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ACÚMULO DE FUNÇÃO

TJ enterra ação popular contra 
Aldenis Borim e membros da Jari
Não há acúmulo de função em ser secretário municipal e membro da JARI, diz despacho da desembargadora

NA CAPITAL

Pedro Roberto 
encontra Garcia 
e solicita 
investimentos
O presidente da Câmara 
Municipal Pedro Roberto 
Gomes (Patriota) esteve 
reunido nesta terça-feira, 
17, com o governador Ro-
drigo Garcia (PSDB) e so-
licitou investimentos para 
diversas áreas. O encontro 
ocorreu no Palácio dos 
Bandeirantes, na capital 
paulista, sede do governo. 
POLÍTICA  Pág.3

MAUS-TRATOS

Manicure 
acusa 
enfermeira 
de UBS

PAGODE 
NO SÁBADO
Ele vem se apresentar neste 
sábado, dia 21, no Villa
Império Eventos, salão de 
festas que fi ca na vicinal 
que vai para Schmidt. 
ENTRETENIMENTO Pág.6

CIDADES  Pág.4

Guilherme BATISTA

Rio-pretense pede R$ 15 mi de indenização à Globo
A rio-pretense Sandra Rodrigues Campos entrou com um processo contra as Organizações Globo pedindo uma in-
denização de R$ 15 milhões por danos morais, danos materiais e lucros cessantes. A ação junta provas que Sandra 
começou com o programa que se chamava TV Dona do Pedaço em 2004 no Canal 15 – TV Gente e depois ainda passou 
na TV Record. CIDADES Pág.5

A rio-pretense Sandra Rodrigues Campos entrou com um processo contra as Organizações Globo pedindo uma indenização de R$ 15 milhões

O prefeito Edinho reforçou pedido da terceira faixa na SP-310 e solicitou construção de pas-
sarela na Unirp, na SP-425, durante encontro no DER em São Paulo. CIDADES  Pág.5

SAÚDE

Caravana 
leva exames 
gratuitos 
a bairro

GASTRONOMIA

Comida Di 
Buteco 
premia os 
3 melhores

Moradores do bairro Santo 
Antônio terão oportunida-
de de receber orientações 
sobre saúde no próximo 
sábado (21). A Faceres, em 
parceria com a paróquia 
Santo Antônio de Pádua, 
realizará a Caravana da 
Saúde, que irá promover 
orientação em prevenção 
da saúde, no salão paro-
quial. CIDADES Pág.5

Com uma porção de bar-
quinha recheada de grão 
de bico com carne desfi a-
da e cobertura de queijo, 
cerveja gelada e um aten-
dimento diferenciado, o 
Fino Sabor levou nesta 
segunda-feira, dia 16, o tí-
tulo na competição Comi-
da di Buteco. Em segundo 
lugar ficou o Boteco do 
Marcinho, e em terceiro, 
o Fidelis Bar da Sombra. 
Este ano o concurso teve 
16 bares participantes. 
ENTRETENIMENTO  Pág.6

O prefeito Edinho Araújo e o secretário de Obras Israel 
Cestari entregaram nesta terça-feira (17/5) o projeto 
defi nitivo de reforma do Complexo Swift ao govero do 
Estado. Valor de R$ 20 milhões. POLÍTICA Pág.3

APADRINHADOS

Rillo quer 
audiência 
sobre cargos e 
gratificações
POLÍTICA  Pág.3

VAI À SANÇÃO

Aprovada
multa para 
escapamento 
barulhento
POLÍTICA  Pág.3 ESTRADAS 

Edinho entrega projeto de 
revitalização da Swift

R$ 20 MILHÕES

PREPARA

Boate traz 
show com 
cover oficial 
da Anitta
Neste sábado, dia 21 de 
maio, Andressa Melo, ar-
tista cover ofi cial da can-
tora Anitta, irá se apre-
sentar na Mixed Club . 
Em dois palcos a balada 
conta com o melhor do 
pop funk e do eletrônico 
para um verdadeiro en-
contro de tribos. O evento 
100% open bar é intitula-
do Chá da Tríade.
ENTRETENIMENTO  Pág.6
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Divulgação

A desembargadora Maria 
Fernanda de Toledo, do 
TJ, colocou um ponto fi nal 
em ação popular contra 
o secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, 
o escrivão de polícia Wan-
derley Aparecido de Souza 
e o prefeito Edinho Araújo 
(MDB) e outros membros 
da 2ª Junta Administrativa 
de Recursos de Infração 
(Jari) por acúmulo de fun-
ção, movida pelo advogado 
Rogério Vinicius.
POLÍTICA  Pág.3
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Por que uma convulsão pode 
ter origem no seu coração?

Hipertensão arterial: uma 
doença silenciosa

Em primeira análise, pode 
parecer uma rima de poesia 
-convulsão com origem no 
coração. Mas, na verdade, o 
assunto é muito sério e pre-
cisamos entender um pouco 
mais sobre como alterações 
ou patologias cardíacas pode-
riam resultar em convulsão. 

Mas, afinal, o que seria 
uma convulsão? Acredito que 
muitas pessoas têm histórias 
para contar sobre amigos ou 
parentes que certa vez apre-
sentaram uma convulsão. 
Acredito, também, que estas 
pessoas que tiveram a opor-
tunidade de testemunhar uma 
convulsão jamais esquecerão 
o fato, visto que a cena é real-
mente muito forte.

A convulsão consiste num 
conjunto de espasmos ou tre-
mores, de caráter involuntário 
(quando a pessoa não conse-
gue controlar), podendo estar 
associados com alterações da 
consciência. Em alguns casos, 
enquanto a pessoa está apre-
sentando os tremores, pode 
ocorrer a chamada liberação 
de esfíncteres, ou seja, escape 
de urina ou fezes sem nenhum 
tipo de controle. 

Uma convulsão, além de 
ser um sinal de alerta para 
se buscar uma investigação 
minuciosa tal como um trata-
mento precoce, pode colocar a 
vida de uma pessoa em risco. 
Uma pessoa que esteja diri-
gindo um veículo pode sofrer 
subitamente uma convulsão e 
se acidentar gravemente.

Existem muitos casos de 
convulsão seguida de trau-
matismo craniano, visto que 
a crise convulsiva associada 
com alterações de consciên-
cia pode determinar a queda 
inesperada e o trauma na 
cabeça. 

A atriz e ativista Luísa 
Mell recentemente apresen-
tou uma crise convulsiva 
durante uma apresentação, 
na qual ela estava num palco 
e, subitamente, caiu de costas 
e começou a manifestar inú-
meros espasmos e tremores 
pelo corpo.

Ela está atribuindo esta 
ocorrência ao estresse do dia 
a dia, que realmente poderia 
ser um importante gatilho, 
visto que a tensão emocional 
excessiva pode gerar dese-
quilíbrio hormonal e muitos 
efeitos negativos em nosso 
sistema nervoso. 

Quero compartilhar com 
vocês uma experiência vivida 
por mim certa vez: um colega 
médico que fazia plantões 
noturnos quase que diaria-
mente, sem se alimentar ade-
quadamente, dormindo muito 
pouco e acumulando estresse 
devido às demandas dos plan-
tões, apresentou quadro con-
vulsivo durante uma reunião 
médica.

Foi terrível, ele se debateu 
muito, fi cou com a feição des-
fi gurada por alguns instantes 
até se recobrar completamen-
te. Estresse e falta de sono 
podem causar uma convulsão. 

Com nosso coração, não 
é diferente. Este órgão tão 
complexo e tão essencial pode 
estar relacionado com a ocor-
rência de uma convulsão. 
Quero apresentar algumas 
situações que envolvem nosso 
coração e que podem justifi car 
um quadro convulsivo.

1) Arritmias cardíacas 
Mudanças no ritmo natu-

ral do coração, especialmen-
te quando estas mudanças 
cursam com desorganização 

importante dos batimentos, 
causam alterações no fluxo 
sanguíneo que segue do cora-
ção para o cérebro. Isto pode 
ser decisivo para gerar um 
quadro convulsivo.

2) “Entupimento” de 
valva cardíaca 

Quando uma valva cardía-
ca começa a fi car mais rígida, 
endurecida e com acúmulo de 
cálcio, ocorre uma situação 
conhecida como estenose, o 
que seria, na prática, um entu-
pimento desta valva. O sangue 
não passando adequadamente 
por dentro da valva, acaba não 
chegando adequadamente aos 
órgãos vitais, entre eles o cére-
bro. Este baixo fl uxo cerebral 
e a consequente taxa reduzida 
de oxigenação cerebral levam a 
maior risco de convulsão.

3) Variações da pres-
são arterial 

Muitas pessoas convivem 
com variações importantes da 
pressão arterial, o que costuma 
causar bastante desconforto 
no dia a dia. Em alguns casos, 
de acordo com a reatividade 
de cada um a este tipo de 
variação, eventualmente po-
derá ocorrer um episódio de 
convulsão.

4) Variações da frequ-
ência cardíaca 

As variações da frequência 
cardíaca, mesmo que não se-
jam numa situação de arritmia 
propriamente dita, podem 
desencadear uma convulsão. 
As variações da frequência 
cardíaca mais determinantes 
de uma convulsão seriam os 
casos de bradicardia, quando 
os batimentos cardíacos fi cam 
consideravelmente baixos, 
menos de 40 batimentos por 
minuto.

5) Coração “inchado” 
Em caso de sobrecarga do 

músculo cardíaco, como na 
insufi ciência cardíaca, o cora-
ção perde força de contração e 
ejeção. A estrutura do coração 
também pode se modificar, 
ficando bem dilatado, como 
se estivesse “inchado”. A baixa 
ejeção do sangue resulta em 
fl uxo cerebral reduzido.

6) Parada cardíaca 
Na iminência de uma pa-

rada cardíaca, quando os si-
nais vitais estão fracos, pode 
ocorrer uma crise convulsiva. 
Como o coração não está mais 
bombeando de forma efetiva, o 
fl uxo sanguíneo e a oxigenação 
acompanham esta tendência.

A convulsão não pode ser 
vista como algo corriqueiro. 
Deve ser investigada e acom-
panhada por especialistas, 
principalmente um neuro-
logista e um cardiologista. 
São necessários exames la-
boratoriais e de imagem para 
melhor elucidação e defi nição 
terapêutica. As doenças car-
diovasculares, o câncer e, em 
muitos casos o estresse exces-
sivo, podem corroborar com 
esta ocorrência.

No caso específi co do co-
ração, seria fundamental a 
realização de alguns exames 
complementares para pes-
quisar arritmias, variações da 
pressão arterial, problemas 
das valvas e sinais incipientes 
de uma insufi ciência cardíaca. 

Nesta lista de exames, po-
deriam estar presentes o Hol-
ter (eletrocardiograma de 24 
horas para pesquisa de arrit-
mias), Mapa (monitoração da 
pressão arterial nas 24 horas) 
e um ecocardiograma trans-
torácico com doppler colorido 
(avaliação das valvas cardíacas 
e força do coração).

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Os úl timos anos trouxeram 
intensa mudança para o uni-
verso escolar. Salas de aulas 
híbridas, uso de tecnologias 
para facilitar o aprendizado 
e cuidados com a saúde emo-
cional e psicológica dos alunos 
são alguns dos elementos co-
muns à realidade da maioria 
das instituições de ensino em 
2022. Entretanto, há temas 
que continuam a ocupar espa-
ço na agenda dos educadores. 
Um deles, é o bullying.

Diversos autores já estão 
estudando os impactos da 
pandemia no comportamento 
e no desempenho dos alunos. 
Mas, não é preciso uma análi-
se muito profunda para perce-
ber que o isolamento afetou, e 
muito, crianças e adolescentes 
de todas as idades, em especial 
no que tange a socialização. O 

O bullying retorna a sala de aula
Marcos Spagnoli O ponto principal é mostrar que

o bullying é algo que afeta o
coletivo e, portanto, tem de
ser combatido coletivamente.

apego excessivo aos aparelhos 
celulares também se mostrou 
um agravante após o retorno e 
a possibilidade de registrar um 
colega sem consentimento ou 
de divulgá-lo sem autorização, 
tudo com facilidade, tornou-se 
uma enorme preocupação da 
equipe pedagógica. O receio 
no aumento de casos de cyber-
bullying virou uma realidade.

É fácil perceber um aumen-
to em casos de indisciplina, 
principalmente no início do 
ano. Isso já era esperado e 
o importante, então, é estar 
preparado e não negligenciar 
nenhuma situação do tipo. 
Para enfrentarmos alguns 
destes desafi os é preciso muito 
envolvimento, trocas com os 
alunos e ações em conjunto 
como forma de resolução. O 
ponto principal é mostrar que 
o bullying é algo que afeta o 
coletivo e, portanto, tem de ser 
combatido coletivamente.

Quando é identifi cado uma 
situação em determinada tur-
ma ou grupo de estudantes, os 
encaminhamentos precisam 
ser feitos com os envolvidos, 
mas também com o restante 

do grupo, mesmo que estes não 
estejam relacionados direta-
mente. Dessa forma,  é possível 
aproveitar as vivências dos pró-
prios estudantes para elucidar 
o trabalho de conscientização 
que deve ser feito.

Nesse contexto, todos os 
colaboradores têm papel im-
portante. O olhar cuidadoso e 
atento dos docentes continua a 
ser um fator diferenciado. Com 
pequenas intervenções em sala 
de aula, ou à frente de projetos 
interdisciplinares, o vínculo 
entre professor e aluno conti-
nuará a ser efi caz no combate 
ao bullying. Se há envolvimen-
to, há, inevitavelmente, maior 
respeito entre todos e, com 
isso, há menos espaço para 
casos de bullying no dia a dia.

Outro ponto fundamental 
no combate a este tipo de vio-
lência é o envolvimento das 
famílias. Ter um diálogo aberto 
com os responsáveis, garantir 
a transparência das situações 
que ocorrem e estabelecer 
alinhamentos de condutas são 
primordiais para o sucesso e 
a efi cácia das ações propostas 
pela escola.

É possível também comba-
ter o bullying de uma forma 
mais ampla: criar ambientes 
acolhedores, nos quais os alu-
nos sintam-se confortáveis 
e fomentem uma cultura de 
respeito à diversidade, ajuda 
a construir um senso coletivo 
de respeito e de não tolerância 
a este tipo de violência. Diver-
sas escolas têm incorporado a 
grade de aulas disciplinas como 
Projeto de Vida, que traz em 
sua proposta ações e refl exões 
para trabalhar temas direta-
mente relacionados ao assunto.

Por esses motivos, se antes 
da pandemia o tema já não era 
fácil de ser vencido, agora, no 
pós, com as sequelas do iso-
lamento, pode ser ainda mais 
difícil. Mas é possível, de fato, 
minimizar os episódios e fo-
mentar uma cultura de não to-
lerância a este tipo de conduta. 
Atuar na prevenção e na cons-
cientização, constantemente, 
é fundamental. Afi nal, educar 
é sempre o melhor caminho.

*Coordenador Pedagó-
gico da rede de colégios 
Luminova – unidade Barra 
Funda, Marcos Spagnoli 
tem MBA em Gestão Es-
colar pela USP Esalq e foi 
professor de Geografia, 
Empreendedorismo e Pro-
jeto de Vida por mais de 
10 anos, com experiência 
em diferentes sistemas de 
ensino.

Maio, 2022 - A Hiperten-
são arterial sistêmica, popu-
larmente conhecida como  
“pressão alta”, é uma doença 
muito prevalente nas popula-
ções adultas. Na maioria dos 
casos, está relacionada a uma 
predisposição hereditária, ou 
seja, em pessoas que possuem 
um histórico familiar. Ela 
também está relacionada a 
hábitos e estilo de vida preju-
diciais, como: sedentarismo; 

ARTIGO

ARTIGO

Dr. Silvio Pollini

Foto: Matheus Campos
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obesidade; consumo excessivo 
e/ou elevado de álcool, sal e 
alimentos industrializados; e 
tabagismo.

Por isso, o Dia Mundial 
da Hipertensão, 17 de maio, 
é dedicado a salientar a im-
portância do diagnóstico para 
poder tratá-la e evitar o apa-
recimento das enfermidades 
que mais matam as populações 
adultas ocidentais, como o in-
farto agudo do miocárdio e os 
acidentes vasculares cerebrais, 
conhecidos como AVC.

Em muitas pessoas, a pres-
são alta não apresenta sin-
tomas em seu início, o que a 
torna extremamente perigosa, 
pois deixa os portadores, que 

desconhecem possuí-la, em 
extrema vulnerabilidade para 
suas consequências. Em ou-
tros casos, apresenta-se com 
sintomas, como: dor de cabeça, 
tonturas, falta de ar e mesmo 
alterações visuais. Portanto, o 
reconhecimento precoce é de 
suma importância e deve ser 
feito de maneira preventiva 
com consultas médicas regu-
lares e com o conhecimento 
de antecedentes familiares, 
especialmente, pais e irmãos. 
A maioria dos hipertensos tem 
histórico em familiares e isto 
deve servir de alerta para pro-
curar um médico e aferir sua 
pressão de maneira regular.

Da mesma forma, avalia-
ções laboratoriais dos níveis 
de açúcar e gorduras no sangue 
devem ser realizadas pela po-
pulação adulta e mesmo pelos 
jovens, pois doenças como o 
diabetes e o colesterol elevado, 
quando associadas à hiperten-
são, são poderosos fatores de 
risco para doenças vasculares 
com alta taxa de mortalidade 
e sequelas físicas.

Um estilo de vida saudável, 
com dieta pobre em carboi-
dratos (açúcares e farináceos), 
com a prática regular de exercí-
cios, combatendo a obesidade, 

o consumo elevado de álcool 
e evitando o tabagismo, pode, 
em muitos casos, normalizar a 
pressão arterial. Quando ne-
cessário, o uso de medicação 
específica, como anti-hiper-
tensivos, é necessário para tal 
fi nalidade, e evita, de maneira 
drástica, o aparecimento das 
temíveis complicações vascu-
lares, que podem levar à morte 
ou a sequelas e limitações físi-
cas que impactam a qualidade 
de vida.

Portanto, é muito impor-
tante, no combate à hiperten-
são, o conhecimento prévio do 
histórico familiar e a adoção 
de hábitos de vida saudáveis 
aliados a avaliações médicas 
de rotina, mesmo nas pes-
soas assintomáticas, como 
forma de diminuir suas graves 
consequências futuras. Como 
norma internacional, medidas 
de pressão igual ou acima de 
140x90 são consideradas Hi-
pertensão e pessoas com esses 
níveis pressóricos devem ser 
seguidas e aconselhadas para 
diminuí-la.

*Dr. Silvio Pollini (CRM 
55327) é coordenador da 
cardiologia do Vera Cruz 
Hospital
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Política 70 anos no máximo
 Congresso promulga emenda que 
eleva para 70 anos idade limite de 
nomeação em tribunais superiores

PT quer PDT fora
 PT faz ofensiva no PDT para
convencer Ciro a desistir de disputa
e turbinar Lula no 1º turno

Câmara de Rio Preto teve sessão ontem à tarde

A desembargadora Maria 
Fernanda de Toledo, do Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo (TJ), colocou um 
ponto fi nal em ação popular 
por acúmulo de função con-
tra o secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, o 
escrivão de polícia Wanderley 
Aparecido de Souza e o pre-
feito Edinho Araújo (MDB) e 
outros membros da 2ª Junta 
Administrativa de Recursos de 
Infração (Jari) por acúmulo de 
função movida pelo advogado 
e ex-candidato a prefeito de 
Rio Preto, advogado Rogério 
Vinicius (à época, pelo Partido 
da Democracia Cristão). 

Rogério pediu a condena-
ção, devolução do dinheiro 
recebido e enquadramento 
na Lei de Improbidade Admi-
nistrativa. O TJ diz que não 
se caracteriza acúmulo de 
função quando as atividades 
não são realizadas ao mesmo 
tempo e que, no caso da JARI, 
os pagamentos são defi nidos 
aos membros da Junta como 

TJ enterra ação popular
contra Borim e JARI

ADVOGADO PERDEU

A reforma pretende mo-
dernizar o local, manten-
do suas características his-
tóricas originais 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI

jetons e não como salários. 
Portanto, não havia duplici-
dade. 

Wanderley, escrivão de po-
lícia afastado de suas funções, 
ocupou cargo de confiança 
e foi nomeado membro da 

Junta. Outro membro atin-
gido pela denúncia foi Pedro 
Nimer, ex-sub-prefeito de Ta-
lhado, que disse que o objetivo 
de Rogério foi político. 

O advogado perdeu a ação 
em Rio Preto e o prazo para 

apelação ao TJ. Quando isso 
acontece, o MP é obrigado a 
dar continuidade por ofício. 
A desembargadora anotou na 
sentença que o autor não apre-
sentou “a incompatibilidade 
de horários”.

ENCONTRO EM SP

Pedro Roberto articula com o governador 
Plano Diretor da Região Metropolitana

O presidente da Câmara 
Municipal Pedro Roberto Go-
mes (Patriota) esteve reunido 
nesta terça-feira, 17, com o 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB). O encontro ocorreu no 
Palácio dos Bandeirantes, na 
capital paulista, sede do gover-
no do Estado. Pedro reforçou 
o pedido que havia feito por 
meio de requerimentos para 

ADMINISTRAÇÃO

Rillo quer audiência para 
tratar comissionados e 
funções gratificadas

O vereador João Paulo 
Rillo (Psol) cobrou por parte 
da Câmara Municipal realiza-
ção de audiência pública para 
debater projeto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que re-
organiza o quadro de servido-
res da Prefeitura de Rio Preto 
após decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo que con-
siderou inconstitucional leis 
municipais que criaram cargos 
de livre nomeação e funções 
gratifi cadas. A proposta pro-
tocolada na última sexta-feira, 
13, determina a extinção de 
146 cargos em comissão – de 
livre nomeação - e outras 573 
funções gratifi cadas. 

Rillo disse que muitos ser-

que Garcia possa disponibilizar 
recursos fi nanceiros a Rio Pre-
to para serem investido em di-
versas áreas. “Na reunião com 
o governador Rodrigo Garcia 
apresentei requerimentos so-

licitando recursos fi nanceiros 
para investimentos na área da 
Saúde, Educação, bem como 
para melhoria na acessibilidade 
e mobilidade”, declarou o presi-
dente ao Dhoje Interior.

Outra demanda discutida 
no encontro foi a elaboração, 
por parte do Estado, do Plano 
Diretor da Região Metropo-
litana. A ideia é que o Plano 
facilite o envio de recursos para 
solução de vários problemas 
dos municípios que compõem 
a recém criada Região Metro-
politana de Rio Preto. 

“Ressaltando a importân-
cia da elaboração imediata 
do Plano Diretor da Região 
Metropolitana pra direcionar 
os investimentos estaduais no 
desenvolvimento das cidades”, 
diz Pedro. 

Segundo o governo esta-
dual, está em curso a elabo-
ração de parte do Plano Di-
retor que deverá disciplinas 
as questões relativas a região 
de Rio Preto. A resposta so-
bre a criação definitiva do 
Plano deverá sair em breve.

vidores municipais o procura-
ram alertando que o projeto de 
Edinho é complexo e é preciso 
de tempo para estudos e uma 
ampla discussão.

TJ enterra ação popular contra Aldenis Borim e membros da JARI

Pedro Roberto articula Plano Diretor da Região Metropolitana

O encontro entre 
os dois ocorreu 
nesta terça-fei-
ra no Palácio dos 
Bandeirantes, na 
capital paulista, 
sede do governo 
do Estado

CULTURA

Projeto de R$ 20 mi para reforma 
da Swift é apresentado ao estado

O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo e o secretário de 
Obras Israel Cestari entregaram 
nesta terça-feira (17/5) o pro-
jeto definitivo de reforma do 
Complexo Swift de Educação e 
Cultura à Secretaria de Cultura 
e Economia Criativa do Estado, 
em São Paulo. 

A nova versão do projeto 

contempla as alterações solici-
tadas pelo Condephaat, órgão 
subordinado à secretaria de 
Estado que orienta a proteção e 
preservação de bens históricos, 
como os prédios do complexo 
Swift. 

“Nossa expectativa agora é 
que a Cultura e o Condephaat 
aprovem o projeto o mais rá-
pido possível, para que possa-
mos abrir a licitação”, afi rma o 
prefeito. 

A reforma pretende mo-
dernizar o local, mantendo 
suas características históricas 
originais, a fi m de criar espaço 
multiuso e climatizado desti-
nado a receber eventos, entre 
eles congressos e seminários. 

O projeto prevê ainda a cons-
trução de estruturas de apoio, 
como cozinha e sanitários. O 
investimento estimado na obra 
gira em torno de R$ 20 milhões. 

Pelo lado do Estado, par-
ticiparam do encontro o chefe 
de gabinete Frederico Masca-
renhas; o diretor Amer Nagib 
Moussi Júnior; o assistente 
técnico Antonio Luís Zerbeto; 
e o diretor administrativo Luis 

Alberto Oliveira. 
O ponto central do projeto é 

o prédio do graneleiro, o maior 
do complexo, com 3 mil me-
tros quadrados de área, usado 
originalmente para o estoque 
de grãos da antiga fábrica Swif-
t-Armour. Os imóveis começa-
ram a ser construídos em 1937. 
A produção foi encerrada em 
1973. 

Atualmente, o complexo 
Swift abriga a sede da Escola 
de Gestão Pública Ana Maria 
Vilela (EGP) e o Teatro Muni-
cipal Paulo Moura, considerado 
exemplo de revitalização e mo-
dernização de espaço histórico 
sem abrir mão de características 
originais do imóvel.

Da REPORTAGEM

Caberá ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) sancionar lei o 
projeto que proíbe motocicletas 
de utilizar escapamentos que 
emitam ruídos acima de 90 
decibéis perturbando o sossego 
público. A proposta foi aprovada 
na sessão desta terça-feira, 17, na 
Câmara Municipal. De autoria 
do vereador Robson Ricci (Re-
publicanos), o projeto foi apro-
vado quanto o mérito – segunda 
discussão.  

O projeto insere um novo ar-
tigo em lei de janeiro de 2021 que 
trata sobre o código de posturas 
municipais e as medidas de polí-
cia administrativa que competem 
a Prefeitura, no caso a emissão 
sonora nos espaços públicos. 

Consta no projeto que a multa 
prevista, segundo o Código de 
Posturas, seria de 20 UFM, o 
equivalente a R$ 1.205,80.  

Mesmo votando favorável 
ao projeto Jean Charles (MDB) 
lembrou que o projeto não deverá 
prosperar já que o Legislativo 
não pode impor mudanças que 
tratam sobre o trânsito. “Código 
de Trânsito já estabelece critérios 
para estas questões. ”, destacou. 

Apenas o vereador Jorge 
Menezes (PSD) votou contra o 
projeto. 

MOTOS

Câmara aprova multa para 
escapamento barulhento

Veto
O vereador Jorge Menezes 

pediu vistas de cinco sessões 
para análise do veto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) a emenda 
de sua autoria no projeto de lei 
que criou o Programa de Pa-
gamento Incentivado (PPI) no 
município. O projeto do prefeito 
foi aprovado, mas acabou tendo 
texto original modificado por 
meio das emendas. 

A emenda apresentada por 
Menezes foi aprovada e autoriza 
o desconto no valor integral da 
dívida. 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. O governo alegou in-
constitucionalidade para vetar 
a emenda. 

Guias 
Já o vereador Paulo Pauléra 

(PP) retirou projeto de sua au-
toria que permite que donos de 
estabelecimentos comerciais de 
Rio Preto rebaixem suas guias 
de sarjeta. A proposta constava 
na pauta de votações desta ter-
ça-feira, na Câmara. 

O projeto altera leis que 
regulamentam o rebaixamento 
das guias. O novo texto estabele-
ce que “fi ca permitido em todas 
as ruas e avenidas o rebaixa-
mento total das guias de sarjeta 
em toda calçada defronte aos 
imóveis comerciais de qualquer 
natureza, que possuir recuo 
acima de 4,5 metros.” Emendas 
incluem também clínicas e ou-
tros serviços. 

Ao justificar a retirada da 
proposta, Pauléra afi rmou que 
“já está completando no Plano 
Diretor que trata de obras” no 
município. 

Consta no projeto 
que a multa pre-
vista, segundo o 
Código de Posturas, 
seria de 20 UFM, o 
equivalente a R$ 
1.205,80

Divulgação

Divulgação

 Câmara Municipal

PT quer PDT fora
 PT faz ofensiva no PDT para
convencer Ciro a desistir de disputa
e turbinar Lula no 1º turno
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CIDADES Cadê meu neto?
Um casal na Índia está processando o 
filho e a nora por não lhes dar netos 
após seis anos de casamento.

Paulo Cupertino é preso
Comerciante era procurado pelos ho-
micídios do ator Rafael Miguel e seus 
pais, cometidos em junho de 2019

Uma dona de casa, de 34 
anos, moradora no Cidade Jar-
dim, em Rio Preto, perdeu R$ 
19,450,00 ao ser enganada por 
criminosos que se passaram 
por uma taróloga e uma mãe 
de santo. 

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado na noite des-
ta segunda-feira, 16, a vítima 
viu em fevereiro deste ano um 
anúncio no Facebook de uma 
mulher que dizia jogar tarô e 
fazer trabalhos espirituais. 

Interessada em “melhorar 
de vida” e em “ter sorte no 

CARTAS ONLINE

Perdeu R$ 19 mil para 
taróloga e mãe de santo

Receptação

Internados

SAÚDE

Manicure registra queixa contra 
enfermeira de UBS em Rio Preto

amor”, a jovem passou a con-
versar com a estelionatária, 
cujo prefi xo de telefone é 11, e 
com uma suposta líder religio-
sa, com prefi xo do celular 71. 

Durante três meses, ela foi 
convencida pelas desconhe-
cidas a fazer 11 pagamentos 
para três contas bancárias 
diferentes. 

Como não houve melhora 
financeira e nem a pessoa 
amada apareceu, a vítima 
desconfiou que havia caído 
num golpe de estelionato e 
procurou a polícia.

Manicure de 48 anos procu-
rou a Central de Flagrantes na 
manhã desta segunda-feira, 
16, após ir à UBS Maria Lúcia 
e ser mal tratada por uma en-
fermeira da unidade. 
Segundo a vítima, ela foi inter-
nada por 3 dias no começo de 
maio no Upa Santo Antônio, 
com infecção no sangue e no 
rim, onde alegada que foi mui-
to bem tratada e medicada. A 
vítima alega que estava até en-
tão indo tomar injeção na veia 
com antibiótico no Upa porém 
como ela tinha uma consulta 
na UBS Maria Lúcia, mas a 
enfermeira orientou ir tomar 
o medicamento na UBS. 
Chegando ao local, segundo 
ela, a enfermeira foi sem edu-
cação alegando que ela não 
poderia tomar a medicação 
e deveria voltar à Upa Santo 
Antônio. Após ser atendida 
pela médica, ela foi orienta-
da que poderia denunciar a 
enfermeira. Ainda segundo 
a manicure, a médica confi r-
mou que outros pacientes já 
haviam reclamado da profi s-
sional. 
A vítima então denunciou a 
enfermeira à Secretaria de 

Saúde de Rio Preto e nesta 
na segunda feira, 16, quando 
retornou à unidade foi ame-
açada pela enfermeira. “Eu 
conheço esse sobrenome, foi 
você então que me denun-
ciou”, teria dito a profi ssional. 
A manicure confi rmou que ha-
via feito a denuncia, quando 
teria sido mal atendida. “Ela 
(enfermeira) enfi ou a agulha 
no meu braço e girou umas 
quatro vezes”, relata a vítima 
no boletim. 
Depois de tirar o sangue, a 

manicure foi falar com a en-
fermeira chefe da UBS que 
registrou um boletim de ocor-
rência e a vítima também. 
O Dhoje Interior entrou em 
contato com Assessoria de 
Imprensa da Secretaria Muni-
cipal de Saúde que emitiu uma 
nota. “A Secretaria de Saúde 
não comenta casos que envol-
vem outros Órgãos”. O caso 
seguirá para ser investigado 
pelo 4º DP rio-pretense.

Colaborou – Sarah 
BELLINE

Um morador de rua, 
de 33 anos, com passa-
gens pela polícia por furto 
e roubo, foi preso em fl a-
grante por receptação, por 
policiais militares do Baep 
de Rio Preto, no final da 
manhã desta segunda-feira, 
16, na rua São Paulo, na Vila 
Maceno. Com ele, os pms 
apreenderam um notebook 
furtado de uma concessio-
nária de veículos na área 
central da cidade. O crime 
aconteceu na madrugada.

Fábio Antônio Camargo 
Dantas, juiz da 1ª Vara Cri-
minal de Jales, determinou 
a internação dos jovens 
de 15 e 16 anos por tempo 
indeterminado. A justiça 
condenou ambos por ten-
tativa de homicídio. As 
imagens foram registradas 
por pessoas que estavam 
na saída de uma escola em 
Jales no dia 6 de abril. Onde 
dois adolescente agrediram 
um pai de aluno a pauladas. 
O terceiro jovem foi absolvi-
do, apesar da suspeita, não 
há provas concretas de que 
ele tenha participado das 
agressões.

Polícia Civil vai investigar o caso registrado anteontem

Paciente acusa enfermeira do Maria Lúcia de maus-tratos

Arquivo Dhoje

Um rio-pretense, de 76 
anos, teve R$ 2,5 mil furtados 
por dois criminosos quando 
foi usar um caixa eletrônico 
na avenida Fortunato Ernesto 
Vetorasso. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência registrado no fi nal 
da tarde desta segunda-feira, 
16, o crime aconteceu às 8h40 
do último dia 12. 

Para a polícia, a vítima falou 

Idoso é enganado em caixa 
eletrônico e perde R$ 2,5 mil

ESTELIONATOS

que foi até a agência bancária 
para sacar R$ 48 e “limpar a 
conta”, como é seu costume, e 
enquanto usava um terminal a 
dupla se aproximou e pediu que 
mudasse de equipamento, pois 
estaria com problema. 

Enquanto um bandido fi ca-
va no caixa onde o idoso estava, 
sem encerrar o atendimento, o 
outro levou o aposentado para 
um segundo terminal. 

Sem que a vítima percebes-

se, os ladrões fi zeram o saque 
de sua conta e foram embora. 
O local tem circuito interno de 
monitoramento e as imagens 
podem auxiliar as investigações 
a cargo do 6º DP. 

Cartão
Uma moradora do Parque 

Jaguaré, em Rio Preto, foi víti-
ma de estelionato. O caso será 
investigado pelo 3º DP. 

Segundo o boletim de ocor-

rência, registrado nesta segun-
da-feira, 16, no Plantão Policial, 
a vítima, de 56 anos, recebeu 
no último dia 5 uma fatura do 
cartão de crédito, no valor de 
R$ 3.812,43, referente a dois 
saques e um pagamento que 
não autorizou. 

Ela entrou em contato com a 
operadora e solicitou o bloqueio 
do cartão. A empresa se com-
prometeu, segundo a vítima, a 
apurar como ocorreu a fraude.

A vítima recebeu fatura 
do cartão de crédito de 
R$ 3.812,43, referente a 
dois saques e um paga-
mento que não fez

Casos foram registrados no Plantão Policial e serão investigados

Bateu em dois 
carros parados 
e foi detido
embriagado

Um motorista alco-
olizado, de 42 anos, foi 
levado para a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, 
na noite desta segunda-
-feira, 16, após bater em 
dois carros estacionados 
na frente de uma igreja 
evangélica, no Parque 
Jaguaré, fugir e ser detido 
no João Paulo II, depois 
de colidir seu Hyundai 
Creta contra uma sarjeta. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado foi 
encontrado por policiais 
militares ao lado do seu 
automóvel, com andar 
cambaleante, voz pasto-
sa, olhos avermelhados 
e odor etílico. Ele se re-
cusou a fazer o teste do 
bafômetro. 

No Plantão, o suspeito 
concordou em coletar 
uma amostra de sangue 
para exame de dosagem 
alcoólica. 

Ele foi autuado por 
embriaguez ao volante e 
fuga de local de acidente e 
vai responder a processo 
em liberdade. Não houve 
feridos, apenas danos.

Passageira
é presa por 
tráfico  em 
rodovia

Durante fiscalização 
de rotina no acesso à 
rodovia Washington Luís 
(SP310), na altura do qui-
lômetro 436, às 10 horas 
desta segunda-feira, 16, 
policiais rodoviários do 
TOR de Rio Preto pren-
deram em fl agrante uma 
mulher trans, de 27 anos, 
por tráfi co de drogas. 

Com a acusada, que 
era passageira de um ôni-
bus, que saiu de Campo 
Grande (MS) com destino 
a Brasília, foram apreen-
didos 15 tijolos de maco-
nha e mais uma porção 
da droga, além de 120 
comprimidos de ecstasy. 

Para a Polícia Militar 
Rodoviária (PMR), ela 
disse que receberia R$ 1 
mil para entregar o entor-
pecente em Uberlândia. 
Quando aos comprimi-
dos, a acusada alegou 
que pagou R$ 4 mil para 
consumo próprio. 

No Plantão, a prisão 
foi confi rmada e a suspei-
ta, que não tinha antece-
dentes criminais, fi cou à 
disposição da Justiça.

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Concessionária é invadida duas vezes em 48h
O representante de uma 

concessionária de veículos 
localizada na rua Bernardino 
de Campos, na área central de 
Rio Preto, registrou na Central 
de Flagrantes dois boletins de 
ocorrências de furtos ocorridos 
em um intervalo de menos de 
48 horas. 

Segundo a primeira queixa, 
por volta das 22h30 do último 
sábado, 14, um ladrão invadiu 

a empresa e rastejou no chão 
para não acionar o alarme. 
Arrombou o quarto de despejo 
onde fi cam materiais de limpe-
za e fugiu com um aspirador de 
pó. O crime, que durou apro-
ximadamente 15 minutos, foi 
gravado pelo circuito interno 
de segurança. 

No segundo caso, ocorrido 
na madrugada desta segun-
da-feira, 16, houve o disparo 

do alarme e as imagens das 
câmaras da concessionária 
mostram que o bandido entrou 
pela porta da frente e foi até o 
balcão de peças onde furtou 
um notebook e um celular. No 
caixa, ele pegou um tablet. 

O som do alarme chamou a 
atenção de uma viatura da PM 
que passava pelas imediações, 
mas quando a guarnição che-
gou o criminoso já havia fugido.

FURTOS

Ocorrências foram 
registradas pela 
concessionária de 
veículos que fica 
na rua Bernardino 
de Campos, na área 
central de Rio Preto

SERRALHEIRA

Dupla é presa em 
flagrante pela PM

Dois moradores de rua, de 
32 e 34 anos, foram presos em 
fl agrante, no início da manhã 
desta segunda-feira, 16, após 
furtarem uma serralheria na 
rua Campos Salles, no bairro 
Boa Vista, em Rio Preto. 

Uma testemunha viu um 
dos suspeitos escalar o telha-
do e quebrar uma telha para 

entrar no imóvel, enquanto o 
cúmplice fi cou do lado de fora 
dando cobertura, e acionou a 
Polícia Militar. 

Quando a guarnição chegou 
a dupla já tinha ido embora, 
mas foi encontrada a dois 
quarteirões. Com eles foram 
aprendidos fi os e uma furadei-
ra profi ssional.

Em um dos casos, 
um rio-pretense, 
de 76 anos, teve 
R$ 2,5 mil furtados 
por dois criminosos 
quando foi usar um 
caixa eletrônico

Arquivo Pessoal

Arquivo Dhoje
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A rio-pretense Sandra Ro-
drigues Campos entrou com 
um processo contra as Orga-
nizações Globo pedindo uma 
indenização de R$ 15 milhões 
por danos morais, danos ma-
teriais e lucros cessantes. 
A ação junta provas que San-
dra começou com o programa 
que se chamava TV Dona do 
Pedaço em 2004 no Canal 15 
– TV Gente (canal fechado da 
Net) de segunda à sexta-fei-
ra, das 10h às 11h, e que em 
2009, se transferiu para a TV 

Rio-pretense pede indenização de 
R$ 15 mi da Globo por causa de novela

DONA DO PEDAÇO

Segundo Sandra, não é 
o nome do programa a 
maior coincidência, 
mas a história 
veiculada na novela.

Record, onde ia ao ar todo 
sábado às 12h. Ela começou 
como jornalista no Jornal 
Região Norte. 
Na ação, ela descreve toda a 
sua vida que é, na verdade, 
o que foi retratado a trama 
da novela das 21h da Rede 
Globo, que se chamava Dona 
do Pedaço. No ano 2000, ela 
vendeu a marca Dona do Pe-
daço ao diretor do programa 
Anderson Rozani, que man-
tinha a empresa Rozanitalic 
Programação & Marketng 
Ltda. Segundo Sandra, ele 

vendeu os direitos ao Grupo 
Globo. 
O advogado alega que a venda 
da marca não vende a história 
pessoal dela. 
Existe um farto material, que 
está anexado na ação, provan-
do as afirmações que ela faz. 
No entanto, segundo Sandra, 
não é o nome do programa 
a maior coincidência. Mas a 
história veiculada na novela. 
Ela também guarda publica-
ções (que estão no processo) 
de revistas impressas com a 
história da Dona do Pedaço 

e publicações em rede social 
que postou à época. “Mas nin-
guém me retornou”. 
“Quando eu comecei a assis-
tir à novela, você não sabe 
como eu me senti”, diz. “É a 
minha história. Eu nasci em 
Rio Verde de Goiás e a nove-
la se passa (passou) em Rio 
Vermelho”. A protagonista foi 
criada pela avó. “Eu fui cria-
da pela minha avó”. A mãe de 
Sandra se chamava Maria do 
Carmo, como na novela, com 
o apelido de Maria da Paz. Mi-
nha irmã, que também não foi 

A instituição de ensino 
FACERES, em parceria com 
a paróquia Santo Antônio de 
Pádua, realizará a Caravana 
da Saúde, que irá promover 
orientação em prevenção da 
saúde, no salão paroquial, das 
8h às 14h. 

A ação objetiva orientar a 
população sobre as Doenças 
Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT), tais como: hiper-
tensão, diabetes, obesidade, 
neoplasias, doenças cardio-
vasculares, entre outras. Se-
gundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), é um dos 
maiores problemas de saúde 
pública no mundo. 

SAÚDE

Caravana leva atendimento gratuito ao Santo Antônio
De acordo com o Ministério 

da Saúde, as DCNT’s são res-
ponsáveis pela morte de cerca 
de, 41 milhões de pessoas a 
cada ano, o que representa 71% 
de todas as mortes no mundo. 
Em 2019, 54,7% dos óbitos 
registrados no Brasil foram 
causados por doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT) e 
11,5% por agravos. No Brasil, 
foram historiados mais de 
730 mil óbitos por DCNT em 
2019. Destes, 308.511 (41,8%) 
ocorreram prematuramente. 

Segundo a coordenadora 
de extensão da faculdade, 
Fernanda Novelli Sanfelice, 
a pandemia fez com que as 

DCNT’s se reverberassem, por 
isso, é primordial que uma 
faculdade de medicina ofereça 
ações de enfrentamento com 
foco na promoção de saúde da 
população. 

“A Caravana da Saúde é um 
evento com ações gratuitas, 
voltada para o rastreio e pre-
venção de doenças crônicas. É 
uma oportunidade de cuidar 
da saúde com orientações que 
agregam na vida das pessoas”, 
explica Fernanda. 

Por meio do Diretório de 
Ligas Acadêmicas, alunos e 
professores do curso de medi-
cina farão os atendimentos e 
exames gratuitos. 

No evento serão realizadas 
aferição de pressão arterial, 
teste de glicemia capilar, ava-
liação antropométrica, cálculo 
de IMC (Índice de massa cor-
poral) e outros. No espaço de-
dicado ao atendimento, haverá 
também orientação e oficinas 
educativas sobre alimentação 
saudável e entretenimento 
infantil. 

Cerca de 100 profissionais 
entre alunos e professores, 
participam da ação, que reu-
nirá as ligas acadêmicas de: 
cirurgia plástica, cuidados 
paliativos, dermatologia e 
queimaduras, endocrinologia, 
gestão e outras.

Rio-pretense alega ser a verdadeira Dona do Pedaço e pede indenização de R$ 15 mi à Rede Globo

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Guilherme BATISTA

Caravana da Saúde leva atendimento gratuito ao bairro Santo Antônio

CUIDE-SE

Frio alerta para doenças respiratórias

As doenças respiratórias 
como o próprio nome sugere 
são aquelas que conectam e 
comprometem as composi-
ções e órgãos da respiração. 
É comum que se agravem em 
determinadas épocas do ano. 
Quando a temperatura cai 
bruscamente, nosso organis-
mo reage.

Segundo a pneumologista 
Mariana Bilachi Pinotti, as 
doenças respiratórias mais 
comuns nesta época do ano 
são gripes, resfriados, alergias 
e o agravamento de doenças 
pré-existentes como a asma. 
Crianças e  idosos são as mais 
impactadas com as mudanças 
do tempo.

Manter a hidratação do 
corpo, evitar ambientes fe-
chados, aglomeração e con-
tato pessoas com sintomas 
gripais são essenciais para 

ENSINO TÉCNICO

Divulgado calendário do 
Vestibular das Fatecs do 
segundo semestre

Os interessados a uma vaga 
para os cursos de graduação 
tecnológica das Faculdades de 
Tecnologia do Estado (Fatecs) 
precisam se atentar as princi-
pais datas do processo seletivo 
para o segundo semestre de 
2022. A avaliação será presen-
cial, com aplicação de provas 
aos candidatos.

Desde o segundo semestre 
de 2020, os exames foram 
substituídos pela análise de 
histórico escolar devido á 
pandemia e o isolamento e 
distanciamento social.

No dia 20 tem início o pe-
ríodo para solicitar redução e 
isenção da taxa. O valor inte-

gral é de R$ 91. Já o prazo de 
inscrição será entre 25 de maio 
e 28 de junho. A aplicação da 
prova está marcada para o dia 
17 de julho.

evitar um quadro infeccioso. 
A profissional explica que o 
nariz é responsável por filtrar, 
aquecer e umidificar o ar que 
respiramos, por isso, não ficar 

em ambientes com fumaça ou 
objetos empoeirados como 
tapetes também merecem 
atenção. “Vale ressaltar que 
nesta época do ano, umidifi-
car as narinas com soluções e 
nebulização são ótimas opções 
para quem está com alergia ou 
gripe”, orienta. 

Bilachi ainda destaca a 
importância de procurar um 
especialista. “Pessoas com 
pré-disposição a essas do-
enças respiratórias podem 
desenvolver broncoespasmos 
ou quadros mais intensos de 
repetição”, diz.

Stéfanie Signorini desco-
briu a asma aos cinco anos. 
“Tenho cuidados diários com 
a limpeza da casa, soluções 
para o nariz. Bombinhas só em 
casos de crise”, diz.

Daniela MANZANI

Stéfanie Signorini descobriu a asma aos cinco anos

criada por ela, chamava ela de 
“tia Maria”, como na novela. 
Em Rio Verde de Goiás, as-
sim como na ficção, tinha 
uma Fabiana. Sandra diz que 
tinha uma amiga na cidade 
de onde veio que se chamava 
Fabiana. “Não pode ser coin-
cidência”. Diz ter os protoco-
los das conversas que tentou 
ter com a Rede Globo durante 
o período em que a novela foi 
ao ar. “Nunca foi atendida”. 
O mesmo aconteceu com o 
comprador da marca Dona do 
Pedaço.
A.lém do nome, o que mais 
coincide é a história. “Eu che-
guei sem dinheiro e consegui 
sobreviver e abrir meu negó-
cio com esse nome, Dona do 
Pedaço, usando uma receita 
de um bolo que a minha avó 
fazia e me deixou”. Com ela, 
“eu sobrevivi e me estruturei”, 
conta. 
O advogado Robson de Abreu 
Barbosa pediu tutela anteci-
pada. Ou seja. Quando o juiz 
antecipa a decisão de mérito. 
Isso acontece quando a parte 
interessada não pode espe-
rar o fim do processo para ter 
acesso ao que lhe e de direito. 
O valor da indenização pedi-
da, segundo a ação, é propor-
cional ao lucro da produção 
no Brasil e fora dele, para 
onde foi exportada. O proces-
so foi protocolado na Vara Cí-
vel de Rio Preto. 
A novela foi escrita pelo autor 
Valcir Carrasco.
O DHoje não conseguiu con-
tato com a assessoria de im-
prensa do Grupo Globo.*

           Eu cheguei 
sem dinheiro e 
consegui sobre-
viver e abrir meu 
negócio com esse 
nome, Dona do 
Pedaço 

Sandra Rodrigues, 
rio-pretense

“

“

Terceira faixa 
e passarela 
são discutidas 
na capital

Após a confirmação 
por parte do governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) 
de que a nova empresa 
concessionária da rodo-
via Washington Luis (SP-
310), do Lote Noroeste do 
processo de concessão, 
ficará responsável pela 
construção da terceira 
faixa entre Cedral e Mi-
rassol, o prefeito Edinho 
Araújo (MDB) participou 
de reunião em São Paulo 
para fazer novas solici-
tações. 

O encontro ocorreu na 
segunda-feira, 16, na sede 
da Agência de Transpor-
tes do Estado de São Pau-
lo (Artesp) e contou com 
a presença do secretário 
de Obras de Rio Preto, 
Israel Cestari. 

Além de reafirmar o 
compromisso em rela-
ção a terceira faixa na 
SP-310, Edinho cobrou 
dos técnicos a constru-
ção de passarela sobre 
a SP-425, rodovia Assis 
Chateaubriand, na altura 
do Câmpus da Unirp. O 
pedido é uma resposta 
do prefeito após receber 
abaixo-assinado com 13,5 
mil assinaturas, em espe-
cial de alunos do Centro 
Universitário, cobrando 
a construção do dispo-
sitivo. 

O DER se comprome-
teu a licitar a contratação 
do projeto para posterior-
mente licitar a obra.

Raphael FERRARI

Divulgação

Arquivo PESSOAL

Guilherme BATISTA
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Agenda
O Musical A Bela e a Fera será 
apresentado no próximo domingo 
no Teatro Paulo Moura

Comida di Buteco de Rio Preto termina e 
premia os três melhores classificados  

GASTRONOMIA

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Com uma porção de barqui-
nha recheada de grão de bico 
com carne desfi ada e cobertura 
de queijo, cerveja gelada e um 
atendimento diferenciado, o 
Fino Sabor levou nesta segun-
da-feira, dia 16, o título na com-
petição Comida di Buteco. Em 
segundo lugar fi cou o Boteco 
do Marcinho, e em terceiro, o 
Fidelis Bar da Sombra. 

Realizado entre os dias 8 de 
abril e 1 de maio, em Rio Preto 
e Mirassol, o concurso teve 16 
bares participantes, sendo oito 
estreantes e oito veteranos. 
Além do petisco, o público e 
jurados avaliaram também as 
categorias de atendimento, hi-
giene e temperatura da bebida. 

O tema deste ano foi “Bu-
teco Vive”, que celebrou a 
cultura e a raiz brasileira. Os 
vencedores foram escolhidos 
pelo público e por um corpo de 

jurados convidados, com votos 
auditados. O primeiro lugar 
recebeu um kit com balde, taças 
e uma garrafa de champanhe. 
Todos os colocados também le-
varam um troféu personalizado 
do “Comida Di Buteco”. 

Com o resultado, o Fino 
Sabor irá para a segunda fase 
do concurso e participará do 
prêmio nacional. Nessa etapa, 

que acontece em junho, uma 
nova comissão de jurados visita 
os campeões de cada município 
para eleger os melhores de cada 
Estado. 

Para Bruna Barusselli, co-
ordenadora regional do Co-
mida di Buteco, a competição 
de 2022 foi a retomada do 
pós-pandemia. “Essa edição 
foi muito especial e positiva, 

tivemos o dobro de pessoas 
passando pelos bares, os pro-
prietários fi caram muito satis-
feitos”, afi rmou. 

Campeões 
A escolha do Fino Sabor 

para o Comida di Buteco deste 
ano foi infl uenciada pela me-
mória de infância de Rodner 
Roberto Rodrigues, proprietá-

rio do bar. “Investi numa receita 
que minha vó, dona Benedita, 
sempre fazia para nossa famí-
lia”, lembra. “Esse prato é muito 
especial para nós, pela história 
e tradição que carrega em cada 
ingrediente. Para o concurso, 
fi zemos um incremento na re-
ceita original”, conta.  

Esta foi a quarta vez que o 
veterano Fino Sabor participou 

do Comida. 
O segundo colocado, Boteco 

do Marcinho, inaugurado em 
fevereiro do ano passado, era 
estreante na competição. Com 
um estabelecimento localizado 
na Vila Anchieta, bairro tradi-
cional de Rio Preto, competiu 
com o lombinho caipira. Dona 
Francisca Soares, mãe de Már-
cio Gleike, proprietário do bar, 
foi a grande fonte de inspira-
ção para a escolha do prato de 
estreia no concurso. A receita 
era o prato mais esperado nos 
encontros típicos da família. 
“A aposta surgiu da receita que 
minha mãe sempre fazia em 
nossos encontros familiares. 
Para o concurso fi zemos algu-
mas mudanças para dar uma 
‘turbinada’ no prato”, conta. 
Batatas 

Já o croquete aberto de 
mandioca com carne de porco 
foi a aposta do Fidélis Bar da 
Sombra, que garantiu o tercei-
ro lugar na disputa do Comida 
di Buteco 2022 em Rio Preto. 
Em sua segunda participação 
no evento, conta que também 
se inspirou em suas memórias 
afetivas para a criação do prato. 
“Essa receita é uma lembrança 
de infância. Minha mãe fazia 
muito em casa nos fi nais de se-
mana”, conta Marcio Fidélis. “A 
única mudança é que a receita 
original era um croquete fecha-
doe decidimos fazer o croquete 
aberto”, diz. (Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

Comida di Buteco de Rio Preto terminou e premiou os três bares campeões; Fino Sabor foi o vencedor e vai para a próxima etapa

Realizado entre os 
dias 8 de abril e 1 de 
maio, em Rio Preto e 
Mirassol, o concurso 
teve 16 participan-
tes, oito estreantes 
e oito veteranos

A SEO Tigger Produtora 
traz no sábado, dia 27 de maio, 
o show dos fenômenos do Tik-
tok, os DJs: Lk, Pedrin e Breno, 
para um mega evento “Vai 
Pegar Nunca”, na Mixed Club. 

VAI PEGAR NUNCA

Tiktokers se apresentam em Rio Preto este mês
Seo Tigger é uma produtora de 
eventos e produções de festas 
que atendem todos os tipos de 
público, realizando eventos em 
todo país. 

Idealizadora das festas “Bai-
le do Boss” e “Bloco Unidos do 
Open” , a SEO Tigger Produtora  
promete fazer deste evento mais 
uma grande festa, reunindo um 
público de AaZ, até o sol raiar. 
Além dos reis do Tiktok tam-
bém estarão agitando a noite 
os DJs: Otavio Valle, Camuri e 
AMJ. A balada conta com open 
bar variado na pista e no cama-
rote, servindo vodka, energeti-
co, agua, cerveja e sucão. Para 
mais informações ou convites: 

WhatsApp (17) 99725-5101 e 
www.seotigger.com.br. 

Os reis do Tiktok, o DJ Lk, 
o DJ Pedrin e o DJ Breno,  que 
se conheceram em um Baile da 
Escócia, evento funk da Zona 
Oeste do Rio de Janeiro. Na 
data tocaram juntos no palco 
por  acaso, a apresentação  foi 
um sucesso levando o público 
ao delírio e ali nascia uma par-
ceria de sucesso, estendendo as 
produções musicais, onde gra-
varam juntos e se transforma-
ram  em uma máquina de hits,  
tendo mais de dez hits em todas 
as plataformas, com números 
signifi camente alto no Spotify  
e no Tiktok. Esse sucesso deu 

início a Trilogia da Escócia. 
Hoje, juntos possuem o 

funk mais tocado e replicado 
do Brasil, chamado: “Quebra de 
ladinho e faz o coraçãozinho”. 
Hit grande que caiu no gosto 
até dos artistas, como: Larissa 
Manoela, Marcos Mion, Jojo 
Todinho, Gil do Vigor, Patrícia 
Abravanel, entre outros, no 
qual já publicaram em suas 
mídias sociais dançando o hit 
do momento.  

O DJ LK que vive o funk 
desde de criança seguiu os 
passos do pai que é um dos 
mais respeitados nomes do 
funk, o Mc e DJ Créu. (Cola-
borou Luiz Felipe Possani)

CANTOR

Xande de Pilares traz show esta semana

Considerado um dos sam-
bistas e pagodeiro mais acla-
mados do país, o cantor e 
compositor Xande de Pilares 
arrasta multidões por onde 
passa. Não sendo a primeira 
vez aqui em São José do Rio 

Preto, ele vem se apresentar 
neste sábado, dia 21, no Villa 
Império Eventos, salão de fes-
tas que fi ca na vicinal que vai 

CANTORA

Cover de Anitta se
apresenta em Rio Preto 
neste sábado 

Neste sábado, dia 21 de maio, 
Andressa Melo, cover ofi cial da 
cantora Anitta, irá se apresentar 
na Mixed Club  

O evento 100% open bar, 
intitulado Chá da Tríade, traz 
além da cantora cover da Anitta, 
os DJs Matt Scremin, Alê Carva-
lho, Vini Cineli, Cyberkills, AMJ, 
Brenda Arnal, Heitor Benati, 
Bruno Garcia, Junior Gerolim 
e a renomada Giovanna Furini. 
Em dois palcos a balada conta 
com o melhor do pop funk e do 
eletrônico para um verdadeiro 
encontro de tribos. 

Os ingressos, que custam R$ 

40 pista e R$ 90 camarote 
Na hora haverá alteração dos 

valores para R$ 70 pista, R$ 100 
camarote. A Tríade é formada 
pelos sócios Rodolfo Trindade 
e Alê Carvalho. (Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

Tiktokers se apresentam em Rio Preto no final de maio

para Schmidt. 
Com um palco 360°, o show 

poderá ser visto perfeitamente 
pelos quatro cantos do salão, 

onde acomoda a pista ao seu 
redor, e os camarotes em um 
posicionamento privilegiado. 
O Camarote Premium ficará 
no mezanino do Villa Impé-
rio, com open bar de água, 
refri e cerveja. Já o Camarote 
Gold terá água, refri, cerveja e 
whisky.  

Além de Xande de Pilares, 
que está previsto para início 
do show a meia noite e meia, 
o evento terá dois shows de 
abertura, sendo Alê do Cavaco 
e Ed Carlos. Os valores dos 
ingressos variam de R$ 80 a 
R$ 250, sendo R$ 80 a Pista, 
R$ 160 Camarote Premium 
e R$ 250 Camarote Gold. E 
podem ser adquiridos pelo site 
k3shows.com. (Colaborou 
Luiz Felipe Possani)

Da REPORTAGEM

Xande de Pilares canta em Rio Preto neste sábado

“Vai Pegar Nunca” 
é o evento que irá 
reunir nomes de 
peso da música funk 
em uma única noite 
em festa open bar

Com um moderno 
palco 360°, o show 
poderá ser visto 
perfeitamente pelos 
quatro cantos do 
salão

Divulgação

Elton Rodrigues

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Câmara Municipal de 
Bady Bassitt

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS: 02/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 55/2022 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de recapeamento 
asfáltico em diversas vias do munícipio. 
Data da realização da Sessão Pública: 06/06/2022 
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, 17 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Presidente COMUL. 
 

 

EXTRATO DO CONTRATO ADM 19/2022 
INEXIGIBILIDADE Nº 02/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 32/2022 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL 
CONTRATADA: LS MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EIRELI 
CNPJ sob nº 11.136.197/0001-07 
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de show artístico musical 
com o artista “LUAN SANTANA”, para apresentação no dia 10 de junho de 2022. 

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será compreendido até 
11/06/2022, encerrando-se com a prestação do serviço contratado.. 

VALOR TOTAL de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 
Monte Aprazível, 14 de abril de 2022. 

MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal 
 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

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 
 
 
RATIFICAÇÃO (Artigo 26 da Lei nº 8.666/93) 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022 - Processo nº 26/2022 
CONTRATADA: FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSINO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
CULTURA - FULBEAS. OBJETO: Contratação por 12 (doze) meses, por meio de novo 
contrato, para contratação de até 18 (dezoito) estagiários para a Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto. RATIFICO, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93, o 
ato da Comissão Permanente de Licitação, que declarou como dispensa de licitação a 
contratação dos serviços prestados pela FUNDAÇÃO LÍBERO BADARÓ DE ENSINO, 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CULTURA - FULBEAS, no valor global de R$ 11.741,76 (onze 
mil, setecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos). São José do Rio Preto, 
16 de maio de 2022. Ver. PEDRO ROBERTO GOMES- Presidente da Câmara 
Municipal.  

 
 

EDITAIS
 

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 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Secretaria de Habitação

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER aos mutuários cujos Nomes, nºs de Contrato/Conta e Endereços 
encontram-se abaixo descritos, que por força de cláusula resolutória existente no 
respectivo instrumento  firmado com a CDHU, deverão REGULARIZAR a 
ocupação dos referidos imóveis, constatada por Oficial do Cartório, bem como 
as prestações pendentes de pagamento , no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data desta publicação, sob pena de RESCISÃO ADMINISTRATIVA do 
seu vínculo com a CDHU, por força da mencionada cláusula contratual.

NOME CONTA ENDEREÇO 

 
TIPO DE 

CONTRATO 

Joselito Rocha 
da Silva 866.375-9 

Rua Luiz Gonzaga da Costa nº 681,QD. O, Lt.017 
Conjunto Habitacional Thomaz Francisco da 
Costa – Empreendimento Cajobi E3 
Cajobi / SP 

 
       CPVC 

RODOBENS S.A. - CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007
EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Data: 29.04.2022. Horário: 10hs. Local: Av. Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-
000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. 
Deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) o exame, a discussão e votação das contas da administração e 
das demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31/12/2021; a 
aprovação da destinação dos resultados da Companhia, apurados no exercício social findo em 31/12/2021; e 
(iii) a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2022. Em 
Assembleia Geral Extraordinária: (i) a aprovação da alteração do § 1º do art. 9º do Estatuto Social da 
Companhia, a fim de prever que as Assembleias Gerais serão convocadas, em primeira convocação, com no 
mínimo 21 dias de antecedência. Registro JUCESP: 233.189/22-1, em 10.05.2022.

RODOBENS S.A.
CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007

EXTRATO ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 29.04.2022. Horário: 10h30min. Local: Av. Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-
000, São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniu-se a totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Deliberações: (i) tomar conhecimento e registrar a renúncia apresentada pelo Sr. Ademir Odoricio ao cargo de 
Diretor sem designação específica; (ii) a eleição do Sr. Edson Kazuyoshi Koga para ocupar o referido cargo; (iii) 
a contratação de nova empresa de auditoria responsável pela auditoria independente da Companhia; e (iv) a 
autorização para os diretores da Companhia praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações 
aprovadas. Registro JUCESP: 233.095/22-6, em 10.05.2022.

–

– – –

–

–

–

–

–

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

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

 
Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da Comarca de São José do Rio Preto, 
os documentos exigidos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento: 
 
DAVI LUCAS ROCHA DA SILVA e ANDRESSA DA MOTTA SANTANA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, gesseiro, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 04 de dezembro de 2002, filho de FABIO PEREIRA DA SILVA e de KELLY 
CRISTINA ROCHA. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora de monitoramento, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 04 de fevereiro de 2001, filha de 
ALEXANDRE SANTANA e de ANDREIA CORREA DA MOTTA SANTANA.  
 
JOÃO LUCAS FELIX e ANE CAROLINE SOARES DOS SANTOS SILVA. Ele, 
de nacionalidade brasileira, técnico de enfermagem, solteiro, nascido em Santo André, 
SP, no dia 13 de agosto de 1997, filho de RICARDO LUIZ FELIX e de ROSINEIA 
MARIA PIVARO FELIX. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 10 de abril de 1998, filha de CELSO 
SANTOS SILVA e de MONICA SOARES DE ASSIS SANTOS SILVA.  
 
LEANDRO TADEU DE LIMA e REBECA DA LUZ ALVES. Ele, de nacionalidade 
brasileira, técnico de informática, divorciado, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 28 de agosto de 1983, filho de LOURIVAL SIMÃO DE LIMA e de IRENE 
MANOEL DIAS DE LIMA. Ela, de nacionalidade brasileira, do lar, divorciada, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 23 de setembro de 1995, filha de ELIAS DA LUZ 
ALVES e de IZABEL REGINA MENDONÇA DA LUZ ALVES.  
 
PEDRO LUIS DA SILVA e SAMANTA DIAS DE OLIVEIRA. Ele, de 
nacionalidade brasileira, auxiliar de produção, solteiro, nascido em FORTALEZA, CE, 
no dia 08 de outubro de 1993, filho de LOURDES MARIA DA SILVA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia 
20 de maio de 1988, filha de IVO DIAS DE OLIVEIRA e de MARIA JOSÉ DIAS DE 
OLIVEIRA.  
 
CAIO CESAR FERRAZ DE CAMARGO BARALDO e DÉBORA NEVES DE 
OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, publicitário, solteiro, nascido em São 
José do Rio Preto, SP, no dia 22 de março de 1996, filho de WASHINGTON CESAR 
BARALDO e de CLAIR SILVIA FERRAZ DE CAMARGO BARALDO. Ela, de 
nacionalidade brasileira, técnica de enfermagem, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 23 de abril de 1997, filha de WANDERLEY DE OLIVEIRA e de 
WALDIRENE NEVES.  
 
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, 17 de maio de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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

1. GUILHERME VEJAN DE ANDRADE e BRUNA SILVA GASPAR, sendo ELE filho de 
ROGÉRIO VERÍSSIMO DE ANDRADE e de ROSÂNGELA VEJAN DE ANDRADE e ELA 
filha de EDINILSON GASPAR e de ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA GASPAR; 

2. JONATHAN GARCIA CORRÊA e BIANCA GIOVANNA FERNANDES MOLINA, sendo 
ELE filho de ADÉLIO TACION CORRÊA e de JULIANDRIS DA SILVA GARCIA e ELA 
filha de WILLIAN JOSÉ MOLINA e de DANIELA AMABILE DA SILVA MOLINA; 

3. FABIANO PEREIRA GOMES e LAUDICEIA COSTA LOURENÇO MOREIRA, sendo ELE 
filho de GERALDO GOMES e de VÂNIA CRISTINA PEREIRA GOMES e ELA filha de 
UYLSON MOREIRA e de EUNICE COSTA LOURENÇO; 

4. CÁSSIO ANTUNES DE OLIVEIRA e JACQUELINE TARTARO DE MATO, sendo ELE 
filho de JERONIMO ANTUNES DE OLIVEIRA e de ANTONIA LISBOA SOUZA DE 
OLIVEIRA e ELA filha de CARLOS TOMAZ DE MATOS e de MARIA LUCIA TARTARO 
DE MATOS; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-
9090). 14/05/2022. 

 

Proclamas
São José do Rio Preto 
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SOCIAL LUI
WALDNER

CONSÓRCIO
Luiz Gonzaga Ferreira abre hoje sua casa no Débo-
ra Cristina, para um jantar de seu consórcio, pre-
parado com o capricho de sempre,por sua mulher,-
Suely,exímia na arte da culinária.No cardápio,um 
tagliarini home made da massa ao molho de ragu 
de rabada,além de uma maminha na cerveja preta 
com arroz e batata palha.De sobremesa,um pudim 
de leite condensado e uma torta de banana cara-
melizada com suspiro.Nosssa!

DELÍCIA RURAL I
Se as festas juninas do Clube Monte Líbano já 
extrapolavam toda e qualquer expectativa pela 
montagem exuberante, pelo mergulho no univer-
so sensorial e pela oferta encantadora da memó-
ria afetiva de todos nós brasileiros,tangidos pelos 
pratos generosos que afluem no céu da boca, exal-
tam os sentidos e nos remetem à infância,pelas 
músicas do universo rural,afetuoso retrato da in-
fância de muitos de nós e pela enormidade de de-
liciosos encontros com amigos, imagina-se agora 
que tem um forte motivo para uma comemoração.

DELÍCIA RURAL II
A festa deste ano, será realizada dias 10 e 11 de ju-
nho e esse será o último evento social da Diretoria 
Nadim Cury/ Paulo Voltarelli.E outro forte fator é 
a retomada dos eventos após a relação azeda e o 
freio imposto pelo isolamento sanitário determi-
nado pela pandemia, que nos permite novamente 
rever os amigos.As festas estão começando a cha-
coalhar sobre os trilhos com grande intensidade.

DELÍCIA RURAL III 
Este ano Edson e Hudson se apresentam na sex-
ta-feira e no sábado, Roberta Miranda.A distribui-
ção de senhas iniciou-se na segunda-feira, dia 16 e 
termina dia 27. O sorteio das mesas será dia 28. As 
mesas para 6 pessoas no salão, custam R$ 600,00 
e na área externa, para 4 pessoas, R$ 300,00. Con-
vites custam R$ 150,00 e canequinha obrigatória 
para todos sócios e não sócios a partir de 7 anos, 
custam R$ 20,00.

ALTAR II
Casaram-se na manhã de sábado,4 de maio,em ce-
rimônia civil, o advogado Marcelo Truzzi Otero,dou-
tor e Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, professor da Pós-Graduação 
da Escola Paulista de Direito e da Atame e autor de 
obras jurídicas.A noiva, também advogada, é Líbera 
Copetti, filha de Jairo e Ivone Copetti,residentes em 
Campo Grande. Após a cerimônia, Oswaldo e Roseli 
Perezi, donos da Coach, abriram sua casa para um 
almoço, jubilosos pela união.

CHIQUE E ENCANTADOR 
Elogio em boca própria é vitupério,mas estão aí quase 
500 pessoas em uníssono dedicando os melhores adje-
tivos de seu repertório,para definir o Feijão Chique.Fes-
teira compulsiva,et pour cause,nossa cidade é fluente 
em festas.Por isso,temos em cada convidado,críticos 
implacáveis e qualquer descuido pode ser fatal.Daí a 
preocupação de um anfitrião com a profusão de deta-
lhes que pede uma boa festa,principalmente quando 
as pessoas começam a botar a cara para fora da más-
cara e de casa,depois de 800 dias de vida espartana 
provocada pela devastadora pandemia que chegou a 
provocar sintomas de ansiedade e depressão.As pes-
soas estão se debelando e quebrando os grilhões con-
tra esse recolhimento,libertando a alegria e o prazer 
do convívio com amigos da vida toda,que são a melhor 
provisão que podemos levar na jornada de uma vida.A 
festa Feijão Chique,cuja 10ª. edição aterrissou sobe-
rana,glamourosa e elegante nos salões do Automóvel 
Clube,foi generosa em todos os itens mais enfáticos de 
uma festa de alta qualidade.Uma expressiva parcela da 
melhor e mais tradicional sociedade estava ali,confe-
rindo cada um dos itens desse evento imersivo nos de-
leites que a vida propicia.As fotos não mentem.Enfática 
no que há de melhor na gastronomia proposta,assina-
da pela competência de um Buffet Dahir de Faria,com 
cinquenta anos no topo do ranking;enfática nas ótimas 
bebidas � o Gin Morisson, a Cerveja Itaipava Puro Mal-
te,a tônica Poty-o serviço impecável, a decoração light 
como pedia uma festa desse gênero, a música de Ani-
sinho e do saxofonista Mazinho,do Bozó & Amigos e do 
DJ Cláudio Gorayeb.Iniciada ao meio-dia só terminou às 
22 horas.Mas de tudo o melhor sabor para o high que lá 
esteve,foi o retorno garbosamente,dos heráldicos sa-
lões do Automóvel Clube,que já receberam presidentes 
da República e governadores,ao podium dos principais 
salões sociais do interior do Estado,de onde aliás,ja-
mais poderia ter saído.

HOMENAGEM
Dia 8 de julho o médico Arthur Soares de Souza, um 
dos diretores da Ultra-X, será homenageado pela 
Câmara Municipal, com a Medalha 19 de julho. 

CHAMPÃ & CAVIAR
*Dia 16 de junho, uma quinta-feira,fe-
riado prolongado de Corpus Christi,Luan Santana abre o 

Festival das Águas de Olímpia.

*Erasmo Carlos e sua banda
se apresentam na próxima sexta-feira, dia 20 de maio no 

Sesc de Catanduva

*Rafael Portugal apresenta seu stand-
-up “ Em comigo mesmo” no domingo, 29 de maio, no Te-

atro Paulo Moura, em duas sessões às 17 e às 19 horas.

*Estava muito bonito, de um bom 
gosto ímpar o cenário instagramável de pic-nic que o 

Riopreto Shopping Center montou para as mães fazerem 
fotos com os filhos.Um show!

*O Paulo que comandava um 
bar na Redentora, poderá voltar a as-

sinar o carneiro no próximo jantar do grupo “Quarta de 
Quinta”, comandado por Juliano Guerta no Condomínio 

Quinta do Golfe.

*Os presidentes Jair Bolsonaro 
e Joe Biden deverão se encontrar entre 6 e 10 de 

junho na cúpula das Américas, em Los Ângeles.
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FOTOS JORGE MALUF

ALTAR I
Lula se casa  hoje pela terceira vez.A campanha para 
por três dias para sua lua de mel-que será em São Pau-
lo mesmo -com Janja. Na segunda-feira, retoma as via-
gens.As primeiras serão para dois redutos bolsonaris-
tas,Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

ANIVERSÁRIO
Hermes de Paula recebe para um almoço em comemo-
ração ao seu aniversário,dia 4 de junho,nos domínios 
da Kinino,indústria alimentícia da qual é um dos sócios. 
Um festão que terá churrasco de carneiro no cardápio.

ALTAR III
Estão de casamento marcado,Fábio da Silva Antonio,-
filho de Julio César Antonio e Durvalina Pereira da Silva 
Antonio e Larissa Helena Faria,filha de Antonio da Silva 
Faria Junior e Joana Bárbara Verdi Faria. Os editais de 
proclama já foram publicados no fim de semana.


