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NESTA SEMANA

Chegada de frente fria mobiliza 
força tarefa nas ruas de Rio Preto
Segundo Tenente Albuquerque, da Defesa Civil, a previsão é de temperaturas mínimas entre 7º e 15º graus para os próximos dias

SEXO

Cliente é 
sequestrado
durante 
programa
Um rio-pretense, de 41 
anos, foi agredido fisica-
mente e sequestrado às 7 
horas de sábado, 14, após 
fazer um programa sexual 
na região do Jardim Paraí-
so, em Rio Preto. Ele foi res-
gatado pela Polícia Militar 
na madrugada do domingo, 
15. Duas jovens, de 22 anos, 
foram presas em flagrante 
pela PM. Uma adolescente, 
de 17 anos, foi apreendida..
CIDADES Pág.4

RODEIO EM
BÁLSAMO
Comemorando 52 anos, uma 
das Festas do Peão mais tradi-
cionais da região terá muitas 
atrações e entrada franca. 
ENTRETENIMENTO Pág.7

Câmara discute hoje rebaixamento de guias e veto do PPI
Projeto de lei do vereador Paulo Pauléra (PP) permite que donos de estabelecimentos comerciais de Rio Preto rebaixem 
suas guias de sarjeta. A proposta está na pauta de votações desta terça-feira, 17, na Câmara Municipal. Outra votação 
hoje inclui veto do prefeito Edinho Araújo (MDB) a emendas aprovadas no projeto de lei que criou o Programa de Pa-
gamento Incentivado (PPI) no município e daria anistia parcial a determinados segmentos do comércio que contraíram 
dívidas durante a pandemia, como multas e autuações.  POLÍTICA Pág.3

Leo Roveroni 

PREJUÍZO

Joalheria na 
Redentora 
é alvo de 
ladrões

CIDADES    Pág.4

ELEIÇÕES 2022

Deputados da 
região aderem 
às vaquinhas 
virtuais
Desde o último domingo, 
15, partidos e pré-candida-
tos nas eleições deste ano já 
podem iniciar a arrecadação 
prévia de recursos na mo-
dalidade de financiamento 
coletivo, a chamada “vaqui-
nha virtual”. A arrecadação 
ocorre por meio de sites e 
aplicativos disponibilizados 
por empresas ou entidades 
cadastradas. Na região, Ge-
ninho Zuliani e Luis Carlos 
Motta vão usar o sistema. 
POLÍTICA  Pág.3

BEZINHA

América é 
derrotado 
e segue em 
penúltimo 
O América sofreu a sua 
terceira derrota como visi-
tante na Segunda Divisão 
do Campeonato Paulista, 
a Bezinha, neste domingo 
(15). Jogando em Penápo-
lis, o Rubro foi superado 
pela Penapolense por 4 a 
1. O resultado mantém o 
time na penúltima posi-
ção do grupo 1 com três 
pontos. O próximo com-
promisso do América é sá-
bado contra o Catanduva 
ESPORTES Pág.6

RIO PRETO

Zoológico adota 
medidas para 
proteção dos 
animais no frio

O Zoológico de Rio Preto 
abriga mais de 300 animais 
em seu plantel, cerca de 80 
espécies diferentes. Algu-
mas são de outras regiões 
do Brasil e do mundo, in-
cluindo as que são de climas 
quentes durante todo o ano 
e também aquelas da nossa 
fauna que não são adapta-
das a ondas mais extremas 
de frio por isso plano de 
atendimento diferenciado.
CIDADES Pág.5

Uma força tarefa foi mon-
tada para socorrer os mora-
dores de rua nesse período 
de frio intenso esperado 
para esta e próxima se-
mana. A Secretaria de As-
sistência Social, o Centro 
de Referência Especiali-
zado para a População em 
Situação de Rua (Centro 
POP), o Albergue Notur-
no a Casa Cireneu Irmã 
Tereza na Providência de 
Deus e Comunidade Só Por 
Hoje aumentaram o aco-
lhimento para abrigar essa 
população em 167 vagas. 
São 100 da Casa Cireneu 
e 67 no Albergue Noturno. 
Também estão sendo dis-
tribuídos 300 cobertores 
CIDADES  Pág.5

JUSTIÇA

MP desqualifica 
dolo em caso 
de homicídio 
de advogado
O Ministério Público de Rio 
Preto alterou a tipificação 
do crime no processo que 
investiga a morte do advo-
gado Celso Wanzo agredido  
em fevereiro deste ano. O 
crime passou de homicídio 
doloso para lesão corporal 
seguida de morte.
CIDADES  Pág.4

Sessão da Cãmara de Rio preto hoje tem início às 14h e discute rebaixamento de guias no comércio e veto do prefeito Edinho

BRASILEIRO C

Mirassol perde 
invencibilidade 
mas continua 
na liderança
Líder da Série C do Cam-
peonato Brasileiro, o Mi-
rassol perdeu a invencibi-
lidade neste domingo ao 
ser surperado pelo Remo, 
por 3 a 1, no estádio Ba-
enão, pela sexta rodada. 
Apesar do revés, o Miras-
sol continua na ponta, com 
13 pontos, mas deixou os 
rivais se aproximarem. O 
Remo é um deles. O time 
paraense, agora vice líder, 
tem dez pontos. 
ESPORTES Pág.6 Mirassol foi derrotado mas ainda matém a liderança da Serie C
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COMO VAI SUA SAÚDE PSIQUICA?!

Recuperação do AVC é mais rápida com empatia e materiais adaptados

Para você que está lendo 
nossos artigos psicológicos 
semanais, hoje daremos sequ-
ência a nossos comentários, 
falando um pouco sobre Sen-
timentos!

Todos nós aprendemos com 
nossa comunidade e cultura 
expressar o que sentimos desde 
que nascemos. Tais sentimen-
tos são então nomeados por 
tais pessoas e se tornaram, em 
sua maioria, universais. Os 
mais comuns que sempre nos 
referimos são: Alegria, Triste-
za, Amor, Raiva, Frustração, 
Ansiedade, Confiança, Fé, De-
pressão, Saudades, Esperança, 
entre outros.

Sentimentos vem do Sentir, 
afinal sentimos aquilo que no-
meamos! Por exemplo dor de 
dente! Embora não tenhamos 
controle sobre a dor sem ao 
menos tomar um remédio ou ir 
ao dentista, ainda assim nome-
amos a dor localizada.

Ou se não sentimos, pelo 
menos usamos tais classifica-
ções para empreender uma 
ação, uma intenção, por exem-
plo uma maneira de nos esqui-
varmos de uma situação, pode-
mos dizer que “estamos com 
dor de cabeça” sem senti-la, 
apenas para não ir a uma festa 
onde encontraríamos pessoas 
com as quais queremos evitar.

Sentir então, é uma espécie 
de ação sensorial que provém 
de glândulas e musculatura lisa 
contidas dentro de nosso corpo 
e que reagem a estímulos.

Mas sentir e falar sobre o 
que se sente diferem entre si, 
pois o que sentimos tem a ver 
com condições de nosso corpo 
e falar sobre tais sentimentos 
tem a ver com o que aprende-
mos, ou seja, de como descre-
vemos a outras pessoas o que 
pensamos, fazemos e estamos 
sentindo. Isto tudo é o que cha-
mamos de Comportamento! 

Cabe ressaltar que o que 
sentimos não são causas do 
comportamento.  Ao dizer o 
que sentimos estamos indi-
cando valores de sobrevivência 
para nós e para os outros, ou 
seja, se nos sentimos ansiosos, 
trêmulos, com pensamentos 
ruins, medo e outros com certa 
frequência, e falamos isso a 
um(a) terapeuta e ou médico 
psiquiatra, estes poderão aju-
dar a pessoa a se estabilizar e 
aliviar tais sintomas.

O que sentimos e aquilo 
que percebemos em nosso 
corpo, são as maneiras que a 
pessoa possui de perceber seus 
processos comportamentais 
somado à sua história de vida, 
ou seja, o que aprendeu e como 
aprendeu a se comportar. Por-
tanto sentir e se comportar é 
comportamento, uma vez que 
ao sentir meu organismo emite 
dor, prazer, desprazer, alívio, 
bem estar, entre outros. 

Tudo em nós se comporta 
de alguma maneira! Apenas 
deixamos de nos comportar 
quando morrermos! Esta é 
a única maneira de sessar o 
comportamento.

Aqui a definição de com-
portamento se soma, ou seja 
deveríamos chamar os com-
portamentos e sentimentos de 
Comportimentos! 

Seria mais apropriado esse 
“casamento de palavras”, ou 
seja, neologismo, dentro de 
uma psicologia que tenta de-
monstrar que ao se comportar 
também sentimos e que ao 
sentir emitimos um comporta-
mento! Ou vários não é?! 

Afinal, existem muitas for-
mas de comportamentos devi-
do às combinações, variáveis 
que a influenciam, ambientes 
externos e internos que os 
envolvem, aprendizados, de-
saprendizados, sensações, per-
cepções, emoções... São muitas 
combinações que podem tornar 
a pessoa única e seu comporta-

mento complexo.
Para que possamos saber o 

produto de tais comportamen-
tos, ou seja, suas consequên-
cias e o porque naquele mo-
mento que a pessoa o emitiu, se 
comportou daquela maneira, 
temos que investigar seus 
sentimentos e observarmos 
as variáveis da função desse 
comportamento.

Tais variáveis e suas fun-
ções podem se dar como fa-
lamos acima. Na tentativa 
de evitar um compromisso 
indesejável como ir a uma 
festa, usando como variável 
a função de se esquivar de tal 
compromisso e ou até em ir 
à festa e receber das demais 
pessoas elogios, reforços que 
seriam positivos, sobre como 
estamos sendo habilidosos 
em nos comportar de forma 
agradável e prestativa, por 
exemplo.

Estes exemplos, dentre 
outros, fazem parte da histó-
ria de vida da pessoa que ao 
aprender a agir dessa forma 
com o ambiente no qual se 
relaciona, terá como conse-
quência a probabilidade que 
voltem acontecer novamente 
no futuro o comportamento 
emitido no passado. 

Juntamente com tais com-
portamentos e o que se sente 
enquanto reações fisiológicas, 
poderemos através de uma 
análise mais detalhada, tentar 
encontrar quais eventos lhe 
causam tais sentimentos e 
comportamentos relevantes ao 
sofrimento que relata e padece.

Quando trazidos ao con-
sultório, poderão ser acolhidos 
tais sofrimentos sentidos pelas 
pessoas, suas sensações, per-
cepções, emoções, sentimentos 
de incômodo dentre outras. 
Ao falar sobre elas, poderá ser 
identificada tais relações entre 
sentimentos e comportamen-
tos até que em um trabalho 
que poderá ser exaustivo ou até 
mesmo curto, modificar seus 
comportamentos e ampliar seu 
repertório com novas respostas 
ao ambiente ao qual pertence.

Como foi dito anteriormen-
te, tais comportamentos de-
vem ser vistos caso a caso, pois 
as histórias de cada pessoa se 
torna única desde o momento 
de sua concepção, examinando 
a genética, seu aprendizado, e 
o ambiente que será diferente 
para cada um dentro da cultura 
na qual está inserido.

Portanto não devemos jul-
gar ninguém, pois trazem sen-
timentos leves ou muito car-
regados de reações físicas que 
podem ser insuportáveis para a 
pessoa, tornando-se necessária 
uma intervenção psicológica e 
até medicamentosa.  

Lembramos que conhecer 
o processo não limita a con-
dição de se estar em processo 
psicoterápico. O(a) terapeuta 
psicológico(a) é o profissional 
que pode oferecer um acolhi-
mento completo e avaliar os 
sofrimentos psíquicos de cada 
pessoa de maneira individual 
e única. 

Daremos sequência a este 
assunto em um outro momen-
to, mas se você deseja saber 
mais sobre este assunto nos 
procure! Estamos sempre à 
disposição!

E-mail: psicorosebal-
lestero1967@gmail.com 
/ instagram: @rosemei-
re_terapeutaskinneriana 
/ watts:(14)997215150.

Psicóloga formada pela 
Instituição Municipal de 
São Manuel - Imessm - 
SP; Aprimoramento pelo 
ITCR (Instituto de Tera-
pia por Contingencias de 
Reforçamento de Campi-
nas) - SP: Demais cursos 
no Lattes Rosemeire A. B. 
Ballestero.

Mário Ferrari, faleceu aos 73 anos. 
Será sepultado no dia 15/05/2022 às 
10h, saindo seu féretro do velório São 
João Batista para o Cemitério São João 
Batista.

Paulo Silas Santos, natural de Gene-
ral Salgado – SP, faleceu aos 53 anos 
de idade. Era solteiro e deixa os filhos 
Aline, Jennifer, Caroline e Isadora. Será 
sepultado no dia 15/05/2022 às 16h 
30min, saindo seu féretro do velório 
São João Batista para o Cemitério São 
João Batista.

Toyoziro Assakawa, natural de Sertão-
zinho-SP, faleceu aos 86 anos de ida-
de. Era casado com Sr. Eheco Kunihira 
Assakawa e deixa os filhos Luzia, Olga, 
Dalva, Elza, Wanda, Fugino, Fabio, 
Jorge e Marcio. Será sepultado no dia 
15/05/2022 às 16h, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever para o Cemi-
tério Parque Jardim da Paz.

Aparecida Gomes Rodrigues, natu-
ral de Borborema- SP, faleceu aos 87 
anos de idade. Era viúvo de Sr. Walki-
rio de Almeida Rodrigues e deixa os 
filhos Walkirio, Eliza Maria e Walfre-
do (falecido). Será sepultada no dia 
15/05/2022 às 16h, saindo seu féretro 
do velório Ercilia para o Cemitério da 
Ressurreição.

Glacia Perez Cortezi, natural de São 
José do Rio Preto-SP, faleceu aos 89 
anos de idade. Era viúva de Sr. João 
Baptista Cortezi e deixa os filhos Anto-

FALECIMENTOS E MISSAS
nio Afonso e Alexandre Augusto. Será 
sepultada no dia 16/05/2022 às 16h, 
saindo seu féretro do velório Jardim 
da Paz para o Crematório Parque Jar-
dim da Paz.

José Benedito Rodrigues Jardim, natu-
ral de Itapeva-SP, faleceu aos 71 anos 
de idade. Era casado com Sra. Apareci-
da de Santana Franco e deixa os filhos 
Michele, Mariana e Carla. Será sepul-
tado no dia 16/05/2022 às 17h, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério Municipal 
de Bady Bassitt.

Aparecida Moraes, natural de Itajobi-
-SP, faleceu aos 96 anos de idade. Era 
viúva de Sr. Lázaro Batista de Castilho 
e deixa os filhos Nadir e Nilda. Será 
sepultada no dia 16/05/2022 às 11h, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o Cemitério da 
Ressurreição.

Natalino Pereira, natural de Jaguapi-
ta-SP, faleceu aos 67 anos de idade. 
Era casado com Sra. Nilda Conceição 
de Oliveira Pereira e deixa a filha Eli-
sa Pereira Oliveira. Será sepultado no 
dia 16/05/2022 às 10h 30min, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o Cemitério São João 
Batista.

Elson de Andrade Braga, natural de 
Guiricema-MG, faleceu aos 88 anos 
de idade. Era viúvo de Sra. Izabel 
Duarte Braga. Será sepultado no dia 

Este ano, que finalmente 
conseguimos retomar o Car-
naval e eventos sem restrições 
e ainda temos Copa do Mundo 
pela frente, promete ficar 
na história. Depois de tanto 
tempo adiando projetos, o 
momento é de realizar. Este 
é o verbo: realizar. É o que 
estamos fazendo no turismo 
em Olímpia, o que estamos 
fazendo no Hot Beach Parque 

O verbo é realizar
Diego Ferrato Mas mais importante ainda é a 

ampliação do parque aquático Hot Bea-
ch Olímpia, planejada nos últimos anos 
e que agora está quase pronta

& Resorts. 
Temos pela frente três im-

portantes projetos que estão se 
concretizando. O primeiro é a 
inauguração da Vila Guarani 
que, com restaurantes, bares, 
lojas, feira de artesanato e 
espaço para shows, inclusive 
apresentações folclóricas, é 
lazer noturno para os turistas 
em Olímpia, assim como para 
o olimpiense. Vamos inaugurar 
em breve e será uma novidade 
para as férias de julho.

Mas mais importante ain-
da é a ampliação do parque 
aquático Hot Beach Olímpia, 
planejada nos últimos anos e 
que agora está quase pronta. 
Nosso parque aquático, que 
completa cinco anos no dia 
28 de junho e é um dos mais 
visitados da América Latina, 

está ganhando novas piscinas, 
área infantil e bares. Com isso, 
a capacidade de público vai 
passar dos 8 mil para 12 mil 
pessoas por dia. Isso também 
para breve, a tempo das férias 
de julho! 

Estamos no processo de 
contratação de mais 100 fun-
cionários para reforçar nossa 
equipe para as férias de julho 
e para atuar nesses novos 
espaços. E temos uma gran-
de novidade para o mercado 
hoteleiro, o lançamento das 
vendas do Hot Beach You, o 
nosso quinto resort durante a 
Adit Share, que pela primeira 
vez será realizada em Olímpia, 
em junho agora. É um empre-
endimento com Valor Geral de 
Vendas (VGV) de mais de R$ 
1 bilhão.

Paralelamente, o Hot Beach 
Parque & Resorts está na estra-
da com o Road Show Experien-
ce. É um evento itinerante para 
apresentar o destino Olímpia e 
o grupo Hot Beach a agentes de 
viagem de cidades estratégicas. 
Nós estamos indo atrás dos 
turistas. Começamos por São 
José do Rio Preto e estamos 
literalmente na estrada. Já 
passamos por Bauru e temos 
pela frente São Paulo, Cam-
pinas, Ribeirão Preto, Franca, 
Uberlândia, Belo Horizonte, 
Londrina, Rio de Janeiro, Curi-
tiba e Olinda. 

É a primeira vez que Olím-
pia sai Brasil afora para apre-
sentar tudo o que oferece em 
diversão em água quente e 
outros atrativos turísticos. Nós, 
do Grupo Ferrasa, empresa que 
detém o Hot Beach Parque & 
Resorts, estamos com sede 
de realização. Sede de tornar 
Olímpia um destino viável para 
turistas de qualquer estado do 
Brasil e da América Latina. E 
temos a certeza que estamos 
no caminho certo!

 
*Diego Ferrato
Superintendente Execu-

tivo do Grupo Ferrasa, em-
presa que administra o Hot 
Beach Parque & Resorts

Recebo muitos pacien-
tes no consultório após um 
acidente vascular cerebral, 
conhecido como derrame, 
ou AVC. E ele não está mais 
restrito aos idosos: muitos fa-
tores da vida moderna, como 
o sedentarismo, ampliam as 
chances de um jovem sofrer 
com esse problema. Uma 
estatística do Hospital de 
Clínicas da Universidade de 
São Paulo, inclusive, coloca 
em 25% as chances de cada 
um de nós ter um AVC.

Quando ele ocorre, o aten-
dimento emergencial deve ser 
o mais rápido possível. Já o 
tratamento para recuperação 
de possíveis sequelas, esse 
pode se estender por meses ou 
anos. E é nesse percurso que 
o terapeuta ocupacional está 
presente ao lado do paciente 
todas as semanas, como estí-
mulo e orientador.

ARTIGO

ARTIGO

Syomara Smidziuk

SAÚDE PSICOLÓGICA

ROSEMEIRE
BALLESTERO
psicoroseballestero1967@gmail.com 
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15/05/2022 às 17h, saindo seu féretro 
do velório Jardim da Paz para o Cemi-
tério Parque Jardim da Paz.

Vera Lucia Formenton Benini, natu-
ral de Votuporanga- SP, faleceu aos 
71 anos de idade. Era casada com Sr. 
Amador Benini. Será sepultada no dia 
15/05/2022 às 17h, saindo seu féretro 
do velório Municipal de Votuporanga 
para o Cemitério Municipal de Votu-
poranga.

Carla Cristina Tacci, natural de São 
Paulo, faleceu aos 45 anos de idade. 
Era solteira e deixa o filho Luiz Henri-
que. Será sepultada no dia 15/05/2022 
às 13h 15min, saindo seu féretro do 
velório Nossa Senhora do Carmo para 
o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Maria Carvalho Fernandes, natural de 
Americo de Campos-SP, faleceu aos 81 
anos de idade. Era viúvo do Sr. Hairton 
Piacenti e deixa os filhos Ana Julia, 
Rosangela e Maria Angela (falecida). 
Será sepultado no dia 14/05/2022 às 
16h 30min, saindo seu féretro do ve-
lório direto para o Cemitério São João 
Batista.

Celina Tonello Colturato, natural de 
São José do Rio Preto, faleceu aos 96 
anos de idade. Era viúva de Sr. Wan-
derlei Colturato e deixa os filhos Luiz 
Gustavo e Luiz Fernando. Será sepulta-
da no dia 14/05/2022 às 17h, saindo 
seu féretro do velório Jardim da Paz 
para o Cemitério Parque Jardim da Paz.

E como é feito o tratamento 
após um AVC? O que me inco-
moda nesse tipo de tratamento 
de longo prazo são os momen-
tos de desânimo, quando a 
pessoa já não quer ir ao con-
sultório ou não vê resultados. 
Nessa hora, procuro usar toda 
a empatia construída no rela-
cionamento com o paciente. 
Desde o início do tratamento 
neurológico, lanço mão de 
recursos que a reabilitação 
neurocognitiva nos permite. 
Graças ao Método Perfetti, 
desenvolvido por um médico 
italiano nos anos 1970, temos à 
disposição inúmeros materiais 
que apoiam a recuperação.

São recursos que permitem 
à pessoa reeducar os movi-
mentos, enxergar resultados e 
voltar a acreditar na melhora. 
Por exemplo, gosto de tratar 
do paciente enquanto ele está 
de olhos fechados e peço que 
aponte ou toque num objeto. 

Pergunto: “Quem mexeu, foi 
só o dedo? Ou o punho tam-
bém? E o cotovelo? Será que o 
ombro teve participação?” Aos 
poucos, a pessoa percebe que 
o corpo é um todo, através do 
cognitivo, o que estimula mais 
a área lesionada e reeduca o 
cérebro. Quando existe espas-
ticidade, alterações sensoriais 
ou movimentos inadequados, 
auxilio o paciente para que ele 
próprio alcance o controle de 
suas ações, por meio de me-
lhorias na neuroplasticidade.

Estamos falando sobre re-
organizar movimentos, re-
aprender ações tão simples 
antes do AVC. Sabemos que 
movimento requer treino, mas, 
primeiro, é preciso reconectar 
cérebro e corpo. 

Fico feliz quando posso 
auxiliar o paciente, pois, com 
exercícios neurocognitivos, é 
possível usar corpo e cérebro 
para achar soluções de reabi-

litação. Os materiais podem 
ajudar, e muito, mas, sem 
empatia, não se vai a lugar 
nenhum.

 
* Syomara Cristina Sz-

midziuk atua há 32 anos 
como terapeuta ocupa-
cional, e tem experiência 
no tratamento e reabili-
tação dos membros su-
periores em pacientes 
neuromotores. Faz aten-
dimentos em consultório 
particular e em domicílio 
para bebês, terapia infan-
til e juvenil, para adultos e 
terceira idade. Desenvolve 
trabalho com os métodos 
RTA e terapia da mão, e 
possui treinamento em 
contenção induzida, Per-
fetti (introdutório), Ima-
gética Motora (básico), 
Bobath e Baby Course 
(Bobath avançado), entre 
outros.
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Política Custo de R$ 500
A Defensoria de São Paulo acionou o 
STF para garantir a gratuidade na reti-
ficação do nome e gênero de pessoas.

Bolsonaro critica preços
Em SP, durante evento de supermer-
cadistas, Bolsonaro critica Petrobras e 
diz “lamentar” preço do diesel

Desde o último domingo, 
15, partidos e pré-candidatos 
nas eleições deste ano já podem 
iniciar a arrecadação prévia 
de recursos na modalidade 
de financiamento coletivo, a 
chamada “vaquinha virtual”. 
A arrecadação ocorre por meio 
de sites e aplicativos disponi-
bilizados por empresas ou en-
tidades cadastradas na Justiça 
Eleitoral. 

Essa forma de levantar 
recursos  para  campanha 
deve atender aos requisitos 
dispostos nas Resoluções 

23.607/2019 e nº 23.665/2021 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), bem como observar as 
regras relativas à propaganda 
eleitoral, sobretudo a proibi-

Deputados da região vão aderir a ‘vaquinha 
virtual’ para arrecadar mais nas campanhas

ELEIÕES 2022

Pelas regras do TSE, 
não existe limite de va-
lor para modalidade de 
financiamento coletivo

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

ção de pedido explícito de voto 
antes de 15 de agosto. 

O responsável pela arreca-
dação está obrigado a emitir 
recibo ao doador e informar 
imediatamente os dados da 
doação à Justiça Eleitoral, que 
a fi scaliza de forma instantânea. 
Todas as contribuições via fi -
nanciamento coletivo devem ser 
divulgadas em meio eletrônico 
com identifi cação do doador e 
do valor. 

O deputado federal Geninho 
Zuliani (União Brasil), afi rmou 
ao Dhoje Interior que vai aderir 

à modalidade da ‘vaquinha vir-
tual’. O deputado destaca que a 
iniciativa aproxima ainda mais 
o eleitor de seus representantes. 

“Creio que seja uma ótima 
forma de assimilar pessoas e 
grupos que se identifi cam com 
minhas propostas como fi gura 
pública, aliando essa sinergia 
na forma de eventual fi nancia-
mento coletivo. É uma grande 
oportunidade de evidenciar 
ações e atividades promovidas 
durante o mandato e as pers-
pectivas para o futuro político”, 
diz Geninho. 

coordenação de campanha já 
estrutura maneiras de utilizar 
também essa frente de arreca-
dação”, afi rma Motta. 

A modalidade de arrecada-
ção de recursos para campa-
nhas eleitorais foi regulamen-
tada pela reforma eleitoral de 
2017 e utilizada nas Eleições 
Gerais de 2018 e nas Municipais 
de 2020. A reforma de 2017 
também proibiu a doação de 
empresas para candidatos. 

Segundo dados do TSE, nas 
eleições de 2018, na primeira 
vez que as vaquinhas foram 

ESTACIONAMENTO

Projeto permite rebaixamento de guias 
em estabelecimentos comerciais

EM 2020

R$ 15,8 mi
FORAM ARRECADA-
DOS através de va-
quinhas virtuais  para 
candidatos a prefeito 
e vereadores

Projeto de lei do vereador Pau-
lo Pauléra (PP) permite que 
donos de estabelecimentos 
comerciais de Rio Preto rebai-
xem suas guias de sarjeta. A 
proposta está na pauta de vo-
tações desta terça-feira, 17, na 
Câmara Municipal. 
O projeto altera leis municipais 
dos anos de 1988, 1994 e 2014 
que regulamentam o rebaixa-
mento das guias na cidade. O 

novo texto estabelece que “Fica 
permitido em todas as ruas e 
avenidas o rebaixamento total 
das guias de sarjeta em toda 
calçada defronte aos imóveis 
comerciais de qualquer natu-
reza, que possuir recuo acima 
de 4,5 metros”, diz a proposta. 
Emendas ao projeto incluem 
também clínicas e outros pres-
tadores de serviços. 
Pauléra alega que os estabe-
lecimentos comerciais neces-
sitam que realizem o rebaixa-
mento para que seus clientes 
possam com comodidade e 
segurança realizar o estaciona-
mento seguro para a compra 
de produtos e contratação de 
serviços. 
“Além do mais com a via-
bilização do rebaixamento 
em toda cidade, trará me-
nos risco de acidentes com 
veículos que fi cam parados 

longe das guias, pois os mes-
mos estarão estacionados 
dentro do recuo do imóvel 
comercial”, afi rma o autor.
Pauléra ainda destaca que com 
a chegada de grandes empre-
sas que possuem estaciona-
mentos, “pequenos comércios 
sofrem com a crise devido a 
falta deste, para auxiliar na 
economia local de nossa cida-
de”. 
A comerciante Maria Apare-
cida afi rma ao Dhoje Interior 
que o projeto é importante 
para que exista espaço sufi -
ciente os clientes possam es-
tacionar. Dona de uma lancho-
nete no centro  ela afi rma que 
isso deve aumentar as vendas. 
“Isso é bom porque os clientes 
estacionam aqui e facilita a 
vida de todos”, afi rma. 
O projeto de Pauléra será vota-
do quanto a legalidade.

Projeto permite rebaixamento de guias de sarjetas em estabelecimentos comerciais

SESSÃO DE HOJE

Veto à emenda que reduz dívida 
contraída na pandemia será votado

A Câmara de Rio Preto ana-
lisa nesta terça-feira, 17, veto 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) a emendas incluídas e 
já aprovadas no projeto de lei 
que criou o Programa de Pa-
gamento Incentivado (PPI) no 
município. O projeto do pre-
feito foi aprovado, mas acabou 
tendo texto original modifi ca-
do por meio das emendas. 
Em vigor desde o dia 2 de maio 
o PPI permite o contribuinte 
devedor o pagamento de dívi-
das com desconto de até 100% 
de juros e multa. O programa 
vai até 30 de junho. A regra em 
vigor permite o parcelamento 
dos débitos, com percentuais 
menores de desconto de juros 
e multa, de acordo com a op-
ção de parcelamento. 

O projeto altera 
leis municipais dos 
anos de 1988, 1994 
e 2014 que regula-
mentam o rebaixa-
mento das 
guias na cidade

Deputados da região vão aderir a ‘vaquinha virtual’ para aumentar arrecadação durante campanha

Outro deputado federal da 
região que vai adotar o sistema 
de arrecadação virtual é Luiz 
Carlos Motta (PL) que fala em 
agregar “grupos de apoiado-
res”. 

“Os recursos na modalida-
de de financiamento coletivo 
são válidos e permitidos por 
lei desde a reforma eleitoral, 
regulamentada em 2017. Aten-
dendo todos os requisitos para 
o mesmo ser designado correta-
mente, conseguimos trabalhar 
agregando grupos apoiadores 
em nossa campanha. Nossa 

Emenda apresentada pelo ve-
reador Jorge Menezes (PSD) 
foi aprovada e autoriza o des-
conto no valor integral da dí-
vida. A previa desconto de até 
50% do montante total devido, 
principalmente para casos de 
multas aplicadas no comércio 
por descumprimento de regras 
previstas em decretos sobre a 
Covid-19. 

A emenda de Menezes apre-
sentou pontos considerados 
ilegais pela Procuradoria do 
Município. Ela benefi ciava e 
direcionava a apenas dois se-
tores e permitia desconto de 
50% na dívida principal, mais 
100% de descontos de juros 
e multa de mora para quem 
fi zesse o pagamento à vista. 
Outro problema da proposta 
do vereador é que a emenda 
era pontual, dirigida a apenas 
dois setores: o de entreteni-
mento e ao comércio. 
Segundo Edinho, não é pos-
sível conceder desconto no 
valor original do débito. “Tal 
situação, cujo impacto fi scal 
é inegável pela diminuição da 
arrecadação, o que compro-
meterá as políticas públicas 
que devem ser desenvolvidas 
pelo município”, afi rma o 
veto. 

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

realizadas, foram arrecada-
dos aproximadamente R$ 19,7 
milhões por meio de fi nancia-
mento coletivo. Nas eleições de 
2020, foram arrecadados R$ 
15,8 milhões. 

A liberação desses recursos 
para utilização pelo benefi ciário 
fi ca condicionada à apresenta-
ção do requerimento do registro 
de candidatura, à obtenção de 
CNPJ, à abertura de conta ban-
cária específi ca de campanha 
e à emissão de recibos. Caso o 
registro de candidatura não seja 
aceito, os valores arrecadados 
têm que ser transferidos ao 
partido a que o pré-candidato 
estiver fi liado e, na hipótese de 
o registro não ser solicitado, o 
dinheiro deve ser devolvido aos 
doadores. 

Os deputados estaduais Ita-
mar Borges (MDB) e Sebastião 
Santos (Republicanos) foram 
procurados para comentar 
sobre a adesão ao sistema de 
arrecadamento virtual, mas não 
retornaram até o fechamento 
desta edição.

Somente pessoas físicas 
podem doar. Pelas regras do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
não existe limite de valor a ser 
recebido pela modalidade de 
financiamento coletivo. 

As doações de valores iguais 
ou superiores a R$ 1.064,10 
somente podem ser recebidas 
mediante transferência ele-
trônica ou cheque cruzado e 
nominal. Essa regra deve ser 
observada, inclusive na hipóte-
se de contribuições sucessivas 
realizadas por um mesmo doa-
dor em um mesmo dia.

POR MUNICÍPIOS

Audiências discutem contratar presos
O Ministério Público do 

Trabalho (MPT), por meio da 
Coordenadoria Nacional da 
Promoção da Regularidade 
do Trabalho na Administração 
Pública (CONAP), realiza dia 
23 de maio, às 14 horas, au-
diência pública telepresencial 
com representantes de apro-
ximadamente 60 municípios 
do interior de São Paulo e do 
litoral norte paulista, com o 

objetivo de debater sobre o 
cumprimento da norma que 
impõe cotas para contratação 
de pessoas presas e egressas 
do sistema prisional nos con-
tratos de prestação de serviços 
fi rmados pela administração 
pública. 

Rio Preto é uma das cidades 
escolhidas para participar da 
audiência. O encontro também 
coloca em perspectiva a neces-

sidade da observância de direi-
tos trabalhistas, de normas de 
saúde e segurança do trabalho 
e de acessibilidade das pessoas 
presas e egressas do sistema 
prisional nas contratações em 
curso e nas que vierem a ser 
realizadas. 

Além dos municípios, tam-
bém foram convidados a par-
ticipar das audiências diversas 
entidades.
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CIDADES Roubo de gado
A Polícia Militar Ambiental  em patru-
lhamento pela área rural de Serra Azul 
prendeu acusados de roubo de gado

Tráfico de drogas
A Polícia Militar prendeu um homem, 
de 27 anos, com 840 quilos de maco-
nhano sábado, em Pirapozinho.

Um rio-pretense, de 41 
anos, foi agredido fi sicamente 
e sequestrado às 7 horas deste 
sábado, 14, após fazer um 
programa sexual na região 
do Jardim Paraíso, em Rio 
Preto. Ele foi resgatado pela 
Polícia Militar na madrugada 
do domingo, 15.  Duas jovens, 
de 22 anos, foram presas em 
fl agrante pela PM pelos crimes 
de extorsão, associação crimi-
nosa e corrupção de menores. 
Uma adolescente, de 17 anos, 
foi apreendida. 

O sequestro
Segundo o boletim de ocor-

rência, a vítima estava com a 
garota de programa quando 
apareceu um casal. O homem 
estava com um facão na cintu-
ra e obrigou o cliente a entrar 
em uma casa nas proximida-
des, onde foi espancado e teve 
que entregar a senha do apli-
cativo e um cartão bancário. 

Agressões
A vítima foi agredida fi si-

camente mais uma vez antes 
de ser levada para um motel, 
onde fi cou enquanto os ban-
didos faziam vários PIX e 
compras em seu nome. 

Na madrugada, o rio-pre-
tense conseguiu acionar o 
190 e foi libertado. Os pms 
fi zeram buscas no cativeiro e 
em vários motéis e acabaram 
localizando as três suspeitas. 

A guarnição apreendeu R$ 
543,90 em poder das acusa-
das. O marginal que partici-
pou do crime já foi identifi -
cado e está sendo procurado 
pela polícia. O caso segue 
sendo investigado pelo 4º DP.

Homem é sequestrado e vira 
refém durante programa sexual

EM RIO PRETO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Câmera flagra 
furto de fios  e 
ladrão é preso 
pela PM

O circuito de monito-
ramento de uma empresa 
desativada, no Distrito 
Industrial de Rio Preto, 
fl agrou um furto na área 
externa do prédio, no 
fi nal da tarde deste do-
mingo, 15. O ladrão, de 
34 anos, foi preso pela 
Polícia Militar. 

Suspeito
Ao chegar no ende-

reço, na avenida Doutor 
Waldemar Buchala, a 
guarnição encontrou o 
suspeito tentando escon-
der três rolos de fi os de 
cobre, avaliados em R$ 
2 mil, em uma camiseta. 

Para os pms, o acusa-
do disse que iria vender 
os objetos para comprar 
comida, mas admitiu que 
era usuário de entorpe-
centes. 

Prisão
No Plantão, foi arbi-

trada fiança de R$ 1,3 
mil, que não foi paga. 
O indiciado foi levado à 
carceragem local, onde 
aguardará decisão judi-
cial.

Desconhecidos furtaram relógios de luxo, de diversas marcas, de ouro e diamantes, anéis, colares; crime foi na madrugada de domingo

UM MÊS INTERNADO

Idoso que caiu de 
cavalo morre no HB

Arlindo Martinez Leal, de 
76 anos, morreu às 7h35 deste 
domingo, no Hospital de Base 
de Rio Preto, onde deu entrada 
em 14 de abril, após ser vítima 
de queda de um cavalo. Ele fi -
cou internado mais de um mês.

Internado
Segundo o boletim de ocor-

rência, o paciente foi internado 
com traumatismo craniano 
e rebaixamento do nível de 
consciência. 

O quadro clínico, conforme 

o HB, evoluiu com choque 
séptico multifocal, refratário a 
antibioticoterapia, associado a 
disfunção de múltiplos órgãos. 

Morte
Na manhã de anteontem, 

o idoso teve mais uma parada 
cardiorrespiratória e veio a 
óbito. 

O caso foi registrado na 
Central de Flagrantes como 
morte suspeita/acidental e 
segue sendo investigado pela 
Polícia Civil.

Dois jovens são baleados
Dois jovens, de 18 e 19 anos, 

foram baleados às 20h10 deste 
domingo, 15, em um serv festas 
no cruzamento das ruas Maria 
Onofre Lopes Santos e João 
Flórido, na Vila Toninho.

Motocicleta 
Segundo o boletim de ocor-

rência, as vítimas estavam no 
estabelecimento comercial 
quando passou uma motoci-

cleta com dois ocupantes. Os 
desconhecidos atiraram em 
direção aos jovens. 

Socorro
O mais novo foi atingido 

por dois tiros, sendo um na 
coxa e outro no antebraço es-
querdo. Já o mais velho levou 
um tiro na perna esquerda, na 
altura da panturilha. Ambos 
foram socorridos até a UPA 

do bairro e não correm risco 
de morte. 

Investigação
A DEIC foi acionada e o 

caso também segue sendo 
investigado pelo 7º DP. Até 
o fechamento desta matéria, 
tanto a identidade dos suspei-
tos quanto os motivos da dupla 
tentativa de homicídio eram 
ignorados.

VILA TONINHO

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

MP descarta dolo da morte de advogado
O Ministério Público de Rio 

Preto alterou a tipifi cação do 
crime no processo que in-
vestiga a morte do advogado 
palmeirense Celso Wanzo 
agredido no dia da final do 
Mundial de Clubes, em feve-
reiro deste ano. O crime passou 
de homicídio doloso para lesão 
corporal seguida de morte. 

Segundo investigações, 
após o jogo do Palmeiras pelo 
Mundial, o síndico do prédio, 
Emerson Ricardo Fiamenghi, 
passou a proferir xingamentos 
ao advogado, e lhe acertou um 
soco no rosto, que causou a 
morte. O advogado foi levado 
ao hospital, mas não resistiu 

aos ferimentos. 
A Justiça de São Paulo de-

terminou a prisão preventiva 
do síndico, que se entregou à 
polícia no domingo. Ele chegou 
a ser preso em fl agrante, pagou 
fi ança de R$ 5 mil e foi libera-
do. Naquele momento, no qual 
Wanzo ainda estava vivo, o 
caso foi registrado como lesão 
corporal de natureza grave. 

O promotor Evandro Or-
nelas Leal explicou que não 
é possível inferir dolo, apesar 
do laudo indicar que os feri-
mentos provocaram a morte 
da vítima por politraumatismo 
craniano. A alteração da tipifi -
cação do crime será analisada 

Ladrões levam  tudo de joalheria na Redentora
PREJUÍZO

Desconhecidos furtaram 
relógios de luxo, de diversas 
marcas, de ouro e diamantes, 
anéis, colares e solitários de 
uma joalheria, na noite deste 
domingo, 15, no bairro Reden-
tora, em Rio Preto. 

A empresária Mara Cris-
tovam de 62 anos, relatou 
ao Dhoje Interior que ficou 
sabendo através da Central 
de Segurança do imóvel que 
a loja havia sido furtada. De 

acordo com ela, os seguranças 
perderam o sinal de monitora-
mento, e quando chegaram no 
local, o alarme não havia sido 
disparado e aparentemente 
não havia sinais de furto. 

Mas tarde na ronda, per-
ceberam que havia um portão 
aberto, os bandidos entraram 
pelo telhado, destruíram a 
Central de Monitoramen-
to da loja, cortaram fios de 
computadores, internet. De 

acordo com a proprietária os 
bandidos destruíram a loja, 
arrombaram o cofre e leva-
ram tudo o que estava dentro, 
todas as peças. “As bandejas 
eles destruíram, levaram tudo, 
levaram até uma coroa que 
tínhamos para casamento que 
era toda de diamante, levou 
diamante, todos os relógios 
de ouro, é inestimável o valor 
por enquanto”, afi rma a em-
presária. 

A loja fi cou interditada até 
na manhã desta segunda-fei-
ra, 16, pois a perícia técnica 
de São Paulo veio até o local 
para fazer a captação de di-
gitais. Mara ainda destaca 
“Muito difícil, muito triste, é 
um momento que precisamos 
refl etir muito, é difícil passar 
por tudo isso, destruíram uma 
vida de construção.” 

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

Da REPORTAGEM

Polícia Civil vai investigar

Golpe no Instagram
CLONADO

Uma dona de casa, de 36 
anos, moradora na área central 
de Rio Preto, teve um prejuízo 
de R$ 1 mil ao tentar comprar 
uma máquina de lavar roupas 
anunciada no Instagram de 
um amigo. 

O estelionato aconteceu na 
tarde do último dia 11, mas foi 
registrado pela vítima no Plan-
tão Policial na manhã deste 
sábado, 15. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, ao ver o anúncio de 
vários eletrodomésticos se 
interessou por um e passou a 
negociar com o golpista. 

Após fazer o PIX, descobriu 
que a conta do amigo havia 
sido clonada e que o marginal 
estava se passando por ele para 
vender produtos que nunca 
seriam entregues aos compra-
dores. A Polícia Civil investiga.

pela Justiça. 

O crime
O crime aconteceu na fren-

te do prédio onde Celso e 
Emerson moravam, no bairro 
Jardim Pinheiros, no dia 12 de 
fevereiro, logo após a fi nal do 
Mundial de Clubes, quando 
o Palmeiras perdeu para o 
Chelsea por 2 a 1. Celso era 
palmeirense e ex-conselheiro 
do condomínio, e Emerson 
corintiano e síndico. 

Os dois discutiram e o ad-
vogado foi agredido com um 
soco, ficou desacordado e 
chegou a ser socorrido, mas 
morreu.

Reprodução

Celso Wanzo, a vítima
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Uma força tarefa foi montada 
para socorrer os moradores 
de rua nesse período de frio 
intenso esperado para esta 
e próxima semana. Segun-
do Tenente Albuquerque, da 
Defesa Civil, a previsão é de 
mínimas entre 7º e 15º graus. 
Ele adiantou que a corpora-
ção está de prontidão. 
A Secretaria de Assistência 
Social, o Centro de Referência 
Especializado para a Popula-
ção em Situação de Rua (Cen-
tro POP), o Albergue Noturno 
a Casa Cireneu Irmã Tere-
za na Providência de Deus 
e Comunidade Só Por Hoje 
aumentaram o acolhimento 
para abrigar essa população 

Força Tarefa abriga e distribui 
cobertores para enfrentar o frio

RIO PRETO

Num primeiro momento, 
são 300 cobertores que 
são distribuídos pela 
Abordagem Social; dis-
tribuição começou

O acolhimento provisório envolve o Centro POP, a Casa Cireneu e o Albergue Noturno; são 167 camas para pernoite e 300 cobertores

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Divulgação SMCS

ANIMAIS

Zoo adota medidas para 
proteger animais da 
onda de frio extremo

O Zoológico de Rio Preto, 
órgão da Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Urba-
nismo, está adotando novos 
protocolos que visam proteger 
os animais, especialmente os 
mais vulneráveis, diante da 
onda de frio extremo prevista 
para esta semana. 

O Zoo Rio Preto abriga mais 
de 300 animais em seu plantel, 
de cerca de 80 espécies dife-
rentes. Algumas são de outras 
regiões do Brasil e do mundo, 
incluindo as que são de climas 
quentes durante todo o ano 
e também aquelas da nossa 
fauna que não são adaptadas 
a ondas mais extremas de frio. 
De olho nisso, a administração 

do Zoológico está adotando 
algumas mudanças nos cuida-
dos, incluindo a alimentação, 
melhorias nos recintos e aque-
cimento para os animais que, 
por conta das espécies, são 
mais vulneráveis às quedas de 
temperaturas.

Campanha 
alerta para 
inflamações 
intestinais

Maio é o mês da Doen-
ça Inflamatória Intestinal, 
mais conhecida como DII. 
A Campanha Maio Roxo 
que acontece há vários 
anos, busca alertar, sobre 
informações indispensá-
veis que envolvem essas 
enfermidades. Doenças 
como retocolite ulcera-
tiva, síndrome do intes-
tino irritável e doença 
de Crohn são os temas a 
serem esclarecidos. 

Para divulgar e am-
pliar conhecimento sobre 
o assunto, a Kaiser Hos-
pital Dia prepara, no pró-
ximo dia 19, a partir das 
18h, na Praça do Jardim 
Vivendas, o Movimento 
Saúde – uma caminhada 
aberta ao público - para 
conscientizar sobre as 
doenças, que, de acordo 
com o Grupo de Estudos 
da Doença Inflamató-
ria Intestinal do Brasil, 
afetam principalmente 
jovens de 15 a 35 anos. 
Haverá também aferição 
de pressão durante a ação. 

“A ideia é levar mais 
informação e, principal-
mente esclarecer como 
essa doença pode ser inca-
pacitante, mas com chan-
ce expressiva de uma vida 
normal com diagnóstico 
precoce”, explica o o mé-
dico Roberto Luiz Kaiser 
Junior, proctologista. 

O especialista ainda 
pontua que, essas doen-
ças podem ser facilmente 
confundidas com viroses, 
pelo fato dos sintomas 
mais evidentes serem 
diarreia, dor abdominal, 
cansaço (fadiga), perda 
de peso, febre, sangue nas 
fezes e falta de apetite. 

“O paciente precisa 
observar. Casos de diar-
reia por mais de quatro 
meses, merecem especial 
atenção”, orienta. 

As doenças inflamató-
rias intestinais ainda são 
objeto de estudo. Dados 
revelam que cerca de 20% 
das pessoas portadoras 
de DIIs têm alguém na 
família com o mesmo 
quadro; o que confere a 
hereditariedade como um 
fator em comum.

Cresce a cada dia o número 
de indenizações ganhas de 
clientes de companhias aéreas 
que tiveram seus voos adiados 
ou cancelados em Rio Preto 

Neste mês, um casal de Rio 
Preto ganhou uma indenização 
por danos morais e materiais 
de mais de R$ 15 mil contra a 
AZUL e a LATAM. A decisão 
é da Vara do Juizado Especial 
Cível de São José do Rio Preto. 

O casal, com um filho me-
nor, viajaria de Porto Alegre 
para São José do Rio Preto, no 
interior paulista, mas, por um 
atraso e cancelamento de voo, 
teve que fazer uma escala em 
São Paulo e o segundo voo da 

Da REPORTAGEM
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EDUCAÇÃO

Escola de Mirassol ganha prêmios 
e reconhecimento nacional

JUSTIÇA

escala foi cancelado. 
Eles tiveram que arcar com 

vários prejuízos. Viajaram de 
São Paulo até Campinas de 
ônibus e descobriram que tam-
bém não havia voo disponível 
pela companhia aérea e então 
se deslocaram para Rio Preto 

de táxi. 
Segundo consta na ação, 

a empresa aérea descumpriu 
direitos básicos do consumi-
dor e regras de acomodação 
e hospedagem definidas pela 
Agência Nacional de Aviação 
Civil, a ANAC. 

“Na maioria dos casos as 
empresas aumentam suas ven-
das, lucram mais, mas não dão 
a contrapartida, não aumen-
tam os voos, não melhoram os 
serviços e é aí que os clientes 
acabam lesados. Estamos aten-
dendo muitos casos de clientes 
com problemas com compa-
nhias aéreas”, comenta o advo-
gado Daniel Vicente Romero. 

Daniel Vicente Romero, 
Advogado

“

“

Casal ganha indenização após ter voo cancelado em Rio Preto

em 167 vagas. São 100 da Casa 
Cireneu e 67 no Albergue No-
turno. 
Como a previsão de frio inten-
so ainda não se concretizou, 
apenas 33 (49%) pessoas pro-
curaram ou aceitaram ir dor-
mir no Albergue Noturno e 81 
(81%) na Casa Cireneu. 
A diretora do Albergue, Isa-
dora Beatriz Bocalete, diz que 
três opções aos moradores de 
rua: a pernoite, com banho, 
jantar e café da manhã, distri-

buição de cobertores e agasa-
lhos ou pebas o fornecimento 
de marmitex. No período de 
temperatura normal, o Alber-
gue atende, em média, 50% 
de sua capacidade original, de 
40 camas. Hoje são 67 devido 
ao convênio com a Prefeitura. 
Helena Marangoni, Secretá-
ria de Assistência Social, diz 
que “nosso maior desafio re-
almente é sensibilizá-los para 
a saída das ruas, e existe uma 
preocupação muito grande 

principalmente com os ido-
sos que são mais vulneráveis. 
Por isso, precisamos realizar a 
abordagem com muito cuida-
do e sensibilidade no diálogo, 
especialmente durante essas 
frentes frias.” 
Num primeiro momento, são 
300 cobertores que são dis-
tribuídos pela Abordagem So-
cial. A distribuição já come-
çou. O Social cede agasalhos 
arrecadados pela Campanha 
do Agasalho. 

No Centro POP fica aberto 
até às 20h, oferece banho no 
período noturno e encaminha 
para a Casa do Cireneu numa 
van específica para a função 
e oferece tickets para café da 
manhã, almoço e jantar no 
Restaurante Bom Prato. 
A Defesa Civil, segundo Te-
nente Albuquerque, não rea-
liza o trabalho social, embora 
esteja atenta qualquer even-
tualidade que envolva algum 
tipo de acidentes e catástrofe. 

O acolhimento pro-
visório envolve o 
Centro POP, a Casa 
Cireneu e o Albergue 
Noturno com 
167 vagas

A Escola Municipal Wilson 
Paschoal de Mirassol conquis-
tou dois prêmios nacionais e se 
destaca como unidade escolar 
modelo. Um dos prêmios foi 
pelo alto desempenho na exe-
cução do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE) e 
como reconhecimento recebeu 
uma parcela no valor de R$ 
10.260,00 para investimento 
em patrimônio. 

Um dos instrumentos de 
avaliação é o Índice de Desem-
penho da Gestão Descentrali-
zada do PDDE (IdeGES-PD-
DE), que mensura a qualidade 
da execução do PDDE em todo 
território nacional a fim de 
orientar a ação governamental 
para aprimorar os resulta-
dos do programa, favorecer o 
exercício do controle social e 
reconhecer iniciativas exitosas 

de gestão. O IdeGES-PDDE 
varia de 0 a 10 e a escola Wil-
son Paschoal obteve a média 
9,9, ficando entre as melhores 
escolas avaliadas em todo o 
território nacional. Participa-
ram cerca de 180 mil unidades 

escolares no Brasil.  
A diretora do Departamen-

to Municipal de Educação de 
Mirassol, Luzia de Fátima Pau-
la, ficou muito feliz com os re-
sultados e com a participação 
de todas as escolas municipais. 

Escola Municipal de Mirassol conquista prêmios 

           As empre-
sas aumentam 
suas vendas, lu-
cram mais, mas 
não dão a contra-
partida, não au-
mentam os voos, 
não melhoram os 
serviços

Divulgação

Casal de Rio Preto ganha ação por cancelamento de voos
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Polêmica racial
A Polícia Civil vai solicitar perícia de 
leitura labial para avaliar suposta 
injúria racial relatada pelo jogador 

Rugby vence
O Rio Preto Rugby venceu o seu 
primeiro jogo no Paulista ao bater o 
Tucanos Rugby Clube por 48 a 0. 

Mirassol perde a invencibilidade 
na Série C, mas continua líder

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Líder da Série C do Cam-
peonato Brasileiro, o Mirassol 
perdeu a invencibilidade neste 
domingo ao ser surperado pelo 
Remo, por 3 a 1, no estádio 
Baenão, pela sexta rodada. 
Apesar do revés, o Mirassol 
continua na ponta, com 13 
pontos, mas deixou os rivais 
se aproximarem. O Remo é um 
deles. O time paraense, agora, 
tem dez. 

O jogo
O jogo começou morno 

em Belém. O Remo foi criar a 
primeira oportunidade apenas 
aos 21 minutos, quando Ro-
drigo Pimpão cabeceou para a 
defesa de Jeferson. A resposta 
do Mirassol foi com Osman. 
Ele cruzou de forma venenosa, 
e Vinícius defendeu no susto. 

O Mirassol foi ganhando 
volume de jogo, mas aca-

bou sendo surpreendido pelo 
Remo no minuto final do pri-
meiro tempo. Após cobrança 
de escanteio de Fernandinho, 
Leonan aproveitou a sobra 
para acertar um bonito chute 
de pé direito e abrir o mar-
cador. 

No segundo tempo, o Remo 
procurou administrar a vanta-
gem e ampliou aos 18 minutos. 

Após cobrança de escanteio de 
Bruno Alves, a bola ficou viva 
dentro da área do Mirassol, 
até que Danilo Felipe recebeu 
belo cruzamento e cabeceou 
para o gol. 

Mas o Mirassol reagiu rápi-
do e diminuiu aos 22 minutos. 
Léo Duarte foi até a linha de 
fundo e cruzou. A bola chegou 
em Everton Bahia, que fez 2 a 

1. No entanto, o time paulista 
viu a situação piorar quando 
Daniel foi expulso. Com um a 
menos, não conseguiu evitar 
a derrota. 

Momento ruim
O pior, no entanto, aconte-

ceu aos 49 minutos, quando o 
Remo fez o terceiro. Vanilson 
colocou Ivan para dançar e 

tocou na saída de Jeferson 
para decretar o triunfo do time 
paraense. 

Na próxima rodada, o Mi-
rassol enfrenta o Altos no 
sábado, às 11h, no estádio José 
Maria de Campos Maia, em Mi-
rassol (SP). Dois dias depois, 
na segunda, às 20h, o Remo 
visita o Ypiranga, no Colosso 
da Lagoa, em Erechim (RS). 

Líder da Série C do Campeonato Brasileiro, o Mirassol perdeu a invencibilidade neste domingo ao ser surperado pelo Remo, por 3 a 1

Líder da Série C do 
Campeonato Bra-
sileiro, o Mirassol 
perdeu a invencibili-
dade neste domingo 
ao ser surperado 
pelo Remo, por 3 a 1

O Botafogo fez a festa dos 
mais de 23 mil torcedores que 
estiveram no estádio Nilton 
Santos neste domingo (15) 
à noite. O Glorioso venceu o 
Fortaleza por 3 a 1, pela sexta 
rodada da Série A do Campe-
onato Brasileiro, entrando na 
zona de classificação à próxi-
ma Libertadores.

Entrou no G6
O Alvinegro carioca foi a 11 

pontos, assumindo o quarto 
lugar de forma provisória, 
podendo encerrar a rodada, 
no máximo, na quinta posição, 
caso o Santos some pontos 
contra o Goiás também neste 

BRASILEIRÃO

Botafogo vence lanterna Fortaleza e entra no G6
domingo, no estádio da Ser-
rinha, em Goiânia. O Leão do 
Pici, com apenas um ponto 

em cinco jogos, permanece na 
lanterna do Brasileiro.

Os cearenses abriram o pla-
car aos 13 minutos do primeiro 
tempo, com Moisés. O camisa 
21 aproveitou a sobra de uma 
dividida do também atacante 
Silvio Romero com o goleiro 
Gatito Fernández e conferiu 
para as redes. Inicialmente, 
o gol foi anulado por impe-
dimento, sendo validado na 
sequência, após intervenção do 
árbitro de vídeo (VAR).

A missão dos visitantes, 
porém, complicou-se aos 39 
minutos, com a expulsão de 
Brayan Ceballos pelo segun-
do cartão amarelo. No lance 

seguinte, o também zagueiro 
Victor Cuesta ficou com o rebo-
te de uma cobrança de falta na 
área e cruzou para o atacante 
Erison, de peixinho, empatar 
o jogo.

Mais agressivo e tentando 
fazer valer a superioridade 
numérica, o Botafogo teve um 
gol de Erison anulado aos dez 
minutos da etapa final por 
impedimento. A virada saiu 
aos 43, com Patrick de Paula. O 
volante bateu falta e a bola des-
viou no lateral Yago Pikachu, 
enganando o goleiro Marcelo 
Boeck. Nos acréscimos, aos 48, 
o lateral Daniel Borges definiu 
a vitória alvinegra.

CAMPEONATO PAULISTA

América sofre nova goleada na Bezinha

O América sofreu a sua 
terceira derrota como visitante 
na Segunda Divisão do Cam-
peonato Paulista, a Bezinha, 
neste domingo (15). Jogando 
em Penápolis, o Rubro foi su-
perado pela Penapolense por 4 
a 1. O resultado mantém o time 
na penúltima posição do grupo 
1 com três pontos. 

A equipe da casa abriu o 
placar logo aos 14 minutos, em 
um cruzamento da direita em 
que a zaga do América tentou 
cortar, mas acabou mandando 
a bola na trave. No rebote, 
Welber mandou para o gol. O 
América reagiu e um minuto 

depois, Afonso recebeu na 
cara do gol para empatar. O 
time rio-pretense pressionou 

Arnaldo Antunes

FOOTBALL

Rio Preto Weilers 
vence em casa e 
está nos playoffs

O Rio Preto Weilers venceu o 
Scelta Guardians de Barueri por 
55 a 0, na manhã deste domingo, 
15, no Teixeirão. Com a vitória, 
o time rio-pretense é o único 
invicto do grupo A e já está ma-
tematicamente classificado aos 
playoffs (mata-mata). O desta-
que da partida foi o recebedor 
Léo Resende, com 3 touchdowns 
anotados.

O jogo começou com as de-
fesas muito bem, já que a chuva 
dificultou os ataqueas a encai-
xarem boas jogadas. Mas após 
o alívio dos céus, o time de Rio 
Preto conseguiu bons ataques 
e garantiu a vitória logo no 
primeiro tempo, com 28 a 0. 

Na volta do intervalo, o time 
anotou mais pontos em todas 
suas campanhas.

O próximo jogo da equipe 
agora é no dia 29 de Maio contra 
o Santos Tsunami.

Botafogo vence lanterna Fortaleza no fim e entra no G6 do Brasileiro

e obrigou Yago a fazer duas 
boas defesas ainda na primeira 
etapa. No entanto, o América 

acabou cometendo um pênalti 
nos acréscimos que Lucas 
Grossi converteu. 

2º tempo
No segundo tempo, o Pe-

napolense matou o jogo rápi-
do. Aos 12 minutos, o árbitro 
marcou outro pênalti contra 
o América e Danilo Perassoli 
marcou. Dois minutos depois, 
o time da casa armou um con-
tra-ataque pela esquerda com 
Diogo, que rolou para Danilo 
chutar colocado e definir o 
placar em 4 a 1. 

O próximo compromisso 
do América é no sábado (21) 
contra o time do Catanduva no 
estádio Teixeirão. 

No mesmo dia, o Pena-
polense visita o Andradina. 

América perde outra e continua em penultimo

O Botafogo fez a 
festa dos mais de 23 
mil torcedores que 
estiveram no está-
dio Nilton Santos 
neste domingo (15) 
à noite. O Glorioso 
venceu o Fortaleza 
por 3 a 1

Ciclista de Rio 
Preto fica com 
3º lugar em 
prova no Sul

A ciclista Vanessa Pa-
ris, de Rio Perto, con-
quistou o terceiro lugar 
na classificação geral da 
3ª etapa da Volta dos 
Farrapos Feminina, neste 
domingo (15), na região 
de Caçapava. A prova foi 
bem dura, com um per-
curso de 64 km e pouco 
mais de 1.2 mil metros de 
ganho de altimetria. 

“Foi bem difícil. Ti-
vemos a largada debaixo 
de chuva e duas meninas 
saíram na fuga (a líder da 
classificação geral e a líder 
das metas de montanha), 
eu tentei buscar, mas es-
tava solo e não consegui 
pegar. Rodei a prova toda 
solo, num vento do cão, 
mas acabou dando bom. 
Veio o 3º lugar no final”, 
afirmou a atleta.

Divulgação
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Zé Rafael
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Depois de 2 anos em “off” de-
vido a Pandemia por causa do 
Covid, o Rodeio volta com uma 
recompensa ao público. A Pre-
feitura da cidade, juntamente 
com o Clube dos Cavaleiros, 
decidiu abrir os portões e pre-
sentear os admiradores do Ro-
deio com uma Festa gratuita, 
tendo apenas os convites dos 
camarotes à venda. 
De 15 a 18 de junho o recinto 
da cidade espera  receber cer-
ca de 20 mil pessoas por noite, 
com uma estrutura moderna 
e segura para o público e para 
os trabalhadores. As quatro 
noites terão atrações diversi-
ficadas. Iniciando o evento na 
quarta-feira, serão os shows 
de Clayton e Romário e Gus-
tavo Mioto. Na quinta-feira  
Maiara e Maraisa e Os Barões 
da Pisadinha. Na sexta é a vez 
de Rayane e Rafaela, seguidas 
por Zé Neto e Cristiano. Encer-
rando as festividades, é a vez 
de Diego e Victor Hugo e o DJ 
Kevin. 
O evento conta também com 
competições em montarias em 
touro, cavalos estilo cutiano e 
provas como a dos 3 tambores, 
Team Roping e Breakaway Ro-
ping. 
As premiações para os vence-
dores das disputas ultrapas-
sam R$ 50 mil. 
Separados por cores, os seto-
res variam da arquibancada e 
camarotes ao lounge. O setor 
branco é a pista e arquibanca-
da coberta, com entrada franca 
todas as noites, e após o tér-
mino do rodeio acesso a pista 
para assistir ao show princi-
pal, praça de alimentação com 

RODEIO FAZ 52 ANOS COM ENTRADA FRANCA
BALSAMO

comidas e bebidas a venda e 
palco alternativo, onde são re-
alizadas shows com duplas re-
gionais e apresentação de Djs 
após o término do show prin-
cipal. 

 Setores
O Setor Verde será os cama-
rotes corporativos, espaços 
vendidos para grupos de 10 
pessoas. Este setor também 
pode ser comprado como pas-
saporte avulso para 4 noites 
ou diário, onde pode-se ficar 
em um espaço de amigos, ou 
nos locais determinados para 
avulsos que estão identificados 
nesse setor. Comidas e bebidas 
são vendidas por atendimento 
de garçons ou nos bares dentro 

A Festa do Peão come-
mora 52 anos de his-
tória trazendo o maior 
rodeio com dois shows 
por noite

A Festa do Peão de Bálsamo 2022 comemora 52 anos de história trazendo o maior rodeio da região com dois shows por noite

Da REPORTAGEM
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A abertura do evento ocorrerá 
no dia 16 de junho, quinta-fei-
ra, feriado de Corpus Christi, 
com o show do cantor Luan 
Santana. Já na sexta-feira, dia 
17, quem sobe ao palco é a du-
pla Guilherme & Santiago. Os 
portões estão previstos para 
serem abertos às 20 horas. 
No sábado, dia 18, a grande 
atração será a dupla Ícaro & 
Gilmar, com início a partir das 
18 horas. A programação do úl-
timo dia também contará com 
apresentações de musicais de 
artistas olimpienses. Com cará-
ter solidário, para participar é 
necessário a troca de ingressos 
por alimentos não perecíveis 
que, posteriormente, serão dis-
tribuídos para entidades assis-
tenciais do município.   
Tendo em vista a capacidade 
física do espaço do Recinto, a 
troca de convites será anteci-
pada e limitada. O morador da 
cidade que apresentar o Cartão 
Cidadão Olimpiense receberá 

Festival em Olímpia 
terá grandes atrações

EM JUNHO

O Recinto do Folclore 
da Estância Turística 
de Olímpia será sede no 
próximo mês do 1º Fes-
tival das Águas

os ingressos dos três dias de 
shows por 1 kg de alimento. 
Para os turistas ou quem não 
tem o cartão, os convites serão 
entregues mediante a entrega 
de 2 kg de alimentos. Toda a 
arrecadação será conferida e 
deve estar dentro do prazo de 
validade, sendo aceitos apenas 
arroz, feijão, café, óleo, açúcar 

e leite. 
Está previsto para o final deste 
mês a liberação das trocas dos 
convites. O Festival também 
contará com espaços exclusi-
vos de empreendimentos hote-
leiros da cidade, parceiros do 
evento, e camarote privativo 
open bar, que será comerciali-
zado a partir desta quarta-feira, 

dia 18, pelo site https://www.
quero2ingressos.com.br/ ou 
nos pontos físicos nos estabele-
cimentos de Olímpia, Casa Fuc-
ci, Fábrica 1 e Aguilene Modas.  
O evento tem a organização 
da iniciativa privada, somen-
te com o apoio da Prefeitura. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

FIM DE SEMANA

Let’s Grill Festival by Rick 
Bolzani chega a Rio Preto

Dois anos depois da se-
gunda edição, Rick Bolzani, 
apaixonado por carnes e re-
conhecido nacionalmente no 
mundo do churrasco, volta ao 
Shopping Iguatemi Rio Preto 
com o Let´s Grill Festival. A 
terceira edição do tour 2022 
será realizada no estaciona-
mento do shopping, nos dias 
21 e 22 de maio, com estrutura 
planejada para receber um 
grande evento gastronômico. 

Rick Bolzani sempre pre-
parou seus churrascos entre 
amigos e familiares, até que 
decidiu compartilhar suas 
experiências e técnicas nas 
redes sociais. Nos últimos 
quatro anos, ele conquistou 
mais de 250 mil seguidores no 
Instagram, além de participar 

de diversos eventos e preparar 
assados de forma simples 
para que todos seus seguido-
res pudessem aprender a fazer 
o mesmo. 

Essa paixão por dissemi-
nar seu conhecimento resul-
tou no Let’s Grill Festival, que 
teve sua primeira edição rea-
lizada nas dependências do 
Shopping Iguatemi Esplana-
da, de Sorocaba, em novem-
bro de 2018. Com o sucesso, o 
festival teve uma nova edição 
em 2020 e, agora, retorna 
para uma terceira etapa, com 
um novo Tour, passando por 
várias cidades, entre elas São 
José do Rio Preto, que será 
a terceira a receber o evento 
neste ano. (Colaborou Luiz 
Felipe Possani)

Luan Santana, Guilherme & Santiago e Ícaro & Gilmar vêm para festival em Olímpia

Let’s Grill Festival by Rick Bolzani chega a Rio Preto

do espaço, dando acesso à bo-
ate ao final do show principal. 
O Setor Amarelo é o camarote 
Chopeira, que são os espaços 
vendidos para grupos de 10 
pessoas, inclusive instalação 
de uma chopeira.. O chopp é 
comprado pelo responsável 
do camarote, com o serviço 
de atendimento nesse setor. 
Ingressos avulsos somente 
podem ser comprados pelo 
responsável do camarote com 
os comissários de vendas des-
se setor. Comidas e bebidas 
são vendidas por atendimento 
de garçons dentro do espaço, 
também tendo acesso à boate 
ao final do show principal. 
Setor Gold será o Lounge Em-
presarial, camarotes exclusi-

vos, localização privilegiada 
e atendimento personalizado 
para patrocinadores do even-
to. Comidas e bebidas serão 
vendidas por atendimento 
de garçons dentro do espaço, 
também com acesso à boa-
te ao final do show principal. 
O Vermelho é o Camarote 
100% Malte - Open Bar ven-
dido individualmente, com 
passaporte para as 4 noites ou 
ingressos diários, espaço ex-
clusivo e de ótima localização, 
serviço open bar com Cerveja, 
Vodka, Refrigerante e Água. 
Já as comidas serão vendidas 
por atendimento de garçons 
dentro do espaço com acesso a 
boate. 
O Camarote Infinity será no 

Setor Azul com a mesma pro-
posta apresentada nos últimos 
anos, alto padrão de  atendi-
mento e conforto. Ambiente 
aconchegante e agradável, com 
uma excelente estrutura, deco-
ração personalizada e equipe 
de segurança privada. 
E com o melhor do  siste-
ma All Inclusive - open bar e  
food: Chopp, Vodka, Drinks 
variados, Refri, Suco , Água, 
Buffet Variado, Espaço Gour-
met e Doceria. Além de um 
espaço de beleza, Barbearia, 
localização com vista privi-
legiada ao palco, backstage 
na boate dos camarotes e ba-
nheiros exclusivos. Também 
com acesso a boate. (Colabo-
rou Luiz Felipe Possani) 

7ª Mostra de 
Dança de 
Votuporanga 
será de 21 a 29

A Secretaria da Cultura 
e Turismo de Votuporan-
ga realizará, de 21 a 29 
de maio, a “7ª Mostra de 
Dança” no Centro de Con-
venções ‘Jornalista Nelson 
Camargo’ e também no 
Parque da Cultura, por 
meio de Atividades de For-
mação e de Apresentação 
de artistas selecionados e 
também de apresentações 
espontâneas e voluntárias, 
no espaço denominado 
Palco Aberto. 

Interessados em se 
apresentar espontanea-
mente no Palco Aberto, po-
dem enviar propostas até o 
dia 19, quinta-feira, deste 
mês pelo e-mail cultura@
votuporanga.sp.gov.br .  As 
apresentações da categoria 
Atividades de Formação, 
ocorrerão no período de 21 
a 29 de maio no Centro de 
Cultura e Turismo e Centro 
de Convenções em diversos 
horários. As Atividades de 
Apresentação, serão ape-
nas no dia 29 deste mês, 
às 20 horas, no Centro de 
Convenções. (Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura Municipal de 
Mirassolândia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos 
aprovado no PROCESSO SELETIVO n° 01/2022, para preenchimento de vagas disponíveis Temporárias de 
Professor Municipal de Educação Básica I, a comparecerem no Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio 
Batista Rodrigues, nº 364, Centro, no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de publicação deste Edital, no 
horário das 12:00 às 18:00 horas. 
 
Nº Insc: 6491  GEOVANA DA SILVA GONÇALVES TEIXEIRA  classificação: 32ª 
 

 

Mirassolândia, 16 de Maio de 2.022 
 
 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal. 

 

 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita Municipal de Mirassolândia, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos 
aprovado no CONCURSO PUBLICO  n° 01/2019, para preenchimento de vagas disponíveis  Temporárias de 
EDUCADOR INFANTIL, a comparecerem no Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 
364, Centro, no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de publicação deste Edital, no horário das 12:00 às 18:00 
horas. 
 
Nº de Inscrição: 1400460  CILMARA FRANCISCA DE MOURA  Classificação: 63 
Nº de Inscrição: 138702 3 GISELIA CRISTINA DE SOUZA  Classificação: 64 
Nº de Inscrição: 1411580 CLAUDINEIA VIEIRA CAMILO Classificação: 65 
Nº de Inscrição: 1411831 MORIELLE SANTOS MOURA Classificação: 66 
Nº de Inscrição: 1408922 FERNANDA CHIARELLI Classificação: 67 
Nº de Inscrição: 1382648 THAMIRES THAYARA ARARAQUE SOARES PEREIRA Classificação: 68 
Nº de Inscrição: 1409026 ANTONIA MARIA DA ROCHA NASCIMENTO Classificação: 69 
Nº de Inscrição: 1379975 ALEXANDRA PERPETUA PAVANETE MONTEZINO Classificação: 70 
 

Mirassolândia, 16 de Maio de 2.022 
 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal. 

 

 

 

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISOS DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO O município de Guapiaçu/SP torna 
público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico nº 058/2022; Processo licitatório 
nº 089/2022.TIPO:MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO A ETAPA DE LANCES 
PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui objeto do presente 
pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE FERRAGENS PARA CONSTRUÇÃO PARA USO 
DA ADMINISTRAÇÃO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.DATA 
DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 30/05/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA 
SESSÃO: Dia 30/05/2022 às 09:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL 
DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA:17/05/2022.PREGOEIRO: 
Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico 
nº 059/2022; Processo licitatório nº 090/2022.TIPO:MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO 
A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: 
Constitui objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL PARA 
ENCANAMENTOS PARA O SETOR DE ÁGUA E ESGOTO, conforme especificações 
constantes no Anexo I do edital.DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 
30/05/2022 às 08:30hrs.DATA E LOCAL DA SESSÃO: Dia 30/05/2022 às 09:00hrs no 
site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.
guapiacu.sp.gov.br DATA:17/05/2022. PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.
O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do Pregão Eletrônico 
nº 060/2022; Processo licitatório nº 091/2022.TIPO:MENOR PREÇO GLOBAL, DEVENDO 
A ETAPA DE LANCES PROCEDER PELO VALOR GLOBAL DO ITEM.OBJETO: Constitui 
objeto do presente pregão o REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS COM BORRACHARIA, 
PARAOS ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, CAMINHÕES, MÁQUINAS, TRATORES E 
VEÍCULOS LEVEM DO PÁTIO, conforme especificações constantes no Anexo I do edital.
DATA DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:  Até 30/05/2022 às 13:30hrs.DATA E LOCAL 
DA SESSÃO: Dia 30/05/2022 às 14:00hrs no site:http://187.9.146.42:8079/comprasedital/ 
EDITAL DISPONÍVEL: no site eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br DATA:16/05/2022. 
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva.

Prefeitura Municipal de 
Palestina

MUNICÍPIO DE PALESTINA
CNPJ/MF nº 45.149.184/0001-94

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 035/2022 - TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2022

A Prefeitura Municipal de Palestina, através do Setor de Licitações e Contratos, torna pública a abertura do pro-
cesso licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS, destinado à seleção de propostas para  a execução de 
14.234,47 m² de pavimentação asfáltica (CBUQ, 4 cm espessura) e guias e sarjetas moldadas no local, em vias 
localizadas nos distritos de Duplo Céu, Jurupeba e Boturuna, neste município.  A sessão realizar-se-á no dia 01 
de junho de 2022, com o início do credenciamento a partir das 10h00m, na sede da Prefeitura Municipal de 
Palestina, Setor de Licitações e Contratos, situado na Rua Siqueira Campos, nº. 1380, 1º Andar, Centro, Pales-
tina – SP, CEP: 15470 – 000. O Edital completo, assim como maiores informações, estará disponível a partir do 
dia 16 de maio 2022, no horário comercial em dias úteis, ou por telefone, através do número (17) 3293-1265, 
ramal 222, no site www.palestina.sp.gov.br, podendo, também, ser obtido através de solicitação no endereço 
eletrônico licitacaopmpalestina@gmail.com. Para agilizar o processo de obtenção do edital, no campo “As-
sunto” insira a expressão “Solicitação de Edital – Tomada de Preços 003/2022”, Processo Administrativo 
nº 035/2022 e, no campo “Mensagem”, informe os dados do solicitante (razão social/ nome, CNPJ/CPF, 
endereço completo, telefone/celular e e-mail)”. Palestina – SP, 12 de maio de 2022. Reinaldo Aparecido 
da Cunha - Prefeito Municipal.

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

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

Ordem do dia Nº 30/2022 - 30ª Sessão Ordinária de 2022

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
17 DE MAIO DE 2022 – TERÇA-FEIRA – 14:00 HORAS

ORDEM DO DIA

VETOS:
01 - Veto Total nº 17/22, ao autógrafo nº 15.692/22, originado do Projeto de Lei nº 407/2021, do 
Ver. Bruno Moura, que institui a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e à Evasão Escolar. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA)

02 - Veto Parcial nº 23/22, ao autógrafo nº 15.715/2021, originado do Projeto de Lei Complementar 
nº 11/2022, do Executivo, que dispõe sobre o Programa de Pagamento Incentivado – PPI. 
(QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
03 – 10/22 – VER. ROBSON RICCI – 2ª DISC./VOT
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)

PROJETOS DE LEI
04 – 06/22 - VER. PAULO PAULÉRA – 2ª DISC./VOT
Declara de Utilidade Pública Municipal – “Instituto Vira-Latas”. (QUÓRUM: MAIORIA 
SIMPLES)

05 – 54/22 – VERª. JÉSSICA COLETIVAS – 2ª DISC./VOT (Subscrito Ver. João Paulo)
Institui-se no Calendário Oficial do Município de São José do Rio Preto a “Semana de 
Conscientização sobre o Autismo”, que será realizada anualmente na semana que compreender o dia 
02 de abril. (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)    

06 – 62/22 – VER. ROBSON RICCI – 2ª DISC./VOT 
Determina a disponibilização ao público, pelos Postos de Saúde e Unidades de Pronto Atendimento, 
dos horários de atendimento de todos os profissionais de saúde do sus, no município. 
(QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

07 – 196/20 – VER. PAULO PAULÉRA – 1ª DISC./VOT (COM EMENDAS)
Altera a Lei nº 4290/1988, modificada pela Lei nº 5745/1994 e n° 11431/2014, no que se refere ao 
rebaixamento de guias de sarjetas. (QUÓRUM MAIORIA SIMPLES) 

D
O

C
U

M
E

N
TO

 A
S

S
IN

A
D

O
  D

IG
IT

A
LM

E
N

TE
 - 

P
R

O
TO

C
O

LO
: -

  -

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

08 – 67/22 – VER. JULIO DONIZETE – 1ª DISC./VOT 
Dispõe sobre a proibição de colocação de vasos e recipientes que acumulem água nos cemitérios do 
Município de São José do Rio Preto.  (QUÓRUM: MAIORIA SIMPLES)

III – EXPLICAÇÃO PESSOAL             

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES
Presidente da Câmara – 13/05/2022
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CÂMARA MUNICIPAL DE RIO PRETO

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Para verificar as 
assinaturas, clique no link: 
http://consulta.siscam.com.br/camarariopreto/documentos/autenticar?chave=HM509F3K93X8ZW2R, ou vá até o site 
http://consulta.siscam.com.br/camarariopreto/documentos/autenticar e utilize o código abaixo para verificar se este 
documento é válido:

Código para verificação: HM50-9F3K-93X8-ZW2R

Câmara Municipal de São José do Rio Preto, 13 de maio de 2022

3

Assinaturas Digitais
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PEDRO ROBERTO GOMES
Vereador - Presidente

Assinado em 13/05/2022, às 15:59:04

                                                                                                    
 
PORTARIA Nº 6944 DE 12 DE MAIO DE 2022 
ENQUADRA o servidor LUIZ CARLOS HIGASHIHARAGUTI, ocupante de cargo efetivo de Motorista, 
lotado na Diretoria Administrativa, na Referência CM-4B, Padrão Técnico Administrativo 40h, a 
que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, com efeitos financeiros retroativos a 
08/12/2021. Ainda, RETIFICA as Portarias nº 6121/2018, onde se lê “08/12/2018”, leia-se 
“08/12/2017” e nº 6531/2020, onde se lê “08/12/2020”, leia-se “08/12/2019”, fazendo jus, o 
servidor, aos respectivos efeitos financeiros retroativos. 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

EDITAIS
São José do Rio Preto 

EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 
 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 23/05/2022, segunda-feira, às 17:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais, série A, a seguir especificados: 

 
Títulos objeto do art. 15º, parágrafos 1º e 2º, e art. 112, parágrafo único: 
 

 
0040 0097 0118 0142 0151 0326 0501 0586 0740 0782 

0795 0819 0877 0930 
 

0971 1023 1089 1090 1123 1287 
 

1381 1349 1433 1436 1455 1478 1570 1599 1702 1709 

1738 1743 1910 1931 1936 2014 2041 2162 2353 
 

2656 

2696 2720 2750 3001 3245 3487 3879 4164 4211 
 

4224 
  
 

Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 
envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 23/05/2022, às 17:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br, que 
serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência. Será adotado 
critério de sorteio para desempate, ficando a cargo do comprador o pagamento da taxa 
de custeio e outras contribuições devidas ao clube a partir de 01 de junho de 2.022, 
independente da aprovação da proposta de associado pela Diretoria, com vencimento 
no dia 10/06/2.022. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não consultem os 

seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 16 de maio de 2022. 

 
 

José Nadim Cury      Luiz Geraldo Mazzoni Junior 
     Presidente                        Diretor Secretário 
 
 
Paulo Cesar Caetano Castro    Manoel Francisco da Silveira 
 Diretor de Assuntos Jurídicos               Diretor Financeiro 
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UNIPSICO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO EM PSICOLOGIA 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
 
 

A Unipsico de São José do Rio Preto Cooperativa de Trabalho em Psicologia, com CNPJ 
nº  03.063.668/0001-76, em conformidade com o Capítulo V do Estatuto Social, convoca os 
seus cooperados para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
na sede da Unipsico de São José do Rio Preto, na Rua do Seminário, nº 2188 – V N Sra 
Paz, no dia 28/05/2022, sábado, em 1º convocação as 7:30 hs, em 2º convocação às 8:30 hs, 
não havendo quórum, será em 3º convocação às 09.30 hs com a presença de no mínimo 
10(dez) cooperados, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:  
 
1. Relatório da Diretoria – Exercício de 2021 
2. Apreciação e Aprovação do Balanço Geral do Exercício 2021 
3. Dar destino às sobras e ou rateio das perdas do Exercício de 2021 
 
 
 
 
Número total de cooperados para efeito de verificação de quórum – 78 

 

 
São José do Rio Preto, 17 de maio de 2022 
 
 
 
 

 
 
                  Presidente 
    Elaine Cristina Oliva Reino 

CASAMENTO
São José do Rio Preto 

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 Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
DEIVID GABRIEL DE MELO e JULIANA RAMALHO DE ANDRADE. Ele, de 
nacionalidade brasileira, funcionário público, divorciado, nascido em Itumbiara, GO, no 
dia 14 de dezembro de 1981, filho de MARIA DE FÁTIMA GABRIEL DE MELO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, funcionária pública, solteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia 21 de fevereiro de 1994, filha de FABIAN ROLAND DE ANDRADE e de 
VIVIANE BARBOSA RAMALHO DE ANDRADE.  
 
ANNER DUARTE RODRIGUEZ e LENIR DOS SANTOS PORTILHO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, nascido em Pedro Juan Caballero, 
Paraguai, no dia 06 de maio de 1976, filho de FRANCISCO DUARTE e de LEONIDA 
RODRIGUEZ. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida em Roque 
Gonzales, RS, no dia 18 de julho de 1971, filha de ALFEU DA SILVA PORTILHO e 
de SILVIA LORENI DOS SANTOS PORTILHO.  
 
ALEX DEL'ARCO PASCHOAL e ESTHER RENATA VITORAZZI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, nascido em Mirassol, SP, no dia 04 de 
maio de 1981, filho de JOSÉ ANTONIO ARMANI PASCHOAL e de VÂNIA 
DEL'ARCO PASCHOAL. Ela, de nacionalidade brasileira, nutricionista, solteira, 
nascida em Joaçaba, SC, no dia 15 de maio de 1989, filha de RENATO ALBINO 
VITORAZZI e de ODETE ESTER SEMIONI VITORAZZI.  
 
ANTONIO PESCE e FERNANDA BARROS DE ARAUJO. Ele, de nacionalidade 
brasileira, autônomo, viúvo, nascido em Paranavaí, PR, no dia 12 de julho de 1977, 
filho de CAETANO PESCE NETO e de ELZA GIULIÂNGELIS PESCE. Ela, de 
nacionalidade brasileira, pedagoga, divorciada, nascida em BARIRI, SP, no dia 03 de 
novembro de 1979, filha de JOSÉ APARECIDO DE ARAUJO e de GUILHERMINA 
MÁRA BARROS DE ARAUJO.  
 
JOSÉ LUIZ AFFONÇO e IVANILDE BENICIO. Ele, de nacionalidade brasileira, 
operador de corte e solda, solteiro, nascido em Neves Paulista, SP, no dia 01 de 
novembro de 1962, filho de RICARDO AFFONÇO e de APARECIDA DA SILVA 
AFFONSO. Ela, de nacionalidade brasileira, faxineira, divorciada, nascida em 
Espinosa, MG, no dia 18 de abril de 1964, filha de FIRMINO BENICIO FILHO e de 
MARIA DAS DORES BENICIO.  
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja afixado 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, 16 de maio de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 



SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem
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SOCIAL

Ilna de Jorge e João de Jorge na maravilha Feijoada do Ed (Buffet) 
no Clube Monte Líbano.. Foto do colunista Luizinho Bueno

O arquiteto André Attab e Rui Lucato no almoço festivo de “niver” da 
empresária Regina Lucato.. Foto do colunista Luizinho Bueno

A empresária Regina Lucato e Dra. Andraci Lucas Veltroni em tarde co-
memorativa no Ipê Park Hotel. Foto do colunista Luizinho Bueno

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

#DIÁRIODOBOB 
CONVENÇÃO ACIRP. 

Toda a diretoria da Associa-
ção Comercial e Empresarial 
de Rio Preto, numa espécie 
da convenção, liderada pelo 
presidente Kelvin Kaiser, já 
em segundo mandato, esteve 
reunida na sede de eventos do 
Parque Tecnológico, no sábado 
pela manhã, objetivando suas 
ações, relacionamentos e pro-
jetos para a ratifi cação de seus 
propósitos.                                                                            

METAS DA DIRETO-
RIA. Recuperação do comér-
cio, aumentar o numero de 
seus associados, manter cone-
xão com o governo municipal 
e entidades irmãs, agir forte-
mente nas parcerias públicas 
e privadas e trabalhar para os 
seus mais de 4 mil associados.

CONCEPÇÃO E OB-
TENÇAO. Defender a cone-
xão firme e forte no relacio-
namento social-político e em-
presarial com gestão moder-
na, rápida nas decisões e ser 
uma espécie de olho mágico 
na expansão empresarial, nas 
ações sociais e na criatividade 
para salvaguardar a força do 
comercio e indústria, com 
relacionamento e bem estar 
entre os poderes públicos e 

privados.
É LULA LÁ E RILLO 

AQUI. O PSOL consagrou no 
final da semana que passou 
no pré-lançamento da can-
didatura a deputado federal 
do vereador João Paulo Rillo, 
no interior do Centro Cultu-
ral Vasco. Rillo, que já foi 
deputado estadual por dois 
mandatos, vai tentar cons-
truir uma candidatura com-
prometida com o interior, 
pautada por propostas sem 
ódio e sem mentira, títulos 
predominantes na política 
suja e mesquinha.

TUCANO VAI DE 
LULA. A afirmação anun-
ciada é do rio-pretense (in-
tegrante da velha guarda do 
PSDB), Aloysio Nunes Fer-
reira que acaba de declarar 
apoio ao Lula no 1º turno da 
eleição presidencial. Numa 
marcha política fastidiosa 
fica difícil saber quem vai 
para a direita ou para a es-
querda. Não dá pra vaticinar 
nesta mistura de aperitivos 
desenxabidos quem vai de 
Rabo de Galo, Cuba Libre, 
Ponche, Vermute, Vodca, 
Maria Mole ou Meia de Seda.  
Cachaça é que não vai faltar.

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

Contagem regressiva
O advogado Henry Atique, presidente da OAB de Rio Preto, 
e Letícia Faquin, estão em contagem regressiva para o nas-
cimento de sua primogênita, a fi lha Maria Júlia, na primeira 
semana do mês de junho, a herdeira do casalzinho. Os familia-
res estão super felizes e aguardando a chegada da princesinha. 

Feijoada do Mané
O advogado e Presidente do Centro Social Estoril. Dr Ma-
noel Neves Filho, realiza a 16ª edição da única Feijoada 
Mané com Festival de Chopp em Rio Preto. O evento fes-
tival de solidariedade, em clima open bar e open food será 
no próximo dia 28, a partir das 12 horas, no Espaço Green 
Gold, no Centro Social. Convites: 32011550.

Feijão maravilha
Depois do sucesso de sua Feijoada Ed (Buffet), no sábado 
passado, no Clube de Campo do Monte Líbano, o empresá-
rio e banqueteiro Ed Carlos, já começou a vender os convites 
para seu Camarote Open Bar e Open Food, para 280 convi-
dados no Riopreto Rodeo Country Bulls, em julho. O primei-
ro lote para a noite do show do embaixador e cantor Gusttavo 
Lima já está se esgotando. Mais detalhes com Ed Buffet.

Interfacul chegando
O Recinto de Exposições de Rio Preto recebe no dia 11 de 
junho o Interfacu Inverno edição Santo Antônio, ao todo 
serão doze mega atrações divididas em dois palcos. Pal-
co Esquenta: Kevin O Chris, Jerry Smith, Felguk, Polly, 
Patrick, Rahd e Theo & Luan; Palco Aldeia: Froid part. 
Cynthia Luz, Lagum, Vitão, Bloco do Caos e DJ Basim. 
Vale ainda lembrar que a festa Open Bar e Open Food de 
caldos e os ingressos já estão à venda pelo Ingresso Live.

Viva Uchoa 2
A Emais Urbanismo realizou no último sábado, a entre-
ga de mais um loteamento no município de Uchoa, o Viva 
Uchoa 2. O empreendimento é um bairro planejado de 120 
mil m² com 337 lotes de uso misto e fi ca localizado a 15 
minutos de Rio Preto. A entrega foi feita por meio de dri-
ve-thru e contou com brinde especial para os moradores.

Festa de 1 aninho
O casal Caique Barbosa Prette e Fernanda Moreira da 
Cruz Prette estão nos ajustes fi nais para a bonita festa de 
1 aninho de sua fi lha Sara Moreira da Cruz Prette, no pró-
ximo domingo, dia 22 de maio, com o tema da decoração 
Carrossel no Buffet João e Maria. Os avós, Júnior Prette 
e a advogada Eliana Barbosa Prette e Cacilda Note Mo-
reira da Cruz e Flávio Moreira da Cruz aguardam felizes a 
comemoração que será inesquecível. Merci pelo convite.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
TE OBERVAM, TE CRITICAM, TE INVEJAM, 

E NO FINAL TE IMITAM. Sorria, beba muita 
água e seja feliz!

CONTAGEM REGRESSIVA. Faltam 6 dias para o 
Governador do nosso Estado Rodrigo Garcia depositar os 
R$ 176 milhões, na conta dos 95 mil policiais civis, militares, 
técnico-científicos e servidores da segurança pública. Anún-
cio foi feito durante uma onda de assaltos no estado. O Pa-
gamento será feito em 23 de maio para agentes da Polícia 
Militar e da Polícia Civil que atingiram produtividade esta-
belecida para os quatro primeiros meses do ano passado.

A BOA VIZINHANÇA.  O diretor da UNORTE - Cursos 
de Graduação e Pós Graduação Dr. Elias Kassis, viajou para 
o Chile onde provoca convênios para receber alunos de lá 
para os cursos de pós graduação em Odontologia, a força 
acadêmica do Centro Universitário. Fica por lá durante a 
semana e volta de Santiago com malas de novos projetos, 
inclusive no setor de comunicação.

ESPEREM PRA PROTESTAR. Pelo jeito não tem 
jeito e por conta do preço do Diesel pode aparecer a qual-
quer momento uma discussão sobre o aumento na passa-
gem dos ônibus circulares de Rio Preto. Pode até parecer 
um tolo vaticínio, mas o percentual pode beirar os 15%. Pre-
cisa ver se o prefeito Edinho vai aceitar.

FOI TUDO DE BOM o Chá Bar dos noivos Rafael 
Braile e Julia Luppino, no último final de semana, com a pre-
sença dos familiares, padrinhos e amigos.

TAMBÉM NO FINAL da semana aconteceu a festa de 
lançamento da Festa de Peão de Boiadeiro em Paulo de Faria, 
tendo como presidente o rio-pretense Frederico (Fred) Husseini.

O MÉDICO DR. LUÍZ Fernando Colturato e Lucy de 
Freitas Colturato, estão retornando com queridos casais de ami-
gos, de mini temporada de férias da cidade Mendoza (Argentina).  

ELOY GONÇALVES, empresário e pecuarista, em par-
ceria com o Laboratório Ceva realizou a “Quinta com Carne”, 
com a presença pecuaristas e convidados, no imenso prédio da 
Agromonte Rio Preto, para divulgar “Maio vacine seu rebanho 
até dois anos de idade”. Dukamp e Agromonte têm os maiores 
estoques de vacina Aftosa e os melhores preços do Brasil.

MAURÍCIO LERRO, Zootecnista, Zootecnia de Pre-
cisão, marcou para o próximo dia 9 de junho, o 3º Encontro 
de Clientes e Convidados, com várias novidades durante o 
evento no Villa Conte Buffet.

FESTA DO BACANA acontecerá no dia 18 de junho, 
com showzaços de Alma Nac, Liu Mali, Foo e Cazt, em clima open 
bar Premium e open food, no Recinto de Exposições de Rio Peto. 
Mais de 10 horas de muita animação para a moçada eletrizante.

EX-JOGADOR Luizão marcou presença na animada 
noite de sábado passado, no Frei Caneco, dos amigos e só-
cios Junior Conte e Cacaco Cunha.

TE OBERVAM, TE CRITICAM, TE INVEJAM, 
E NO FINAL TE IMITAM. Sorria, beba muita 

água e seja feliz!
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henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

Ed Carlos (Buffet) em clima de sua super animada feijoada no sábado. 
Foto do colunista Luizinho Bueno


