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VELOCIDADE MÁXIMA

Instalado em março, radar do 
Calçadão já multou mais de 2 mil
Outro dado preocupante é em relação ao aumento de multas registradas em março de 2021 e 2022 na cidade, que chega a 192%

RIO PRETO

Câmara aprova 
proibição de 
passaporte 
da vacina
A Câmara de Rio Preto deu 
aval para que o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) pas-
se a desobrigar o cidadão 
da apresentação do com-
provante de vacinação (ca-
derneta) para que possa 
acessar prédios públicos da 
administração municipal. O 
projeto foi aprovado nesta 
terça-feira, 24, em segunda 
votação (mérito), e segue 
agora para sanção ou veto 
do prefeito.  POLÍTICA Pág.3

SERVIDORES DE
MIRASSOLÂNDIA
A prefeita Célia Fiamenghi dos 
Santos Matos protocolou na 
Câmara projeto que dá 11% de 
reajuste a servidores. 
POLÍTICA  Pág.3

Populares seguram assediador de mulher no Terminal
Usuários do sistema de transporte coletivo de Rio Preto impediram a fuga de um jovem, de 26 anos, acusado de im-
portunar sexualmente uma passageira, de 20 anos, na noite desta segunda-feira, 23, no terminal urbano. Uma equipe 
da Guarda Civil Municipal (GCM) foi acionada e encontrou o suspeito cercado por populares. O assédio foi gravado 
pelas câmeras do circuito interno de segurança do terminal. A vítima disse que esperava o embarque no ônibus quando 
foi agarrada por trás.  CIDADES Pág.4

NOVO TAPETE VERDE
O elenco do Grêmio Novorizontino começou a utilizar 
nesta semana o novo gramado do campo 2 do Centro 
de Treinamentos do Tigre do Vale, em Novo Horizonte. 
Desde o início da preparação para temporada 2022 o local 
vinha recebendo melhorias.. ESPORTES Pág.6

4 ANOS

Tandara diz 
que pena 
por doping 
é  “injusta”
ESPORTES   Pág.6

FUTEBOL

Ex-craques 
da seleção 
jogam em 
Olímpia hoje
O Estádio Municipal Maria 
Tereza Breda recebe nes-
ta quarta-feira, dia 25, a 
abertura do Campeonato 
de Futebol Amador 2022 de 
Olímpia com uma partida 
entre a Seleção Brasileira 
de Master Star e Jogadores 
Master de Olímpia. O jogo, 
que leva o nome de ‘Futebol 
das Estrelas’, está marcado 
para as 19h30 com a parti-
cipação de grandes craques 
brasileiros como Careca e 
Müller. ESPORTES  Pág.6

NAS ESCOLAS

Cedral e 
Guapiaçu 
obrigam uso 
de máscaras
Duas cidades da região 
retomaram na última se-
gunda-feira (23) o uso 
de máscara nas suas re-
des municipais de ensino. 
Guapiaçu e Cedral toma-
ram a medida após o au-
mento repentino de casos 
positivos para Covid 19 e 
também após a informa-
ção que o HCM não tem 
mais vagas para atender 
crianças na enfermeria e 
emergências. 
CIDADES Pág.5

IGUATEMI

Cinema terá 
sessão mensal 
para pessoas 
autistas
Mensalmente a Cinépolis 
do Shopping Iguatemi Rio 
Preto passará a promover 
sessões especiais de cine-
ma totalmente adaptadas 
para pessoas com TEA 
- Transtorno de Espectro 
Autista -, pensando na 
conscientização e inclusão 
social. A primeira sessão 
será nesta quinta-feira, 
26, às 13h45, com apre-
sentação do filme  Meu 
Amigãozão – O Filme. 
CIDADES Pág.5

EM PET SHOP

DEIC identitica 
acusados de 
tentativa de 
homicídio
Policiais civis da 3ª Delega-
cia de Homicídios da Deic 
de Rio Preto identifi caram 
os três autores de uma ten-
tativa de homicídio ocorrida 
dentro de um pet shop no 
Jardim Nunes, na Região 
Norte. O crime aconteceu no 
último dia 17. A Polícia Civil 
trabalha com a hipótese de 
haver um quarto suspeito do 
crime e segue  diligências a 
fi m de identifi cá-lo. 
CIDADES Pág.4

Dados são da prefeitura de 
Rio Preto. O radar da rua 
Bernardinho de Calçadão, 
próximo a Catedral, na re-
gião central, instalado em 
março deste ano, com velo-
cidade máxima de 20km/h, 
aplicou 2.117 multas, fi-
cando entre um dos rada-
res que mais registraram 
infrações. Em relação as 
avenidas da cidade, as três 
que mais multaram por ex-
cesso de velocidade foram: 
Avenida Mirassolândia 
com 3.803 multas, Aveni-
da da Saudade com 2.865 
e a Avenida Lino José de 
Seixas com cruzamento 
com a rua Alameda das Or-
quídeas com 2.496 multas.
CIDADES Pág.4

EXECUTIVO

Edinho veta 
entrega de 
absorventes a 
mulher carente
O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei 
que obrigava a Prefeitura 
fornecer absorventes higiê-
nicos às mulheres carentes. 
A proposta foi aprovada por 
unanimidade durante ses-
são da Câmara Municipal 
do dia 3 de maio. 
POLÍTICA Pág.3

Radar da rua Bernardinho de Calçadão, próximo a Catedral, instalado em março deste ano, tem velocidade máxima de 20km/h
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Combinando a automação robótica dos pro-
cessos e a inteligência artificial para melho-
rar a tomada de decisão, a hiperautomação é 
outro tópico que deve estar em alta este ano
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Qual a relação entre hepatite 
e saúde cardiovascular?

A relação entre a depressão, o 
frio e as baixas temperaturas

Sei que já comecei o texto 
causando confusão. Afi nal, he-
patite diz respeito ao fígado, 
qual seria o motivo de incluir o 
coração nesta história? 

Já tive a oportunidade de 
destacar em colunas anteriores 
que a medicina não é e nunca 
será uma ciência exata e, só por 
este motivo, a resposta para a 
questão acima é afi rmativa: uma 
hepatite pode ter correlação ou 
infl uência na nossa saúde car-
diovascular.

Para apimentar esta discus-
são, temos lido nos últimos dias 
que a pandemia da Covid-19, a 
qual aparentemente está cum-
prindo seus dias fi nais, trouxe à 
tona mais uma novidade: uma tal 
de “hepatite misteriosa”. 

Em primeiro lugar, uma 
hepatite é um conceito genérico 
que indica processo infl amatório 
no fígado. Consiste em processo 
multifatorial, ou seja, as causas 
são múltiplas, como por exemplo 
uma infecção viral, a toxicidade 
de algum alimento ou medica-
mento e o etilismo compulsivo.

O fígado é um dos órgãos 
mais complexos do nosso corpo, 
ele faz quase tudo, tem relação 
com quase tudo e fi ca até difícil 
tentar enumerar tantas e tantas 
funções deste órgão formidável 
e muito resistente. Quando 
analisamos este “circuito” cons-
tituído pelo fígado e o coração, 
notamos que uma hepatite pode 
ser determinante em causar ou 
potencializar problemas cardio-
vasculares. 

Vamos aos exemplos para 
que vocês entendam com total 
clareza. 

Exemplo 1
Você tem hipertensão ar-

terial ou arritmia cardíaca ou 
mesmo já está com insufi ciência 
cardíaca instalada, e precisa 
utilizar diariamente uma gama 
considerável de medicamentos. 
Qualquer deslize no uso destes 
medicamentos, seus sintomas 
fi cam muito acentuados e você 
pode apresentar um sério quadro 
de descompensação cardíaca. 

Um medicamento ingerido 
por via oral precisará encontrar 
o fígado sadio para que o pro-
cessamento e metalização dos 
princípios deste medicamento 
sejam satisfatórios e obviamente 
ocorram os efeitos esperados. 
Quando o fígado está comprome-
tido, como numa hepatite, estes 
medicamentos podem não resul-
tar no efeito esperado ou mesmo 
demorar muito mais tempo para 
apresentar o efeito desejado.

Exemplo 2
Você é uma pessoa que ne-

cessita usar determinados medi-
camentos mas, com certa frequ-
ência, tem o hábito de exagerar 
na bebida alcoólica, o conhecido 
“porre”. Seu fígado vai infl amar 
como resultado da toxicidade 
do álcool, os medicamentos não 
serão adequadamente metabo-
lizados e, consequentemente, 
sua saúde cardiovascular poderá 
fi car comprometida. 

Exemplo 3
Imagine uma pessoa que 

tenha uma doença no fígado já 
estabelecida -pode ser um cân-
cer primário de fígado (quando 
surge diretamente no fígado) 
ou uma metástase no fígado 
(quando a origem do câncer é em 
outro órgão, atingindo o fígado 
secundariamente). 

Na dependência da extensão 
e profundidade de acometimento 
do fígado pelo câncer, o órgão 
não conseguirá mais produzir 
determinadas proteínas ou hor-
mônios que são importantes 
para uma boa função cardíaca. 
O coração poderá entrar em 
descompensação exatamente 
por esta deficiência funcional 
do fígado.

Exemplo 4 
Você é uma pessoa que busca 

a todo custo um corpo perfeito. 
Radicalmente focado nesta meta, 
você perde o bom senso e começa 
a ingerir, sem nenhuma orienta-
ção especializada, tudo que su-
postamente possa te emagrecer e 
te ofertar maior massa muscular, 
como suplementos, anabolizan-
tes, produtos veterinários etc. 

Com o tempo você apresenta 
uma mudança corpórea fenome-
nal, a beleza tão sonhada, mas 
seu fígado fica extremamente 
infl amado, nódulos começam a 
surgir e gradativamente você evo-
lui para um quadro de falência ou 
insufi ciência hepática.

Seu coração sofrerá não so-
mente as consequências de um 
fígado insufi ciente como também 
dos efeitos diretos e tóxicos das 
substâncias utilizadas de forma 
absolutamente inadvertida. Bas-
ta lembrar do caso da cantora 
Paulinha Abelha, vítima de uma 
insuficiência hepática por uso 
descontrolado de substâncias 
sem a devida comprovação. 

Exemplo 5
As festas e eventos sociais 

estão retomando sua normali-
dade. Paralelamente, um hábito 
muito perigoso também volta 
aos cenários festivos -misturar 
bebidas alcoólicas com outras 
substâncias como energéticos ou 
mesmo associar o etilismo com o 
uso de drogas ilícitas. 

Uma ressalva importante é 
que o fígado pode ser alvo da to-
xicidade de qualquer substância 
ou droga ilícita, mesmo que seja 
um produto injetável (quando 
aplicado diretamente num vaso 
sanguíneo) ou inalatório (quando 
é aspirado). Isto significa que 
fumar um cigarro convencional, 
cigarro eletrônico ou uma droga 
ilícita compromete decisivamen-
te a função hepática.

Nas festas e baladas, essas 
associações citadas podem causar 
uma hepatite de grande magnitu-
de com repercussões cardíacas 
e risco de morte. Isto tudo sem 
esquecer de enfatizar que estas 
associações também agem direta 
e negativamente no coração. 

Acredito que, diante dos 
exemplos acima, você está mais 
convicto(a) de que uma hepatite 
tem relação com nossa saúde car-
diovascular, podendo determinar 
complicações graves e risco de 
morte. No entanto, o fígado tem 
uma característica muito positiva 
que, “em mãos erradas”, pode se 
converter em tragédia.

O fígado possui capacidades 
extraordinárias: muita resistên-
cia (“aguenta as pancadas por 
um bom tempo”) e um impres-
sionante poder de regeneração 
(infl ama, cicatriza e se reconstitui 
com maior facilidade que outros 
órgãos). 

Estas capacidades podem 
iludir muitas pessoas, que argu-
mentam serem sufi cientemente 
fortes, alegando que mesmo 
com hábitos de vida não saudá-
veis, nada acontece. Este tipo 
de comportamento costuma ser 
visto com maior frequência nos 
mais jovens.

Porém, o fígado tem limites 
para aguentar tantos desaforos 
e pode, a qualquer momento, 
sucumbir, levando consigo nosso 
coração. Na prática, podemos 
dizer que aquele “circuito” en-
tre fígado e coração explode, 
com vários estilhaços e sem 
nenhuma chance de reversão. 
Uma hepatite, portanto, pode 
comprometer a função cardíaca, 
podendo culminar com a morte 
de uma pessoa.

*Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia 
Cardiovascular, orientador 
de Nutrologia e Longevidade 
e coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago

A digitalização e o cresci-
mento do setor de TI nunca 
estiveram tão ligados à in-
teligência artificial (AI) e à 
machine learning como atu-
almente. Em 2022 devemos 
presenciar um aumento con-
siderável no uso de dispositi-
vos inteligentes nos negócios, 
que garantirão análises de 
dados assertivas e tomadas 
de decisão ágeis, com foco na 
competitividade da indústria.

Um estudo do Instituto 
dos Engenheiros Elétricos 
e Eletrônicos (IEEE), por 
exemplo, afirma que inteli-
gência artifi cial, aprendizado 
de máquina (machine lear-
ning), computação na nuvem 
e 5G serão as tendências tec-

Inteligência artificial e data-driven serão 
tendências que devem se consolidar
no mercado de TI em 2022
Milton Felipe Helfenstein

nológicas mais signifi cativas 
em 2022. 

O aumento do uso de uten-
sílios que utilizam a Internet 
das Coisas (IoT), como assis-
tentes virtuais que são aciona-
das por meio de comandos de 
voz, atendendo pedidos como 
tocar uma música específi ca 
ou procurar determinado tó-
pico ou receita na web, é um 
exemplo. Há também focos de 
luz inteligente, geladeiras que 
mostram se os alimentos estão 
perto da data de vencimento 
e fazem lista de compras, ar 

condicionado e aspirador de 
pó que podem ser acionados 
pelo smartphone antes mesmo 
de o morador chegar em casa.

Combinando a automação 
robótica dos processos (RPA) 
e a inteligência artifi cial para 
melhorar a tomada de deci-
são, a hiperautomação é outro 
tópico que deve estar em alta 
este ano. Ela permite a escala-
bilidade e modelo remoto do 
negócio, examinando e auto-
matizando um grande número 
de processos de TI. 

Apesar de ser um tema re-

corrente nas conversas sobre 
TI, a análise de dados continua 
sendo uma tendência para 
2022, até porque a cultura 
data-driven não é algo adotado 
por muitos gestores. Há muita 
captação de dados, porém falta 
maturidade no mercado para 
a análise destas informações 
coletadas. 

De acordo com o Gartner, 
os gastos mundiais com TI de-
vem totalizar cerca de US$ 4,5 
trilhões em 2022 - um aumento 
de 5,1% em relação ao ano pas-
sado. Os dados mostram que os 
investimentos em inovação são 
tema fundamental na pauta das 
lideranças que buscam cres-
cimento sustentável a médio 
prazo e o processo de digitali-
zação é importante para que os 
negócios não percam mercado 
no futuro. As entregas da in-
dústria brasileira devem ser 
potencializadas, e o setor tem 
a possibilidade de voltar a um 
cenário mundial mais competi-
tivo, racionalizando a aplicação 
efi ciente de recursos por meio 
da automação e da análise 
preditiva, além de auxiliar na 
tomada de decisão assertiva 
com base no comportamento 
de consumo do mercado.

*Mais  informações 
em www.envolti.com.br.

Nos últimos dias várias 
cidades do Brasil estão so-
frendo com o frio e as baixas 
temperaturas.

Casacos pesados, luvas, 
botas, entre outros acessórios 
de inverno, apesar de estar-
mos no outono, saíram dos 
armários.

Além disso, as doenças 
respiratórias também deram 
o ar da graça. Mas engana-se 

Dra. Andréa Ladislau
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quem pensa que estes são os 
únicos personagens deste ce-
nário de frio.

A depressão também entra 
em cena quando enfrentamos 
mudanças climáticas bruscas. 
E como o clima tem infl uência 
no humor, mesmo quem gosta 
de frio pode sentir impactos 
emocionais, principalmente se 
já possuírem uma leve tendên-
cia à depressão.

Sabemos que a depressão 
é considerada pela OMS – Or-
ganização Mundial de Saúde, 
como o “Mal do Século”. Ela 
atinge um número cada vez 
maior de pessoas e pode, se não 
for tratada, trazer consequên-
cias irreversíveis para a vida do 
indivíduo.

Muitas são as causas pos-
síveis para esse transtorno: 
causas genéticas, estresse pós 
traumático, entre outros.

Porém, as mudanças de 
temperatura e, em especial, o 
frio intenso, pode contribuir 

para agravar quem sofre deste 
problema ou mesmo desenca-
dear gatilhos que provoquem o 
surgimento da depressão.

Estudos revelam que uma 
pessoa ativa, em constante ati-
vidade física ou motivada com 
as tarefas cotidianas, ao se de-
parar com a baixa temperatura, 
poderá ter sua rotina de vida al-
terada a tal ponto que, sofrerá 
modifi cações em algumas áreas 
cerebrais responsáveis pelo 
equilíbrio e bem estar.

Visto que é, inevitável a al-
teração do humor que favorece 
os sintomas depressivos.

Isso acontece porque, em 
temperaturas drasticamente 
mais baixas, é natural que a 
movimentação do indivíduo 
seja reduzida.

Também podemos identifi -
car a queda da energia, do âni-
mo e dos impulsos de vontade 
habituais.

Pois, é um período em que a 
lentidão do pensamento e o de-
sânimo contribuem para que o 
indivíduo sinta a necessidade 
do isolamento social.

Um dos fatores de intensa 
aplicabilidade no surgimento e 
potencialização da depressão. 
Além disso, neste período sa-
zonal do ano, também temos as 
baixas luminosidades.

Em alguns momentos do 
dia, o sol frio desaparece, o céu 
fi ca escuro e parece que a noite 
se antecipou. Mas um indicati-
vo clássico da manifestação de-
pressiva. A explicação biológica 
para este fenômeno é a detec-

ção da baixa luminosidade por 
algumas áreas específi cas do 
nosso cérebro, o hipotálamo e 
o pineal, que também regulam 
o ciclo de humor no organismo.

A falta de luminosidade 
também causa mudanças na 
melatonina, hormônio secre-
tado pelo cérebro durante a 
noite e inibido pela manhã, 
quando o sol nasce. Por isso, 
as pessoas permanecem no 
padrão noturno, o que causa 
sonolência, cansaço, irritação, 
tristeza e fome maior do que 
o normal.

Enfim, como evitar esse 
desânimo ou tristeza nesses 
períodos?

O ideal é fazer caminhadas 
ao ar livre bem agasalhado, 
sem desanimar e deixar a 
preguiça de lado e apostar nos 
exercícios físicos, que estimu-
lam a liberação de endorfi nas, 
hormônio ligado à sensação 
de prazer, que vai melhorar o 
humor e afastar pensamentos 
negativos.

O importante é não ficar 
parado. Cancelar compromis-
sos por conta do desânimo 
pode ser prejudicial a sua 
autoestima.

É preciso atribuir signifi ca-
dos positivos ao frio. Portanto, 
tente ser otimista pensando em 
boas memórias dos momentos 
frios e em casos mais extremos, 
busque a terapia para encon-
trar um equilíbrio emocional.

*Dra. Andréa Ladislau 
/ Psicanalista
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Política Presidente 
Bolsonaro sanciona projeto de lei 
que amplia medidas protetivas para 
crianças e adolescentes 

Energia
Projeto que limita ICMS pode reduzir 
preço da gasolina em até 12% e da 
energia em 11%, diz autor

O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) vetou projeto de lei que 
obrigava a Prefeitura de Rio Preto 
fornecer absorventes higiênicos 
às mulheres carentes do municí-
pio. A proposta foi aprovada por 
unanimidade durante sessão da 
Câmara Municipal do dia 3 de 
maio. A proposta é de autoria do 
vereador João Paulo Rillo (Psol). 

O projeto cria no munícipio 
política pública de combate à 
pobreza menstrual, através do 
Programa de Fornecimento de 
Absorventes Higiênicos. Fica 
estipulado que o governo muni-
cipal deverá realizar disponibili-
zação e distribuição gratuita de 
absorventes pelo poder público 
municipal, por meio de aquisição 
por compra, doação ou outras 

Fornecimento de absorventes às 
mulheres carentes é vetado

EXECUTIVO

formas, mediante parcerias com 
a iniciativa privada ou organiza-
ções não governamentais.

Distribuição
Os absorventes serão dispo-

nibilizados para as alunas das 
unidades de ensino fundamental 
I da rede municipal de educação 
que iniciaram seu ciclo mens-
trual; às adolescentes e mulheres 
acolhidas nas unidades e abrigos 
sob gestão municipal em situação 
de vulnerabilidade; às adolescen-

tes e mulheres em situação de rua 
e às adolescentes e mulheres em 
situação familiar de pobreza e de 
extrema pobreza. 

Consta ainda que o mesmo 
vale para as pessoas trans que 
se encaixem nas situações já 
descritas. O fornecimento gra-
tuito de absorventes pelo poder 
público municipal não poderá ser 
interrompido mesmo em caso de 
calamidade pública. 

No veto Edinho apontou 
invasão de competência, já que 
o assunto deve ser tratado pelo 
Executivo. “Criam obrigações 
para a administração local, in-
vadindo a esfera da gestão ad-
ministrativa, que cabe ao Poder 
Executivo, e envolve o planeja-
mento, a direção, a organização 
e a execução de atos de governo”, 
disse na justifi cativa o prefeito. 

Edinho ainda afi rma no veto 
que não existe previsão fi nan-

No veto Edinho apon-
tou invasão de compe-
tência, já que o assunto 
deve ser tratado pelo 
Executivo.

MIRASSOLÂNDIA

Prefeita quer dar mais 11% de 
reajuste salarial a servidoresEdinho veta projeto que garante fornecimento de absorventes às mulheres carentes

Prefeita de Mirassolândia quer dar 11% de reajuste salarial

A prefeita de Mirassolândia 
Célia Fiamenghi dos Santos 
Matos protocolou na Câmara 
Municipal nesta segunda-fei-
ra, 23, dois projetos de leis 
para conceder reajuste sala-
rial ao funcionalismo público 
do município e elevar o valor 
repassado através do ticket 
alimentação. 

O Projeto
O primeiro projeto concede 

reajuste de 11,21% a reposição 
salarial aos profissionais de 
Mirassolândia. Caso seja apro-
vado pelo Legislativo local será 
o segundo reajuste já que em 
janeiro o Executivo concedeu 
10,23%. Ao todo serão 21,44% 
de reajuste neste ano. 

O segundo projeto trata do 

ticket-alimentação pago aos 
servidores municipais. O pro-
jeto determina aumento de R$ 
100 no valor atual, passando 
de R$ 300 para R$ 400. 

“Estamos dando segmen-
to, pensando no futuro, mas 
com muita responsabilidade. 
Que seja um futuro próximo. 
Pretendemos fazer a reestru-
turação dos nossos funcioná-
rios. Nós sabemos o quanto 
isso é necessário, o quanto 
está defasado o salário do 
funcionalismo público. Vamos 
caminhando e cumprindo o 
nosso compromisso de go-
verno”, disse a prefeita Célia 
Fiamenghi. 

“Futuramente vamos fazer 
a restruturação do quadro de 
funcionários, porém, estamos 
fazendo tudo com o pé no chão, 
dentro da realidade de nossa 
cidade”, completa.

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

A Câmara de Rio Preto 
deu aval para que o prefeito 
Edinho Araújo (MDB) passe a 
desobrigar o cidadão da apre-
sentação do comprovante de 
vacinação (caderneta) para 
que possa acessar prédios 
públicos da administração 
municipal. 

O projeto foi aprovado 
nesta terça-feira, 24, em se-
gunda votação (mérito), e 
segue agora para sanção ou 
veto do prefeito. 

De autoria do vereador 
Bruno Moura (PSDB) o pro-
jeto recebeu votos de todos 
os demais parlamentares. 
O controle da pandemia e a 
vacinação em massa que fez 
com que os casos mais graves 

Vereadores aprovam projeto que proíbe 
passaporte da vacina em Rio Preto

VAI A SANÇÃO

Nenhum gestor ou su-
perior hierárquico po-
derá exigir comprovan-
te de vacinação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

caísse a níveis baixos fi zeram 
com que a proposta não re-
cebesse objeção em plenário. 

Segundo a proposta “ne-
nhum gestor ou superior 
hierárquico poderá exigir 
comprovante de vacinação, 
de qualquer natureza, no âm-
bito da Administração Pública 
Municipal direta ou indireta”. 

O projeto determina que 
nenhuma pessoa será impe-
dida de ingressar, permanecer 
e frequentar qualquer local de 
responsabilidade do municí-

pio, seja por administração 
ou prestação de serviços, em 
razão do livre exercício da 
objeção de consciência, recusa 
e resistência em ser inoculado 
com substância em seu pró-
prio organismo. 

“Fica garantido à pessoa 
que se recusar a inocular 
imunizante contra Covid-19 
o direito integral de ir, vir e 
permanecer em espaços pú-
blicos de administração direta 
ou indireta do Município sem 
relativização do direito em 

nossa liberdade”, destacou o 
vereador.

 Jean Charles (MDB) lem-
brou que mesmo as pessoas 
vacinas, estando com o pas-
saporte, não é garantia de 
que se estiverem com o vírus 
não vão transmitir a outras 
pessoas. “Ninguém me con-
venceu que o comprovante 
da vacina inibe a transmissão. 
Uma coisa não tem a ver com 
outra. A gente vê como uma 
forma realmente de tirar a 
liberdade”, diz.

Vereadores aprovam projeto que proíbe passaporte da vacina em Rio Preto;projeto é do vereador Bruno Moura

relação à pessoa vacinada”, 
consta do projeto. 

Bruno lembrou durante a 
sessão de que a Constituição 
garante o direito de ir e vir. 
“Ninguém é obrigado a nada. 
É direito de ir e vir”, disse. 

Anderson Branco (PL) 
foi outro que lembrou da 
tentativa de “controle social” 
por parte dos políticos. “Res-
peitando a liberdade. Sou 
contra qualquer segregação 
social, pelo nosso direito de ir 
e vir. Ir contra aquilo que fere 

Licença 
maternidade 
de 120 dias 
avança

Projeto de lei que ten-
ta instituir em Rio Preto o 
Programa de Prorrogação 
da Licença Maternidade 
que permite a gestante 
solicitar mais 60 dias de 
licença de suas atividades 
na administração munici-
pal - ao todo seriam seis 
meses de licença para 
as servidoras munici-
pais, tanto comissionadas 
como de carreira - foi 
aprovado em primeira 
votação, ou seja, quanto 
a legalidade e precisa de 
nova aprovação para ir à 
sanção ou veto do prefei-
to Edinho Araújo (MDB). 

O autor, vereador Re-
nato Pupo (PSDB), lem-
brou que os 120 dias de 
licença conforme prevê 
a lei que regulamento o 
assunto pode ser insufi -
ciente para a amamenta-
ção e cuidados da mãe e 
seus fi lhos. 

“Já foi adotado a ní-
vel nacional e no Estado 
houve um projeto de lei 
aprovado na Assembleia. 
Foi vetado pelo governa-
dor por vicío de iniciativa. 
Sensível ao problema 
vetou e apresentou um 
outro de iniciativa do 
Executivo”, justifi cou du-
rante sessão nesta terça-
-feira, 24. 

Segundo Pupo várias 
cidades já contam com 
leis municipais seme-
lhantes. 

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

ceira no orçamento deste ano o 
que inviabiliza a entrega de ab-
sorventes as mulheres carentes 
de Rio Preto. 

“A proposição legislativa que 
crie ou altere despesa obrigatória 
ou renúncia de receita deverá 
ser acompanhada da estimativa 
do seu impacto orçamentário e 
fi nanceiro. Sendo que a Propo-
situra em questão não se com-
patibiliza com as leis orçamen-
tárias vigentes, sendo vedado o 
início de programas, projetos e 
atividades não incluídos na lei 
orçamentária anual.”

Tribunal
O Órgão Especial do Tribunal 

de Justiça de São Paulo anulou 
recentemente uma lei de Ribei-
rão Preto, de autoria de vereador, 
que previa o fornecimento de 
absorventes às alunas da rede 
pública de ensino. 

Raphael FERRARI

O projeto foi 
aprovado nesta 
terça-feira, 24, em 
segunda votação 
(mérito), e segue 
agora para sanção 
ou veto do prefeito 
Edinho Araujo.

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Rui Denardin, CPF sob nº 373.494.062-15, DECLARA, nos termos do art. 21, inciso II, da Circular nº 3.433, de 3 de 
fevereiro de 2009, sua intenção de exercer cargo de administração na CONBR Administradora de Consórcios S.A., 
CNPJ 75.770.164/0001-05. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da 
documentação comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do 
Protocolo Digital, na forma especifi cada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela 
Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em 
vigor, ter direito a vistas do processo respectivo. Protocolo Digital (disponível na página do Banco Central do Brasil 
na internet): Selecionar, no campo “Assunto”: Autorizações e Licenciamentos para Instituições Supervisionadas e 
para Integrantes do SPB; Selecionar, no campo “Destino”: o componente do Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro – Deorf mencionado abaixo: BANCO CENTRAL DO BRASIL, Departamento de Organização do 
Sistema Financeiro, Gerência Técnica de Organização do Sistema Financeiro em Curitiba (Deorf/GTCUR). São José 
do Rio Preto/SP, 23 de maio de 2022. Atualização Sisorf nº 135, de 8.4.2020.

Divulgação

D
ivulgação
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CIDADES Veículos entregues
O Governo entregou 19 novas viaturas 
para a PM da região de Araraquara, 
incluindo o Corpo de Bombeiros

Caminhão tomba
Um caminhão de reciclagem de ferro 
velho tombou na rotatória da avenida 
Av. Alfredo Teodoro de Oliveira ontem

Usuários do sistema de 
transporte coletivo de Rio 
Preto impediram a fuga de um 
jovem, de 26 anos, acusado de 
importunar sexualmente uma 
passageira, de 20 anos, na 
noite desta segunda-feira, 23, 
no terminal urbano. 

Uma equipe da Guarda Ci-
vil Municipal (GCM) foi acio-
nada e encontrou o suspeito 
cercado por populares. 

O assédio foi gravado pelas 
câmeras do circuito interno de 
segurança do terminal. Para 
os guardas, o indiciado alegou 

TERMINAL URBANO

Populares impedem 
assédio a passageira

Assalto na rua

Bateu e fugiu

DEBATES

Deic identifica três autores de 
tentativa de homicídio em pet shop

que usou crack e saiu correndo 
“na loucura” e com medo agar-
rou a moça. 

A vítima
A vítima disse que espe-

rava o embarque no ônibus 
quando foi agarrada por trás. 
Ela precisou da ajuda de uma 
testemunha para conseguir se 
desvencilhar do autuado. 

No Plantão, a prisão em 
flagrante foi confirmada e o 
agressor encaminhado à carce-
ragem rio-pretense, onde fi cou 
à disposição da Justiça.

Policiais civis da 3ª Delegacia 
de Homicídios da Deic de Rio 
Preto identifi caram os três 
autores de uma tentativa de 
homicídio ocorrida dentro de 
um pet shop no Jardim Nu-
nes, na Região Norte. O crime 
aconteceu no último dia 17. 
Segundo a delegacia espe-
cializada, os acusados são o 
motorista do carro usado na 
fuga, de 16 anos, o parceiro de 
18 que fi cou no automóvel, e 
o atirador com 17 anos no dia 
do ocorrido, mas que fez 18 
um dia depois. 

O crime
Um desconhecido aparece em 
imagens de circuito de segu-
rança manobrando uma arma 
de fogo tipo pistola e perse-
guindo um desafeto. O crimi-
noso acerta dois disparos na 
vítima, que se refugia em um 
petshop e usa uma funcioná-
ria de escudo humano para 
tentar se livrar de seu algoz. 
A vítima foi atingida nas ná-
degas e em uma das mãos, 
sendo socorrida em seguida e 
não foi a óbito. Nas imagens 
da câmera aparece um veícu-
lo que dá fuga ao executor da 

tentativa de homicídio, apon-
tando claro concurso de mais 
pessoas no ilícito. 
Posteriormente esse veículo, 
que era produto de roubo, foi 
localizado abandonado pela 
Polícia Militar. A Deic com-
pareceu ao local do encontro 
e solicitou imediata partici-
pação de agentes do IIRGD 
da Capital para perícia e co-
leta de impressões digitais 
no automóvel. Os trabalhos 
papiloscópicos encontraram 

impressões de dois suspeitos, 
sendo um maior de idade e 
outro menor. As identidades 
dos suspeitos foram compar-
tilhadas entre a Deic e a PM, 
sendo que ambos averiguados 
foram localizados pelos poli-
ciais militares e conduzidos à 
delegacia especializada. 
Sobre a motivação da tenta-
tiva de homicídio, o infrator 
disse que teve seus familia-
res ameaçados pela vítima na 
guerra de bairros rivais.

Um rio-pretense, de 36 
anos, teve o celular roubado 
por um desconhecido, na 
avenida Domingos Fala-
vina, no Jardim Marajó, 
na Região Norte de Rio 
Preto. O crime ocorreu à 
0h30 do sábado, 21, mas 
foi registrado pela vítima, 
na Central de Flagrantes, na 
manhã desta segunda-feira, 
23. Após sair do shopping o 
homem caminhava pela via 
quando um marginal che-
gou e anunicou o assalto.

O 7º DP de Rio Preto 
vai investigar um acidente 
de trânsito ocorrido no 
quilômetro 1 da rodovia 
Padre Mariano Aparício de 
la Mata, em que o condutor 
de um carro bateu em uma 
motocicleta e fugiu sem 
prestar socorro ao piloto. 
A vítima transitava com 
sua Honda CG 160 Start 
quando um veículo de cor 
prata, provavelmente um 
Fiat Palio Weekend, fez a 
conversão à sua frente, não 
respeitando a preferência, 
e ocasionando a batida, a 
colisão ocorreu no último 
dia 20, por volta das 20h30.

Populares impedem fuga de acusado de assediar passageira

Deic identifica três autores de tentativa de homicídio em pet shop

De acordo com dados da 
prefeitura de Rio Preto, o 
radar da rua Bernardinho de 
Calçadão, próximo a Catedral, 
na região central, instalado 
em março deste ano, com ve-
locidade máxima de 20km/h, 
registrou 2.117 multas, fi cando 
entre um dos radares que mais 
registraram infrações. 

Em relação as avenidas da 
cidade, as três que mais multa-
ram por excesso de velocidade 
foram, Avenida Mirassolândia 
com 3.803 multas, Avenida 
da Saudade com 2.865 e  a 
Av. Lino José de Seixas com 
cruzamento com a rua Alame-
da das Orquídeas com 2.496 
multas. O balanço foi realizado 
de janeiro a maio, e disponibi-
lizado no site da prefeitura de 
Rio Preto. 

Outro dado preocupante 
é em relação ao aumento de 

Instalado em março, Radar do 
Calçadão já multou mais de 2 mil

VELOCIDADE 20 KM/H

multas registradas em março 
de 2021 e 2022, pois houve 
um aumento de 192% nas 
aplicações de multas em toda 
cidade por excesso de velocida-
de cerca de 20 a 50% a mais da 
velocidade permitida. 

Fim da pandemia
De acordo com a Secretaria 

de Comunicação da Prefeitura 
de Rio Preto, tudo indica que 
essa explosão nos números de 

multas deve-se principalmente 
em relação a pandemia, pois 
em 2021 a maioria dos rio-pre-
tenses ainda cumpriam suas 
cargas horárias trabalhistas 
em home offi ce, o que resultou 
em uma queda de fl uxo de veí-
culos no trânsito.  

Já em 2022 com a rotina 
de volta ao normal, além do 
aumento dos carros nas ruas, 
o número de multas também 
saltou.

O balanço foi realizado 
de janeiro a maio e dis-
ponibilizado no site da 
prefeitura traz as aveni-
das com mais infrações

O balanço foi realizado de janeiro a maio, e disponibilizado no site da prefeitura de Rio Preto

Incêndio em 
residência 
mobiliza 
Bombeiros

Três viaturas do Cor-
po de Bombeiros de Rio 
Preto foram mobiliza-
das, na manhã desta se-
gunda-feira, 23, em um 
chamado de incêndio em 
residência, no Jardim das 
Oliveiras, na Região Nor-
te da cidade. Ninguém se 
feriu. 

Conforme o boletim 
de ocorrência, o morador, 
de 64 anos, estava em um 
bar no bairro quando o 
fogo teve início. 

Para a Polícia Mili-
tar, o idoso disse que foi 
chamado por um vizinho 
para voltar para o imóvel 
que estava em chamas. 

Segundo o aposen-
tado, ele não sabe o que 
pode ter ocasionado o 
incêndio, pois não tem 
inimizades, o botijão de 
gás estava vazio e ne-
nhum eletrodoméstico 
apresentou defeito. 

Peritos da Polícia Téc-
nica estiveram no local. O 
fogo foi controlado pelos 
bombeiros. O caso segue 
sendo investigado pelo 4º 
DP rio-pretense.

Dona de casa 
apanha com 
cano de ferro 
de agressor

Uma dona de casa, 
de 25 anos, moradora 
na Vila Ercília, em Rio 
Preto, foi agredida com 
um cano de ferro pelo 
companheiro, de 27 anos, 
na noite desta segunda-
-feira, 23. O agressor foi 
preso em fl agrante pela 
Polícia Militar. 

Para a guarnição, a ví-
tima disse que o acusado 
ingeriu bebida alcoólica 
e ao voltar agressivo para 
a residência passou a lhe 
bater com o pedaço de 
ferro. 

Ela pulou o muro para 
escapar do suspeito e 
ligou para o 190. Ao ver 
a viatura, o homem foi 
na direção da guarnição 
para agredir os pms, mas 
foi contido. 

Na delegacia, a jovem 
demonstrou muito medo 
de represálias por parte 
do amásio e ficou em 
silêncio. A prisão foi con-
vertida em preventiva e 
o indiciado levado para a 
carceragem rio-pretense, 
onde aguarda decisão da 
Justiça.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Atropelamento mata ciclista em rodovia
Um adolescente, de 17 anos, 

que residia em José Bonifácio, 
morreu no Hospital de Base de 
Rio Preto, às 7h50 desta segun-
da-feira, 23, onde deu entrada 
no último dia 20, às 10h03, 
após sofrer um acidente de 
trânsito. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a vítima estava em uma 
bicicleta que foi atingida por 
um Ford EcoSport. 

Para a polícia, o motorista, 
de 62 anos, disse que transita-
va pela rua Ademar de Barros, 
no sentido Centro/bairro, 
quando no cruzamento com a 
avenida Pedro Toledo, no bair-
ro Santa Terezinha, parou no 
semáforo, tendo seguido com o 
veículo após o sinal fi car verde. 

De repente
O condutor alegou que o 

ciclista surgiu repentinamente 
na sua frente e que não houve 
tempo de impedir a colisão. 

Com o impacto da batida, 
Igor Matheus de Lima foi ar-
remessado ao chão, sofrendo 
diversas lesões. 

Socorro
Ele foi socorrido em estado 

gravíssimo pela Unidade de 
Resgate do Corpo de Bom-

beiros até o Pronto-Socorro 
de José Bonifácio, onde fi cou 
constatado que havia sofrido 
traumatismo craniano e pos-
sível trauma de abdômen com 
sangramento interno. 

O menor foi transferido 
para o HB, onde não resistiu 
à gravidade dos ferimentos 
e veio a óbito. O caso segue 
sendo investigado pela Polícia 
Civil de José Bonifácio.

TRÂNSITO

Ciclista adolescente é atropelado por EcoSport e morre no HB

Outro dado preo-
cupante é em rela-
ção ao aumento de 
multas registradas 
em março de 2021 e 
2022, pois houve um 
aumento de 192%

Reprodução câmeras de segurança

Divulgação

Divulgação SMCS

Divulgação SMCS

D
ivulgação
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Escolas de Cedral e Guapiaçu 
retomam o uso de máscara

SAÚDE

Hospital da Criança e 
Maternidade (HCM) 
com falta de leitos para 
atendimento pesou na 
decisão das cidades

Cedral e Guapiaçu retomam o uso de máscara na rede municipal de ensino

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Em Ibirá, 350 
têm aulas 
gratuitas de 
arte e cultura

Aulas variadas de vio-
lão, dança artística e rap 
estão sendo desenvolvidas 
dentro da sede do projeto 
“Arteiros para mais de 
100”, na cidade de Ibirá. 
Atualmente, com um novo 
espaço adaptado e ainda 
maior, reúne cerca de 350 
crianças, que se inscreve-
ram para as aulas e são 
atendidas mensalmente 
de forma totalmente gra-
tuita..

Nesta quarta-feira, 25, 
começa uma nova oficina 
com aulas de canto e voz 
também para idosos. 

Um dos diferenciais 
para esse ano é o for-
talecimento de vínculo 
entre o projeto ‘Arteiros 
para mais de 100’ e a 
Prefeitura Municipal de 
Ibirá, junto a Secretaria 
de Educação e Cultura. 
As aulas são ministradas 
para o público em geral, 
que se inscreveram pelo 
site e panfletos, assim 
como para os alunos da 
escola de tempo integral 
“Professora Edith Pereira 
Gonzaga”, do bairro São 
Benedito. 

O diretor artístico do 
projeto, Antonio Bucca, 
acredita que as parcerias 
para execução das oficinas 
estão sendo de grande 
importância para forma-
ção dos novos artistas de 
Ibirá, assim como para 
a formação pessoal das 
crianças e adolescentes do 
município, tornando-os 
ainda mais sensíveis, pen-
santes e críticos, usando 
a arte como forma de ex-
pressão, conscientização e 
aprendizagem. 

“Levar a arte até as 
crianças junto desse time 
de Artistas Educadores, 
todos com especializações 
em suas áreas, tem sido 
uma das maiores realiza-
ções desse projeto, uma 
vez que, em sua grande 
maioria, esses alunos não 
teriam condições de pagar 
por essas atividades” des-
taca Bucca.

Da REPORTAGEM

MIRASSOL

Campanha do Agasalho 
começa mutirão hoje

Mensalmente a Cinépolis 
do Shopping Iguatemi Rio Pre-
to passará a promover sessões 
especiais de cinema totalmente 
adaptadas para pessoas com 
TEA - Transtorno de Espectro 
Autista, pensando na conscien-
tização e inclusão. A primeira 
sessão será nesta quinta-feira, 
26, às 13h45, com o filme  Meu 
Amigãozão – O Filme. 

Para tornar a experiên-
cia agradável para pessoas 
com TEA e outras síndromes, 
transtornos ou doenças que 
acarretem hipersensibilidade 
sensorial em geral, durante 
toda a sessão, o longa será 

Cinema terá sessão mensal para autistas

exibido com o volume de som 
reduzido, 50% das luzes per-
manecerão acesas e será per-
mitido entrar e sair da sala a 
qualquer momento. 

Da REPORTAGEM

Agricultura familiar será o 
tema da 4ª Conferência Muni-
cipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional que irá acontecer 
no dia 26 de maio, no Instituto 
de Pesca. Será uma iniciativa 
do COMSEA (Conselho Muni-
cipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional) junto à Secretaria 
Municipal de Agricultura e 
Abastecimento, com o apoio 
da Câmara Intersecretarial de 
Segurança Alimentar e Nutri-
cional – CAISAN. 

O evento tem como tema 
“Agricultura familiar como 
agente de transformação na 
alimentação saudável e o ca-
minho para a erradicação da 
fome” e tem como missão le-
vantar um debate democrático 
com personalidades do setor. 

A agricultura familiar de-

CAMPO

Evento reúne agricultura familiar em Rio Preto

sempenha um papel funda-
mental em todo o país. É um 
tipo de agricultura realizada 
em propriedades rurais, de 
pequeno ou médio porte.Nor-
malmente desenvolvida por 

familiares, ela recebe tal nome 
por passar de geração a gera-
ção, partindo, na maioria das 
vezes de pequenos agricultores 
e alguns empregados. 

O Plano de Segurança Ali-

mentar a ser elaborado a partir 
das propostas trazidas pela 
Conferência deve apresentar 
projetos e ações que vão de-
terminar a política pública do 
município nos próximos anos. 

Duas cidades da região 
retomaram na última segun-
da-feira (23) o uso de máscara 
nas suas redes municipais de 
ensino. Guapiaçu e Cedral 
tomaram a medida após o au-
mento repentino de casos po-
sitivos para Covid 19, a infor-
mação do Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) que 
está com a capacidade esgo-
tada para atender urgência e 
emergência e um boletim da 
Secretaria Estadual de Saúde, 
aconselhando a medida. 

Em Guapiaçu, os casos de 
Covid 19 passaram de 10 a 15 
por semana, para 45 entre os 
dias 13 e 20 de maio. Os dados são do Coordenador de Saúde, 

Bruno Ribeiro. 
Ele diz que os motivos 

que levaram a retomada do 
uso das máscaras na rede de 
ensino são a baixa cobertura 
vacinal na cidade, de 14,6%, 
e de apenas 22% na região e 
a informação do Hospital da 
Criança e Maternidade (HCM) 
de que há falta de leitos para 
atendimento de urgência e 
emergência. 

Entre os professores, os 
casos também aumentaram. 
Segundo a Coordenadora de 
Educação, Vera Helena Casti-

lho, a rede vinha registrando 
uma média de 5 casos por 
semana de professores com a 
doença, e eles saltaram para 
entre 10 a 15 casos nos últi-
mos dias. 

Vera assegura que não há 
registro de nenhum caso de 
Covid entre as pouco mais 
de 3 mil crianças da rede. 
São 10 escolas no município 
com aproximadamente 400 
professores e servidores da 
educação. A medida, portan-
to, é preventiva. O ambiente 
escolar é fechado e os casos 
de síndromes gripais nesse 

período de frio, aumentaram. 
A rede municipal de cre-

ches não interrompeu o pro-
tocolo de prevenção uma vez 
que as crianças abaixo de 3 
anos não usam máscara. O 
protocolo é de responsabili-
dade dos funcionários desses 
estabelecimentos. 

Cedral 
A outra cidade que tam-

bém tomou a mesma medida 
foi Cedral. A Chefe de Gabine-
te Regiane Nunes disse que a 
decisão foi tomada após uma 
reunião entre o gabinete do 

prefeito e as coordenadorias 
de educação e saúde. Os mo-
tivos são os mesmos. Alta sig-
nificativa de casos num curto 
espaço de tempo, o boletim 
da Secretaria de Saúde com a 
recomendação e a informação 
do HCM que não tem condi-
ções de receber pacientes. 

A cidade possui 3 escolas 
municipais, com 1850 alunos 
e 200 profissionais de educa-
ção. Regiane informa que a 
retomada do uso de máscaras 
nas escolas municipais é mais 
preventiva. Embora haja au-
mento de casos de Covid em 
Cedral, na rede municipal 
de ensino não foi registrado 
nenhum. Além dos casos de 
Covid, também cresceu o nú-
mero de síndromes gripais. 
A chefe de gabinete informa 
ainda que a recomendação do 
uso de máscara não é apenas 
para os estudantes, mas para 
toda a população. 

Rio Preto 
Em Rio Preto, a assessoria 

de imprensa da Secretaria de 
Saúde informou que o docu-
mento expedido pela Secre-
taria Estadual não se aplica à 
cidade. Consultada, a asses-
soria de imprensa da Secre-
taria Municipal de Educação 
respondeu que o assunto não 
foi discutido. O presidente do 
Conselho Municipal de Saú-
de, Fernando Araújo, disse 
que essa não é competência 
do órgão esse tipo de suges-
tão e que apenas fiscaliza os 
atos do gestor (Secretaria de 
Saúde). São 41 mil alunos em 
pouco mais de 160 prédios. 

Em Guapiaçu, os 
casos de Covid 19 
passaram de 10 a 15 
por semana, para 45 
entre os dias 13 e 20 
de maio. Os dados 
são do Coordenador 
de Saúde, 
Bruno Ribeiro.

Ronaldo Roversi, 43 anos, 
ao lado do pai e do irmão, 
produz hortaliças há seis anos. 
“Meu pai sempre foi produtor 
aqui em Rio Preto e, decidimos 
nos juntar para produzir ver-
duras. Hoje, nosso principal 
desafio é adquirir os insumos 
para realizar o trabalho, mas, 
as ações municipais para in-
centivar nossa produção são 
efetivas e nos dão um ótimo 
respaldo”, analisa. 

Para participar 
A 4ª Conferência de Segu-

rança Alimentar e Nutricional 
é gratuita e aberta aos interes-
sados. 

Para participar é preciso 
realizar inscrição prévia, ex-
clusivamente pelo site www.
riopreto.sp.gov.br/confsan.

Ronaldo Roversi, 
produtor familiar

“

“

INCLUSÃO

As sessões especiais serão 
sempre na última quinta-feira 
de cada mês, no primeiro horá-
rio do dia, em torno de 13h30 
e 14h. O filme será definido 

na semana da sessão e um 
banner com as informações fi-
cará disponível na Cinépolis do 
Shopping Iguatemi Rio Preto.  

Público
As sessões são abertas ao 

público e os ingressos estão à 
venda diretamente na bilhete-
ria da Cinépolis. 

“Essa é uma ação de inclu-
são importante e que vai ao 
encontro de nossos valores 
que são sempre promover a 
conscientização e o debate em 
torno de temas importantes 
para a sociedade, promovendo 
iniciativas que estimulam a 
empatia”, afirma Flávia Lania, 
supervisora de marketing.

Reonaldo Roversi, o pai e o irmão, produtores

Cinépolis terá sessão especial para pessoas autistas

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento de 
Ação Social, Fundo Social de 
Solidariedade e o Tiro de Guer-
ra 02-021 realizam o mutirão 
da campanha do Agasalho 
2022 nos bairros São José e 
Centro nesta quarta-feira, 25, 
a partir das 15 horas. 

No sábado (28), também a 
partir das 15 horas, os bairros 
visitados pelo mutirão serão 
o Flamboyant e o Alvorada. 
A campanha visa arrecadar 
agasalhos, roupas, calçados e 
cobertores para serem distri-
buídos a moradores de rua e 

famílias em vulnerabilidade 
social no município. O mu-
tirão teve início no último 
sábado (21) com a ação sendo 
realizada no Regissol. 

Pontos 
A Ação Social e o Fundo 

Social de Solidariedade tam-
bém estão com pontos de 
recolhimento de agasalhos, 
roupas, cobertores e calçados 
em bom estado, no município 
de Mirassol. 

A orientação é para que os 
itens estejam em boas condi-
ções, limpos e higienizados.

           As ações 
municipais para 
incentivar nos-
sa produção são 
efetivas e nos 
dão um ótimo 
respaldo

Divulgação
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Calleri fica
O São Paulo vai pagar 3 milhões de dó-
lares  pelo atacante Calleri. Ele bateu a 
meta de minutos em campo no jogo

Sul-Americana
Já classificado para a segunda fase, o 
São Paulo enfrenta o Ayacucho nesta 
quarta-feira no Morumbi, às 19h15

Novorizontino conclui novo gramado 
no campo 2 do Centro de Treinamentos

FUTEBOL

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O elenco do Grêmio Novo-
rizontino começou a utilizar 
nesta semana o novo gramado 
do campo 2 do Centro de Trei-
namentos do Tigre do Vale, 
em Novo Horizonte. Desde 
o início da preparação para 
temporada 2022 o local vinha 
recebendo melhorias. Foi feita 
a terraplanagem do terreno, 
modernização da drenagem, 
colocando uma base com 12 
centímetros de areia, instala-
ção de irrigação e o plantio da 
grama bermuda, a mesma que 
tem no Estádio Jorge Ismael 
de Biasi. 

“O Novorizontino vem bus-
cando a cada ano, a cada com-
petição, melhorar o seu rendi-
mento não só nas competições, 
mas também a sua estrutura. E 
esse gramado é uma conquista 
do clube, um legado que fi ca 
para as novas gerações, um 

passo importante que o clube 
conquista e mostra o trabalho 
sério que aqui é feito”, disse o 
presidente do Tigre, Genilson 
da Rocha Santos. 

Modernização
A modernização do grama-

do no CT oferece maior exce-
lência para os treinamentos da 
equipe profi ssional. Ao lado do 

novo gramado o clube também 
fi naliza a construção de uma 
área de apoio, que contará com 
banheiros, bebedouro, assen-
tos e depósito para guardar 
materiais. 

Técnico
“A gente fi ca feliz porque 

é uma melhoria para o clube 
em um todo. O desempenho 

dos atletas, a motivação. Uma 
semelhança muito grande com 
nosso campo de jogo. Acho que 
a qualidade sobe e a exigência 
também pode ser maior nos 
trabalhos. A gente fica feliz 
porque é uma melhora na 
estrutura, acho que evoluindo 
em todos os aspectos facilita e 
ajuda muito para que as coisas 
aconteçam também dentro de 

campo”, reforçou o técnico 
Allan Aal. 

O Tigre segue sua prepara-
ção para enfrentar o CSA, em 
Maceió, no próximo sábado 
(28), às 16h30, no estádio Rei 
Pelé, pela 9ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
B. O Tigre soma 13 pontos e 
ocupa a 5ª colocação na tabela 
de classifi cação.

Novorizontino conclui novo gramado no campo 2 do Centro de Treinamentos

A modernização 
do gramado no CT 
oferece maior exce-
lência para os trei-
namentos da equipe 
profissional que 
disputa a Serie B

Gustavo Ribeiro

O Estádio Municipal Maria 
Tereza Breda recebe nesta 
quarta-feira, dia 25, a abertura 
do Campeonato de Futebol 
Amador 2022 de Olímpia com 
uma partida entre a Seleção 
Brasileira de Master Star e 
Jogadores Master de Olímpia. 

O jogo, que leva o nome 
de ‘Futebol das Estrelas’, está 
marcado para as 19h30 e 
contará com a participação 
de grandes craques brasileiros 
como Careca, Amaral, Müller, 
Luiz Carlos, Zenon, Batata, 
Capone, Rosemiro, Macedo, 
Boiadeiro, Rubens Cardoso, 
Nilson, João Paulo, Ezequiel 
e Alexandre Alves. 

OLÍMPIA

“Futebol das Estrelas” abre campeonato amador
Para a partida, a entrada 

é solidária com doação de 1 
kg de alimento não perecível 
que deve ser levado e entre-
gue na hora do evento. Toda 
arrecadação será destinada, 

posteriormente, a entidades 
assistenciais do município. 

Quem são
A festa que está sendo pre-

parada pela Prefeitura, por 
meio da secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude, contará 
com participação especial do 
time de jogadores master de 
Olímpia. No elenco, estrelas 
olimpienses como Paulinho 
Fonseca, Silvinho Despachan-
te, Fernandito, Jorge Victoreli, 
Aritana, João Nelson, Caveira, 
Alex Cristiano, Cosme, Gusta-
vo Perroni, Rogério Pereira, 
Lupi Pepão, Marcão Marques, 
Carlinhos De Julle, Cássio 

Marcondes, Pedrinho Leite, 
Carlão Quiles, Juninho Galvão, 
Luiz Fabiano (Geléia), Danilo 
da Silva, Paulinho Lazinho, 
Toinho, Neto Marcondes, Ma-
rinho, Serrano, Zé Roberto 
Porto. 

Campeonato
O Campeonato Amador, 

que este ano homenageia o 
ex-jogador “Wilson Lopes de 
Faria”, o saudoso “Bicudo”, 
começa no dia 29 de maio (do-
mingo), com jogos a partir das 
8h30, no Estádio Maria Tereza 
Breda e entrada gratuita. Este 
ano 15 times jogarão pelo gran-
de título do Amador 2022.

PAULISTÃO

Corrida do Maio Amarelo terá show gratuito

 Os torcedores e os atletas 
que vão participar da Corrida 
do Maio Amarelo no próximo 
dia 28 poderão se aquecer e 
curtir a tarde de domingo ao 
som da cantora Mah Camole-
ze e sua banda. A jovem, que 
já foi batizada pela imprensa 
local como Avril Lavigne do 
Noroeste Paulista, é a principal 
atração do pré-prova. 

O palco será montado no 
estacionamento do Centro 
Regional de Eventos e a apre-
sentação tem início às 15h. A 
largada da corrida está prevista 
para as 17h. 

O objetivo da corrida – 
que é parte da programação 
do Maio Amarelo – é cons-

cientizar a população para a 
necessidade de respeito às 
regras de trânsito e a adoção de 
postura defensiva na condu-

4 ANOS

Tandara vê pena de por 
doping “injusta e 
desproporcional”

A oposta Tandara Caixeta 
foi condenada pelo Tribunal de 
Justiça Desportiva Antidopagem 
(TJD-AD) a quatro anos de sus-
pensão pelo uso de Ostarina, 
substância anabolizante proibi-
da pela Agência Mundial Anti-
dopagem (Wada, na sigla em in-
glês). O julgamento foi concluído 
na noite de segunda-feira (23). 
A jogadora se pronunciou nas 
primeiras horas desta terça-feira 
(24), no Instagram e no Twitter, 
lamentando a decisão e afi rman-
do que recorrerá da pena. 

Tandara disse estar sendo 
condenada por algo que não fez e 
ter provas “mais do que sufi cien-
tes” de que foi contaminada (ou 

seja, que não teria consumido 
a Ostarina). Ela considerou a 
punição “injusta, desproporcio-
nal e precedida de um estranho 
vazamento de um processo.”

“Futebol das Estrelas” abre campeonato amador de Olímpia

ção de veículos automotores.

São mil atletas inscritos para 
o evento, sendo 900 para a 

corrida de 5 quilômetros e 100 
para a caminhada, que terá o 
mesmo percurso. 

A entrega dos kits para os 
atletas ocorrerá no local da lar-
gada, no dia da prova, a partir 
das 10h e encerramento às 16h. 
“Por isso é fundamental que o 
atleta chegue com pelo menos 
uma hora de antecedência. 
Assim ele conseguirá pegar 
o chip que vai cronometrar o 
seu desempenho”, adiantou 
Romeiro. 

O show 
Cantora, musicista e com-

positora de 29 anos, Maiara 
Camoleze iniciou sua carreira 
musical aos 19 anos. Autodida-
ta, a rio-pretense desenvolveu 
seus primeiros trabalhos em 
bares e casas de shows.

Da REDAÇÃO

Pré-prova terá o pop-rock de Mah Camoleze para animar atletas

Para a partida, a 
entrada é solidária 
com doação de 1 kg 
de alimento não pe-
recível que deve ser 
levado e entregue 
na hora

Cantos 
homofóbicos 
podem prejudicar 
Cruzeiro e Grêmio

Cruzeiro e Grêmio fo-
ram denunciados nesta 
segunda-feira (23), pela 
Procuradoria de Justiça 
Desportiva, por cantos 
discriminatórios ento-
ados por torcedores no 
último dia 8, na vitória 
do time mineiro por 1 a 
0, pela sexta rodada da 
Série B do Campeonato 
Brasileiro, realizada no 
Estádio Independência, 
em Belo Horizonte. A Ra-
posa também foi denun-
ciada por não prevenir e 
reprimir o arremesso de 
objetos no campo. A ses-
são de julgamento será às 
13h (horário de Brasília) 
da próxima segunda-feira 
(30), com transmissão ao 
vivo no site do STDJ. 

Quem mais pode se 
prejudicar com a denún-
cia é o Cruzeiro. Entre as 
penas previstas no Códi-
go Brasileiro de Justiça 
Desportivo (CBJD) - pa-
rágrafo 1º do artigo 243-
G - o time vitorioso pode 
perder os três pontos pre-
vistos no regulamento da 
competição se compro-
vada a infração cometida 
“simultaneamente por 
considerável número de 
pessoas vinculadas a uma 
mesma entidade de práti-
ca desportiva”.

Da REPORTAGEM
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Câmara Municipal de 
Guapiaçu

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 
 
 A Câmara Municipal de Guapiaçu, Estado de São Paulo, torna público aos interessados, a realização do 
Pregão Presencial nº 01/2022, Processo Licitatório nº 01/2022. 
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviços técnicos de implementação, 
gerenciamento e administração do benefício na forma de valeˇ alimentação através da emissão e 
fornecimento de cartões eletrônico/magnético (com tecnologia de chip de segurança e recarga de créditos 
mensais) aos servidores públicos da Câmara Municipal de Guapiaçu. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 10 de junho de 2022 às 14:00 horas, na Sala 
de Sessões “José Brasilino”, na Câmara Municipal de Guapiaçu, situada a Avenida Abrahão José de Lima, 
nº 566, Centro, Guapiaçu – SP - CEP: 15110-000.  
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 24 de maio de 2022 das 08:00 ás 17:00h, no Setor de Licitações da 
Câmara Municipal de Guapiaçu, (endereço citado acima), no site da Câmara Municipal: 
www.camaraguapiacu.sp.gov.br, ou solicitação por e-mail. É necessário que ao fazer download do Edital, 
seja informado à Comissão Especial de Licitação, via e-mail – diretoria@camaraguapiacu.sp.gov.br, ou 
através do telefone (17) 3267-9066 para que possamos comunicar possíveis alterações que se fizerem 
necessárias.   
DATA: 24 de maio de 2022 -  PREGOEIRO: Luciano José Malavasi. 
 
 
 
 
 

 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 45/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 59/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 28/2022  
OBJETO: Contratação de empresa especializada em coleta, transporte, tratamento e 
destinação final de resíduos de saúde enquadrados nos grupos A, B e E. 
Data da realização da Sessão Pública: 15/06/2022 
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, 24 de maio de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Proclamas 

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: 
 
LUCAS GONZAGA DE CARVALHO SOUSA e RAYANE BEATRIZ DA 
PAIXÃO MACHADO SOUSA. Ele, de nacionalidade brasileira, autônomo, solteiro, 
nascido em Ibirá, SP, no dia 11 de outubro de 1994, filho de JOSÉ GILSIENE DE 
SOUSA e de RENATA GONZAGA DE CARVALHO SOUSA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, autônoma, solteira, nascida em Castanhal, PA, no dia 13 de janeiro de 1996, 
filha de ALUIZIO DA COSTA AGUIAR SOUSA e de ANTONIA SILDENE 
MACHADO SOUSA.  
 
GABRIEL DA SILVA CORNELIO e CAMILA RIBEIRO AFONSO DOS 
SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, advogado, solteiro, nascido em São Carlos, 
SP, no dia 04 de fevereiro de 1991, filho de MARINONIO LOPES CORNELIO e de 
LIRIDA DA SILVA CORNELIO. Ela, de nacionalidade brasileira, nutricionista, 
solteira, nascida em Barretos, SP, no dia 01 de maio de 1994, filha de JOVELINO 
AFONSO DOS SANTOS e de CLAUDIA MARIA RIBEIRO SANTOS.  
 
DUREID FAUAZ NETO e LETÍCIA STEPHANIE FRANCO. Ele, de 
nacionalidade brasileira, encarregado de produção, solteiro, nascido em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 26 de fevereiro de 1997, filho de ORLEANS TONELLO FAUAZ e de 
MÁRCIA REGINA GONÇALVES PEREIRA FAUAZ. Ela, de nacionalidade 
brasileira, estudante, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 16 de 
outubro de 1999, filha de RODRIGO ALBERTO FRANCO e de VANIA CILENE 
FRANCO.  
 
JEZREEL JAFÉ BONIFACIO e SOPHIA CARRARO VULPINI. Ele, de 
nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no 
dia 24 de junho de 1997, filho de ROMILDO BONIFACIO e de CRISTIANE 
APARECIDA GARCIA LOPES BONIFACIO. Ela, de nacionalidade brasileira, 
telemarketing, solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 26 de setembro de 
2003, filha de VAGNER VALTER VULPINI e de DENISE MARIA CARRARO 
VULPINI.    
 
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, 24 de maio de 2022. 
David Yamaji Valença, Oficial. 

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

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

 
Certifica-se que apresentaram ao Oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Auriflama, Estado de São Paulo á os documentos exigidos no Código Civil Brasileiro 
para habilitação de casamento: 
 
ALDO IANELO GUERRA 
e  
MAYARA DE SOUZA BALESTRA. 
 
ALDO IANELO GUERRA, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteiro, 
nascido em Itanhaém, SP, no dia 08 de outubro de 1987, residente e domiciliado a Rua 
Coronel Spinola de Castro, Nº 4050, Imperial, São José do Rio Preto, SP, filho de 
ADEVALDO APARECIDO GUERRA e de ALZIRA IANELO GUERRA.  
 
MAYARA DE SOUZA BALESTRA, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, 
nascida em Jales, SP, no dia 29 de março de 1987, residente e domiciliada a Rua 
Sebastião Sdapácio, Nº 5693, São José, Auriflama, SP, filha de AMAURI DONIZETE 
BALESTRA e de ELOIZA MARA CAETANO DE SOUZA BALESTRA. 
 
Assim, se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei. 
São José do Rio Preto, 24 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. RAPHAEL DA SILVA NUNES LAMANA e RAQUEL GOMES DA SILVA, sendo ELE filho de JOÃO LUIZ 
CALIJURI LAMANA e de MÁRCIA TEREZINHA NUNES LAMANA, sendo ELA filha de SILVIA HELENA 
GOMES DA SILVA; 

2. FABRICIO GOVEA DA SILVA e MARINA DE ANDRADE PEREZ, sendo ELE filho de VALDENILSON 
RODRIGUES DA SILVA e de MADALENA GOVEA DA SILVA, sendo ELA filha de LUIZ PEREZ JUNIOR e de 
SONIA MARIA DE ANDRADE PEREZ, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 
24/05/2022. 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

A Diretoria da ASSOCIAÇÃO E OFICINA DE CARIDADE SANTA RITA DE CASSIA, entidade 

mantenedora do Lar de Idosos de Eng. Schmidt, representada por sua Presidente, Rita Oczkowski, 

em cumprimento ao artigo 12º, cap. V, do Estatuto da Associação, CONVOCA os sócios enquadrados 

no artigo 5º, e seus parágrafos, Cap. II; em dia com suas obrigações, para a ASSEMBLÉIA GERAL, 

em sessão EXTRAORDINÁRIA no dia 28 DE MAIO DE 2022, ÀS 9:30 HORAS, nas dependências da 

Associação sita a Rua Voluntários da Pátria,44, centro, Dist. Eng. Schmidt, em 1ª convocação da 

maioria e em 2ª convocação as 10:00 horas com qualquer número para tratar dos seguintes assuntos: 

 

- ALTERAÇÃO DO ESTATUTO; 

- RECOMPOSIÇÃO DE CARGOS; 

 

 

São José do Rio Preto, 23 de maio de 2022. 

 

 

Rita Oczkowski 

Presidente 

ASSOCIAÇÃO E OFICINA DE CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA 
LAR DE IDOSOS DE ENGENHEIRO SCHMIDT 

 

Rua: Voluntários da Pátria nº 44 – CEP: 15.104-040 – Engenheiro Schmidt – SP CNPJ 51.855.864/0001-26 
D.U.P. Municipal nº 2.497/79 D.U.P. Federal nº 1160/2001 D.U.P. Estadual n.º12447/2006 

CNAS: RES. MPAS Nº 103/2001  - CEBAS Port. 688-09/08/12. – CRCE n.º1759/2012 
Telefone (17) 3808-1527 e-mail: asiloschmidt@ig.com.br 

 
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 

Rita Oczkowski, presidente da ASSOCIAÇÃO E OFICINA DE CARIDADE SANTA RITA DE CÁSSIA, 

entidade mantenedora do Lar de Idosos de Engenheiro Schmidt, em cumprimento ao estatuto no artigo 

12٥, CONVOCA o quadro de sócios da Instituição, enquadrados no artigo 5º, para a ASSEMBLÉIA 

GERAL em sessão ORDINÁRIA, no dia 28 DE MAIO DE 2022, às 08:30 horas, nas dependências da 

Associação sita a Rua Voluntários da Pátria, nº 44, centro, Distrito de Engenheiro Schmidt, em 1ª 

convocação da maioria e em 2ª convocação às 09:00 horas com qualquer número para tratar dos 

seguintes assuntos: 

 

- APROVAÇÃO DA PROPOSTA DE PROGRAMAÇÃO ANUAL SUBMETIDA PELA DIRETORIA. 

- APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DA DIRETORIA. 

- APROVAÇÃO DAS CONTAS E DO BALANÇO APRECIADO PELO CONSELHO FISCAL. 

 

São José do Rio Preto, 23 de maio de 2022. 

 

 

Rita Oczkowski 

Presidente 
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SOCIAL LUI
WALDNER

JANTAR
Muita gente não sabe que o presidente do Hospital 
Infante Dom Henrique da Beneficência Portugue-
sa e presidente da ARPROM, Waldemar Brentan, é 
também um cuoco de primeira.Será assinada por 
ele a peixada a ser servida amanhã, no jantar da 
Confraria da Confraria da Pesca,comandada por 
Reinaldo Lobanco, na agência Pedrinho Pesca.

RODEIO
O Clube Amigo do Peão abre hoje o rodeio de Palesti-
na que termina domingo,com montarias de cavalos e 
touros,queima do alho e shows sertanejos.Hoje, com 
entrada franca, se apresentam Rionegro e Solimões, 
Amanhã também,com entrada franca,Mato Grosso e 
Mathias.Sexta-feira, tem Maiara e Maraisa;no sába-
do,Diogo e Victor Hugo e no domingo,Rick e Renner.

LAZER CHIC I 
Um loteamento fechado de alto padrão,chama-
do Salto da Avanhandava, com lotes de 600 m2 a 
1200 m2 está sendo lançado na Rodovia Assis Cha-
teaubriand,em frente ao Rio Tietê,a 65 km de Rio 
Preto,entre José Bonifácio e Penápolis.A estrutura 
do local inclui academia,coworking,salão de fes-
tas,piscina,quadras de tênis,beach tênis,campo de 
futebol oficial e society,mini-mercado, bicicletaria, 
sala de jogos,espaço kids,espaço pet, além de todo 
o lazer náutico, pomar e cercado pela natureza.

DISPUTA BILIONÁRIA
Numa disputa bilionária de bens com o ex-marido,o 
rio-pretense ex-senador da República,Gilberto Mi-
randa,a empresária Carolina Andraus Lane,arrolou 
ninguém menos do que a atriz Sharon Stone como 
testemunha, aquela que cruzou as pernas e mos-
trou a alma no filme Instinto Selvagem de 1992.
Gilberto nasceu de família humilde e por não ter 
recursos,foi sócio-militande do Automóvel Clube,-
como nadador na adolescência, pupilo do saudoso 
professor Décio Lang.Gilberto chegou a ser pro-
prietário de uma ilha em Ilha Bela.

ESSÊNCIA DO PRAZER
Até hoje,como diria Silvio Caldas em “Chão de Es-
trelas”, eu ando pisando em astros, distraído.O Fei-
jão Chique, que realizei dia 14 de maio,nos salões do 
Automóvel Clube,após um hiato de dois anos,reve-
lou seu poder de atração.Foi recebido com pompa e 
circunstância pelas nossas celebridades caseiras,-
diferentemente daqueles eventos lotados de nin-
guéns.Caçadores de gente conhecida,encontrariam 
ali,um ninho exuberante.Obstinados por festas de 
qualidade,beleza e classe ,também,mostrando que 
o tempo lhe deu razão.Com charme em permanente 
estado de vigília,o Feijão Chique imperou, soberano, 
naquela tarde em Rio Preto, cheio de personagens 
de nossa melhor sociedade,desfrutando  da vida a 
talagadas e conferindo as seduções epidérmicas da 
existência. São esses momentos que transformam 
os amargos de boca do cotidiano,em torrão de açú-
car, provocando espasmos nos sentidos. Tudo es-
tava cativante: a comida e o serviço impecáveis do 
Buffet Dahir Faria, que entrou de sola para mostrar 
a qualidade de sua equipe; a música de Anisinho, 
Bozó e Cláudio Gorayeb,fortalecendo a qualidade do 
evento.Em sua devoção religiosa para festas, o high 
soube desfrutar da atmosfera e do alto astral rei-
nantes.São esses momentos que reúnem os grãos 
de carinho que ficam presos na peneira da vida.

NOVOS PROPRIETÁRIOS I
Acaba de ser vendido um dos equipamentos ur-
banos do centro de Rio Preto,o Artes Hotel,recen-
temente inaugurado na Voluntários de São Paulo, 
quase esquina com Rubião Jr.Tanto o prédio, como 
hotel.Os novos proprietários são o empresário 
Waldemar Miguel Junior e familiares, que assumi-
ram a operação dia 14 de maio.Eles já possuíam em 
nossa cidade,o também o Gran Rio,ambos agora 
pertencentes à Rede Dan Inn e pretendem se tornar 
o maior grupo hoteleiro nos próximos dois anos.

NOVOS PROPRIETÁRIOS II
O grupo é proprietário de 58 empresas em Per-
nambuco,São Paulo Paraná,Minas Gerais,Mato 
Grosso e Rio de Janeiro,além do Résort Cassino 
em Poços de Caldas.Seus hotéis se espalham por 
Recife,Campo Grande,Curitiba,Foz do Iguaçu,Poços 
de Caldas,Uberaba,Belo Horizonte,Cuiabá,Campi-
nas,Araraquara, São José dos Campos,Limeira,São 
Carlos,Sorocaba,Ribeirão Preto e Barretos.Mais 
uma transação deverá ser divulgada em breve,mas 
por enquanto está sob sigilo.

NOVOS PROPRIETÁRIOS III
Você já leu aqui, que o antigo Hotel Vila Real na 
esquina da Bernardino de Campos com Silva Jar-
dim, no coração da cidade, no mesmo prédio que 
no térreo abrigou a emblemática Casa Bueno tam-
bém foi vendido e deverá se transformar no Hotel 
Bravo City, de Rondonópolis.Fundado nos Anos 80 
por um grupo de empreendedores que incluía en-
tre outros,os médicos Waldemar Mano Sanchez, 
Fred Navaro da Cruz e Roberto Tajara,e por um 
bom período,foi referência em hotelaria na cida-
de, ultimamente havia sido transformado em hotel 
Residencial Real Center um albergue para idosos 
e viajantes,sob o comando de Procopinho Ribeiro.

NOVOS PROPRIETÁRIOS IV
O hotel, que já hospedou até Elis Regina, vai voltar 
a ser um hotel novamente.Seu projeto inicial teve 
a arquitetura de interiores assinada pelo saudoso 
Leopoldo Miceli, José Villanova e este colunista. 
Agora, está sendo totalmente reformado pela rede 
Bravo City, que está investindo quase R$ 2 milhões.

NOME
Foi inaugurada ontem em Rio Preto, uma escola com o nome 
da saudosa D. Maria Emmelina Roquette Verdi,primeira 
esposa do empresário Waldemar Verdi Jr, que faleceu de 
câncer, aos 40 anos, dia 31 de dezembro de 1959.Era mãe de 
Beny Verdi Haddad,Rosy Verdi e Waldemar Verdi Jr, o Deco. 

CHAMPÃ & CAVIAR
*Para comemorar seu aniversário, 
Nanata Beolchi,o namorado Antonio Joel,sua irmã,Sil-

vana Beolchi Souza Lima e o cunhado, Gerson Souza 
Lima,foram curtir o finde em Gramado.

*O empresário Waldemar Verdi Jr falou 
ontem no Teatro Sesi da Represa,que leva o nome de seu 

pai,sobre a realidade brasileira pós-eleições, durante a 
cerimônia de posse da diretoria do Ciesp. Houve cocktail 

para comemorar.

*Cláudia Matarazzo convidou a coluna 
para o lançamento do livro “Mesa Brasileira”, na Livraria 

Expressa.

*Desta coluna os sentimentos de pesar 
pelo falecimento, do brilhante juiz de direito aposentado 

Juvêncio Gomes Garcia

*O casal de advogados Carmen Silvia e Galeb 
Tanuri, de Olímpia, está curtindo passeio por Dubai e 

adjacências.

*A Petrobrás prepara uma ação na Justiça 
para tirar dinheiro dos corruptos que ajudaram o petis-

mo a saquear a estatal de construção de sondas.

*Em mesa de amigos, o secretário municipal 
de Saúde ,Aldenis Borin  traçava um suculento  bife de 

chorizo sexta-feira no Pipper Steak House como agora é 
chamado o antigo Castellana, na Redentora.

*Também por lá, recebido pelo empre-
sário Suélio Ribeiro, o prefeito de Fernandópolis ,André 

Pessuto, se alimentava antes de enfrentar naquela noite, 
a maratona de abertura da 53ª. Exposição de Animais 

de sua cidade. À mesa também, o empresário do ramo 
hoteleiro, Sergio Dória.

*A matéria sobre os jogos de azar na 
Câmara, deve ser votada depois das eleições.

*Sérgio Moro continua sonhando com o 
Planalto, e mantém sua estrutura de campanha presiden-

cial.O União Brasil,não. Já encomendou pesquisas com o 
nome de moro ao Senado.

*A 75ª. edição do Festival de Cannes encer-
ra-se no sábado, 28, com a premiação. Este ano nenhum 

filme brasileiro particiou da mostra principal.

*O antigo Bar Marabá, fundado em 1940, no 
centro de São Paulo, voltou a operar com previsão para 

se tornar o Hotel Bar Brahma.

*Alfio Bagdan e Sônia Celeste Menezes, 
foram passar o finde em Foz do Iguaçu.
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No último sábado, em torno de cem ruralistas partici-
param em Brasília de um encontro de empresários do 
agronegócio com o presidente Jair Bolsonaro. Dois rio-
-pretenses estiveram presentes, o agropecuarista Dom 
Antonio Cabrera Mano Filho, cônsul honorário da Es-
panha em Rio Preto e o agropecuarista e o comerciante 
Eloy Gonçalves. Dom Antonio aproveitou a oportunida-
de para entregar ao presidente, o livro “Liberdade,Li-
berdade”, do qual é coautor,com William Douglas.

O médico João Faria, que dia sim, dia não, entende que é 
dia de vara e carretilha, ganhou homenagem de Pedrinho 
Milian, da Agência Pedrinho Pesca que pediu seu nome 
emprestado para o restaurante em Paso de la Patria.

Foi um sucesso o Baile que comemorou os 100, 101 e 102 
anos do Automóvel Clube sábado passado, com a espeta-
cular orquestra Ray Conniff  cover e os Irmãos Patheys.Na 
foto, este colunista e o médico e ex-prefeito Liberato Cabo-
clo com o verdadeiro Ray Conniff.Quando secretário da Cul-
tura eu o trouxe para uma apresentação no Centro Regional 
de Eventos, com o aval do então prefeito Liberato Caboclo.

Elis Lorencin chegou domingo para uma temporada de 
férias no Brasil e aqui permanece até meados de junho,-
quando retorna aos Estados Unidos para dar continui-
dade aos estudos na sua faculdade o Allegheny College,-
na Pensilvânia.Elis é craque. Ela, que pretende seguir 
carreira na promoção do bem-estar humanitário, cursa 
double major em estudos internacionais e saúde pública 
global ,além de minor em francês.Seu TTC é sobre Food 
Insecurity em refugiados , assunto muito contemporâ-
neo numa época em que o mundo enfrenta uma guer-
ra,infl ação e desafi os pós-Covid.

LAZER CHIC II 
O píer terá um restaurante com acesso pelo rio, 
para a parada de barcos ou a pé e não será surpre-
sa se tiver o comando de Kuky Bonadio, o mesmo 
proprietário em Rio Preto, do El Toro e do Bocacci.O 
convite já foi feito.


