ama-
nhã,harmonização de chocolate Cacau Show e vi-
nhos da Casa Valduga.Só para convidados. 

ANIVERSÁRIO 
Estão praticamente esgotadas as reservas de mesas para o 
Baile de Aniversário do Automóvel Clube, dia 21 de maio com 
show da orquestra Ray Conniff Cover

NOVO ATELIER

GLAMOUR EM ALTA DOSE 

CHAMPÃ & CAVIAR

O pecuarista Allim Bassitt, que nessa foto, ri com a alma, foi elei-
to no passado finde, em Baurú, vice-presidente da Associação 
Brasileira de Paint Horses. O presidente é Sérgio Thomé.

Com os caprichos de sempre, a elegante Mariza Barbosa Pereira 
recebeu os íntimos de oliveira para um almoço no sábado, em 
comemoração ao aniversário de seu filho Nelson Washington. 

*A Agerip está abrindo as portas após o 
período de isolamento social motivado pela pandemia. 
Sua deliciosa e animadíssima Festa Junina está marca-

da para o dia 4 de junho,um sábado.

*O médico Zé da Rosa é o host do jantar 
de amanhã no restaurante Yayá,recebendo o seu grupo 

de consórcio.

*O advogado Marcelo Truzzi Otero 
está de casamento marcado com a advogada Líbera 

Copetti de Moura, de Campo Grande.Os editais de pro-
clama já foram publicados.  

*Fátima Verdi vendeu a carteira de sua 
imobiliária Só Loca para a Imobiliária Redentora, de Jo-
aquim Ribeiro de Mendonça. Agora, ela atuará apenas 
com uma loja de presentes para casa, com ênfase em 
mise-em-places, na Redentora, em frente ao restau-

rante  L’Osteria.

*O desfile das campeãs cariocas, sába-
do próximo, voltará a ser transmitido pela TV através 

do canal Multishow.

*Em assembleia realizada segunda 
feira, foi mudada a direção da TV Rio Preto. Sai Waldir 

(Bandola) Nonato. Entra na Presidência, o advogado 
Henrique Augusto Dias. Na diretoria, nomes como Elias 

Kassis, Dorival Lemes e Abrahão Hakme.
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