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ALTA DE 27%

BÔNUS PARA
PROFESSORES
Os vereadores votam na 
próxima terça-feira, 31, 
projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo (MDB), 
que atualiza o valor do 
Bônus Educador Presente. 
POLÍTICA Pág.3

Violência doméstica contra 
criança cresce em Rio Preto

A Secretaria de Assistência 
Social de Rio Preto registrou 
no ano passado 787 casos de 
vítimas entre 0 e 19 anos. 
Nos primeiros 4 meses de 

2022, foram 290. São 27% 
maiores do que no mesmo 
período de 2021: 221. Os 
números são do Sistema 
de Informação de Agravos 

de Notificação (SINAN) e 
informados pela Secretaria 
de Assistência Social. Veja 
reportagem especial nesta 
edição. CIDADES Pág.5

SAÚDE

MP sugere a 
prefeito adotar 
uso de máscara 
na cidade
O promotor de Saúde Pública 
Gilberto Menezello Romani 
sugeriu ao prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que determine 
a volta obrigatória do uso de 
máscara em Rio Preto. O mo-
tivo é o aumento do número 
de casos de Covid e de outras 
síndromes gripais. Romani 
integra o Centro de Apoio 
Operacional com outros pro-
motores. POLÍTICA Pág.3

ENTORPECENTE

Mãe chama PM 
após achar 
drogas com 
filho de 13 anos
CIDADES Pág.4

FLAGRANTE

PM prende 
traficantes que 
vendiam pelo 
Facebook
CIDADES Pág.4

2 DE JUNHO

Evento foca 
emprego para 
pessoas com 
deficiência
CIDADES Pág.6

VIOLÊNCIA

Ladrão com faca 
invade ônibus e 
rouba R$ 85 na 
Vila Toninho
CIDADES Pág.4

EVENTOS Pág.8

Clube queria suspeição de juiz rio-pretense, e suspensão 
de processo que pode anular assembleia que elegeu atual 
diretoria. ESPORTES Pág.6

SUÁSTICA E AMEAÇAS NA ESCOLA
Um dos banheiros masculinos do Colégio Santo André foi pichado com desenhos por-
nográfi cos, uma suás� ca nazista e uma frase em que dizia “27 de maio vou matar todo 
mundo”. Para o delegado Lafaye� e Sanches,que inves� ga o caso,  foi uma brincadeira 
de alto afi rmação de muito mau gosto e infelicidade.  CIDADES  Pág.4

FEIJOADA DO MANÉ 

SESSÃO

Câmara vota 
proibição de 
vasos com água 
em cemitérios

Para diminuir casos de den-
gue em Rio Preto o vereador 
Julio Donizete (PSD) apre-
sentou projeto para proibir 
a utilização de vasos de fl o-
res em cemitérios da cidade.  
POLÍTICA Pág.3

POLÍCIA

A assessoria de imprensa da Pre-
feitura registra que a maioria dos 
casos de violência é contra meni-
nas. Um terço com até 10 anos.

JACARÉ PERDE NO TJ
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Imagine que a sua tele-
visão está com defeito. Você 
busca um modelo um pouco 
melhor na internet (afinal, 
você merece) e decide com-
prá-la em algumas suaves 
prestações. Porém, quando 
vai efetuar a transação, des-
cobre que o valor está acima 
do limite do seu cartão de cré-
dito. Você fi ca bravo ou brava, 
pois sabe que teria como pa-
gar as parcelas, não entende 
como funciona a definição 
do limite e desiste da com-
pra. Nessa pequena história 
fi ctícia, todos os envolvidos 
saíram perdendo: você, que 
ficou sem a nova televisão 
para maratonar a sua série, 
a fabricante da TV que não 
efetuou a venda, o dono da 
loja virtual, do marketplace, 
transportadora, bandeira do 
cartão de crédito e, por fi m, 
o banco que não concedeu o 
crédito e seria pago.

E o que gerou toda essa 
situação? A instituição fi-

Como a inteligência de dados
auxilia o Open Finance

Tempo de Empreender

Indústria farmacêutica cresce e desafios com a segurança aumentam

Bruno Chan é  possível identificar de fato a renda da 
pessoa física, que pode ser um contratado 
CLT, autônomo, trabalhador de plataforma 
digital (como Uber, Ifood etc.)

nanceira não conhecer de fato 
o seu cliente. E é aqui que a 
inteligência de dados e Open 
Finance podem ajudar, e mui-
to, todos os envolvidos neste 
ciclo. O Open Finance facilita 
a transação de dados entre 
instituições fi nanceiras - sem-
pre com a devida autorização 
do usuário. Com ele, o ban-
co mencionado no exemplo 
pode ter acesso a dados deste 
cliente de outras instituições 
financeiras, como todos os 
dados transacionais do extra-
to bancário, fatura de cartão,  
cheque especial, outros limites 
pré-aprovados e todos os tipos 
de investimentos, incluindo a 
poupança. Com isso, é  possí-
vel identifi car de fato a renda 
da pessoa física, que pode ser 
um contratado CLT, autôno-
mo, trabalhador de plataforma 
digital (como Uber, Ifood etc.), 
pensionista, receber algum 
auxílio do governo, ser funcio-
nário público etc.. Também é 
possível detectar se ela gasta 
essa renda, o que costuma 
ser fi xo, como aluguel, contas 
residenciais, saúde, transpor-
te público, ou variável, como 
assinaturas de streaming, 
supermercado, educação, la-
zer, cuidados pessoais, entre 
outros possíveis gastos.

Somente com acesso a es-
ses dados todas as instituições 
já conseguem conhecer os 

seus consumidores? Ainda 
não. Tudo isso precisa ser 
processado. Seria como você 
morar na maior biblioteca do 
mundo, mas não saber ler: do 
que adiantaria toda essa infor-
mação? O grande desafi o de 
uma empresa que recebe estes 
dados é a parte de ingestão. 
Imagine quantas transações 
serão importadas para cada 
compartilhamento? São deze-
nas e centenas por cada fonte 
(conta corrente e fatura de 
cartão) e o número só crescerá 
se o período for maior. Depois 
ainda vem a parte de proces-
samento de dados, onde os 
dados brutos são organizados 
conforme a sua similaridade e 
a característica.

Aí entra a inteligência 
de dados, processando toda 
essa massa de números, das 
mais variadas fontes, e trans-
formando em algo útil, insi-
ghts poderosos que podem 
ser usados para melhorar a 
vida das pessoas. Voltando ao 
nosso exemplo, com o Open 
Finance e a inteligência de 
dados, o banco conheceria esse 
cliente que quer comprar uma 
televisão moderna parcelada, 
saberia que ele pode ter um 
limite maior pois costuma ser 
bom pagador, tem ativos em 
outras instituições e recente-
mente começou a receber mais 
com um trabalho freelancer 

que arrumou. A instituição 
concederia mais crédito a essa 
pessoa, baseado em informa-
ções, por consequência com 
menos riscos, e esse cliente 
compraria o aparelho e todos 
nessa cadeia (loja, transporte, 
bandeira etc.) fi cariam felizes.

Não somente no crédito, 
a inteligência de dados pode 
auxiliar também aplicativos de 
fi nança pessoal que ajudam a 
juntar mais dinheiro, ou apli-
cativos de investimento que 
agregam diversas contas de 
corretoras em um único lugar. 
O maior benefício que uma 
empresa pode obter através da 
inteligência de dados é fazer 
o cliente mais feliz por ter a 
personalização do produto e 
serviço. Um produto para pes-
soa certa no momento certo é 
a equação para o sucesso de 
um negócio e de toda cadeia 
envolvida nele. 

*Bruno Chan:  CEO 
e cofundador da Kla-
vi, plataforma de Open 
Banking especializada 
em inteligência e pro-
cessamento de dados fi -
nanceiros, Bruno Chan 
é formado em Adminis-
tração de Empresas pela 
Universidade de Tampa 
(EUA), com MBA Global 
pela Universidade de 
Tsinghua (China) e pelo 
Instituto de Tecnologia 
de Massachusetts (EUA). 
Sua primeira experiência 
como empreendedor foi 
em 2013, quando fundou, 
na China, a International 
Trade Link, empresa de 
exportação de máquinas, 
moldes e resinas para 
a indústria plástica no 
Brasil. Fundou a Credi-
GO, fintech brasileira 
que foi criada para sim-
plificar o dia a dia das 
fi nanças, empoderar as 
pessoas e colocá-las no 
controle do próprio di-
nheiro. LinkedIn.

Como liberal, sou um 
grande entusiasta do empre-
endedorismo. Acredito na 
sociedade mais do que no go-
verno, mais nos cidadãos do 
que nos políticos e mais no 
mercado do que na burocra-
cia. Para mim está claro de 
que sociedades mais livres, 
com limitações claras aos 
governos, são também mais 
prósperas, saudáveis e inova-
doras, com melhor qualidade 
de vida e índices superiores 
em qualquer aspecto. 

Infelizmente, nosso país 
há tempos foi contamina-
do pelo vírus do estatismo, 
buscando no governo to-
das as soluções para seus 
problemas, esperando do 
poder público saídas que 
jamais serão oferecidas. O 
cidadão brasileiro precisa, 
antes de tudo, acreditar em 
si mesmo e usar o poder de 
seu voto para limitar a força 
do governo que oprime suas 
tentativas legítimas de ser o 
dono de seu próprio destino. 

Muitos dizem que é bo-
nito na teoria mas difícil na 
prática e que empreende-
dorismo somente rima com 
as classes mais altas. Nada 
pode ser mais distante da 
verdade. O maior número 
de empreendedores vem das 
camadas menos favorecidas 
da população, que usa sua in-
teligência e capacidade para 
inovar e pensar em novas 
formas de criar negócios e 
assim gerar renda para suas 
famílias. 

A prova disso é que pra-
ticamente dois mil minei-
ros se cadastraram para 
participar da ExpoFavela, 
um dos maiores eventos de 
empreendedorismo voltado 
para pessoas que vivem em 
periferias de todo o Brasil. 
Ali vemos iniciativas e histó-
rias de pessoas que mudaram 
suas vidas por intermédio de 
seu próprio esforço, desde 
pequenos negócios caseiros, 
passando pelo esporte, artes, 
modelos de negócios de en-
trega em tempos de pande-
mia, além de outras frentes 
que mostram o verdadeiro 
valor do nosso povo. 

Como vemos, o empre-
endedorismo é o motor que 
move o Brasil. Segundo o 

A indústria farmacêutica 
vem crescendo na ordem dos 
dois dígitos nos últimos anos. 
Segundo o Sindicato Nacio-
nal da Indústria Farmacêutica 
(Sindusfarma), a previsão para 

ARTIGO

ARTIGO

ARTIGO

Márcio Coimbra

Jefferson Costa

APONTE A CÂMERA DO SEU 
CELULAR, PARA O QR-CODE

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

Sebrae de Minas Gerais, em 
2021 o número de empresas 
registradas cresceu 32,38% 
se comparado a 2020. Isto 
signifi ca que o mineiro não 
parou de empreender mes-
mo durante a pandemia, 
porém, mostra algo que vai 
além: a pandemia resigni-
ficou a forma de trabalho 
de muitos mineiros, que 
descobriram em si o melhor 
caminho para vencer a crise. 

Para aqueles que me 
questionam no twitter a 
vocação empreendedora de 
nosso povo, aqui segue um 
dado impactante: A taxa de 
empreendedores por voca-
ção era de 66% em 2020 e 
foi a 76% em 2021. Já o seg-
mento de empreender por 
necessidade caiu de 50,4% 
para 48,9%. Mesmo com a 
crise, subiu o percentual de 
empreendedores com mais 
de 3,5 anos em operação, 
passando de 8,7% para 9,9%.

Isto mostra que a cultura 
empreendedora é a principal 
jóia da economia do Brasil, 
responsável por gerar em-
pregos e renda. Governos 
não geram renda, pelo con-
trário, apenas tomam recur-
sos gerados pela sociedade. 
Todo brasileiro que produz é 
dono de seu próprio futuro, 
mas também proprietário de 
seu país. Ao tomar as rédeas 
de sua própria vida, nosso 
povo consegue dar mais um 
passo em direção de sua 
independência, do fim da 
subordinação à burocracia 
pública que impede nosso 
país de crescer. A cada novo 
pequeno negócio aberto, 
nosso povo se torna mais 
soberano. Empreender está 
no DNA do brasileiro e será o 
caminho para vencer a crise 
e mudar o rumo de nossa 
história.

*Márcio Coimbra é 
Presidente da Funda-
ção da Liberdade Eco-
nômica e Coordenador 
da pós-graduação em 
Relações Institucionais 
e Governamentais da 
Faculdade Presbiteria-
na Mackenzie Brasília. 
Cientista Político, mes-
tre em Ação Política pela 
Universidad Rey Juan 
Carlos (2007). Ex-Dire-
tor da Apex-Brasil e do 
Senado Federal

2021 era de alta de 10%, mas o 
setor encerrou o ano acima do 
esperado, com crescimento de 
14,5%. Junto ao varejo, a venda 
de medicamentos para hospitais 
foi um dos fatores que fez subir 
o faturamento e a expectativa 
do setor para 2022 é que o cres-
cimento continue em expansão. 

O impulso no crescimento 
desse segmento atrai olhares 
externos e uma das preocupa-
ções é a falta de profissionais 
qualifi cados para abordar o tema 
de segurança dessas indústrias 
que, muitas vezes, o direcionam 
para áreas de manutenção e, 
ou, facilities. Outro ponto é que 
normalmente as empresas não 
estão preparadas para tratar 
incidentes de segurança, seja por 
falta de recursos ou de profi ssio-
nais qualifi cados. 

Entre os riscos comumente 
mapeados estão o roubo, que 
pode ocorrer na etapa de recebi-
mento e estocagem de insumos, 
na produção, na armazenagem 
ou na etapa fi nal de distribuição, 
assim como há risco de acesso 
indevido à área fabril, que pode 
ocasionar a perda da produção 
devido à contaminação da linha 
e o furto de produtos controlados 

ou de alto valor agregado. Tam-
bém devemos considerar o furto 
de informações, um risco que 
muitas vezes não é mensurado, 
mas pode trazer um grande im-
pacto fi nanceiro ou estratégico 
para as empresas. 

Afi nal, como estar prepara-
do para enfrentar esses riscos 
que a cada dia são mais comuns 
na indústria farmacêutica? A 
Segurança Exponencial veio 
para ajudar a mapear e tratar as 
vulnerabilidades, apoiando no 
planejamento das melhores es-
tratégias e soluções que, baseadas 
em inteligência, monitoramento 
constante de indicadores, reforço 
na conscientização das pessoas e 
procedimentos, contribui para 
a mitigação dos riscos e para 
uma gestão mais próxima dos 
processos. 

Diante desse cenário, hoje, 
as grandes indústrias já estão 
modifi cando sua estrutura colo-
cando a Segurança Empresarial 
como uma peça fundamental que, 
quando bem capitaneada e gerida 
por profissionais qualificados, 
traz grandes resultados. 

As aplicações dos conceitos 
de Segurança Exponencial tra-
tam, por exemplo, do aumento 

da performance dos indicadores 
da área, do provisionamento de 
equipamentos para a verifi cação 
automática dos EPIs, gerando 
alertas ou impedindo o acesso 
quando em não conformidade 
com os requisitos adotados, da 
prevenção de acidentes quando 
áreas proibidas ou sensíveis são 
acessadas sem autorização, da 
padronização de processos e do 
suporte à diretoria na gestão de 
crises, entre outros. 

No controle de acesso, espe-
cifi camente, uma das tecnologias 
a serem aplicadas é o reconheci-
mento facial para identifi cação do 
colaborador. Ela fará a verifi cação 
de permissão para acessar aquela 
área ou ainda a restrições como 
ASO (Atestado de Saúde Ocupa-
cional), férias vencidas e até se 
está portando todos os equipa-
mentos de segurança necessários 
para entrar naquele espaço. 

Além desses controles, po-
dem ser empregadas soluções 
de vídeo analítico que ajudam 
a identifi car situações adversas, 
como mal súbito, abandono da 
posição de trabalho, pessoas de 
outras áreas em local não permi-
tido e até alertas sobre possíveis 
atitudes. 

A Segurança Exponencial 
também é aplicada na cadeia de 
distribuição do produto acabado, 
cujo controle sobre as informa-
ções do veículo e seus atuadores 
são fundamentais. Com a aplica-
ção de Inteligência Artifi cial para 
identificar anormalidades do 
condutor, tal como um mal súbi-
to ou sonolência, aliada a proces-
sos bem defi nidos, o número de 
acidentes tende a reduzir e a per-
formance de entrega é melhora-
da. Na indústria farmacêutica, ao 
se transportar termolábeis, além 
das preocupações citadas acima, 
acrescentamos a temperatura do 
veículo, que deve ser controlada 
do início ao fi m, gerando alertas 
caso os parâmetros confi gurados 
sejam ultrapassados. 

Como vimos, a adoção da Se-
gurança Exponencial nos proces-
sos leva as empresas para outro 

nível de maturidade, tornando 
os processos mais efetivos, 
aumentando a produtividade, 
reduzindo custos e diminuindo 
as perdas.

*Jefferson Costa é con-
sultor de Segurança Em-
presarial na ICTS Secu-
rity, empresa de origem 
israelense que atua com 
consultoria e gerencia-
mento de operações em 
segurança.
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Política Qualificação
O Governo de São Paulo abriu 20 mil 
vagas para cursos de qualificação pro-
fissional do programa Novotec Virtual.

Legislação
Comissão de Educação, Cultura e Es-
porte do Senado aprovou projeto de lei 
que cria nova Lei Geral do Esporte

Divulgação

O Governo Federal vai 
ampliar o valor do subsídio 
para famílias de baixa renda 
financiarem seu imóvel por 
meio do Programa Casa Verde 
Amarela. A ideia é promover a 
conquista da casa própria e ex-
pandir o número de moradias 
entregues. A medida passará 
a valer no início de junho e 
será válida até 31 de dezembro 
deste ano. 

O acréscimo será de 12,5% 
a 21,4%, variando conforme 
a região, renda familiar e o 
tamanho da população do 
município. Uma família de São 
Paulo (SP) com renda mensal 

Governo federal aumenta margem 
de subsídio para financiar imóveis

ARTIGO

média bruta de R$ 1,8 mil, 
por exemplo, terá o subsídio 
médio ajustado de R$ 38,1 
mil para R$ 42,9 mil. Já para 
uma família de João Pessoa 
(PB) com renda mensal média 

bruta de R$ 1,8 mil, o subsídio 
médio passará de R$ 29,9 mil 
para R$ 34 mil. No primeiro 
quadrimestre deste ano, cerca 
de 100 mil unidades habita-
cionais foram contratadas por 

O acréscimo será de 
12,5% a 21,4%, variando 
conforme a região, ren-
da familiar e o tamanho 
do município

NA PAUTA

Câmara analisa bônus a 
professores municipais

Governo vai ampliar o valor do subsídio para famílias de baixa

Câmara analisa bônus salarial para professores da rede

Os vereadores de Rio Preto 
votam na próxima terça-feira, 
31, projeto de lei do prefeito 
Edinho Araújo (MDB), que 
atualiza o valor do Bônus Edu-
cador Presente. O benefício é 
pago a todos os professores 
efetivos da rede que não apre-
sentem faltas injustificadas 
durante o ano letivo. 

O bônus é de R$ 1.831,74, 
e corresponde a 50% do valor 
do código BC-01 da Tabela 
de Bases de Cálculos da Lei 
Complementar 539, de junho 
de 2017.  Para o pagamento do 
bônus não são consideradas 
faltas as ausências relativas a 
férias, licença prêmio, licença 
gestantes, licença paternidade, 
folga eleitoral, gala, nojo, júri, 
doação de sangue, afastamen-
tos decorrentes de doenças 
infectocontagiosas, licenças 
para tratamento de saúde com 
internação hospitalar e faltas 
abonadas. 

O valor do bônus é pago 

aos professores sempre em 31 
de janeiro do ano subsequente, 
neste caso, os professores que 
não faltarem neste ano letivo, 
recebem o valor em 31 de ja-
neiro de 2023. 

O projeto vai ser analisado 
em segunda discussão, ou seja, 
caso seja aprovado vai a sanção 
do prefeito. 

De acordo Edinho, o pa-
gamento do Bônus Educa-
dor Presente é uma forma de 
valorizar os profi ssionais da 
educação que se empenham 
diariamente para a qualidade 
da educação em nosso muni-
cípio. 

“Todas as ações que valo-
rizam os professores da nossa 
cidade são tratadas com prio-
ridade. Atualizamos os valores 
do bônus que será pago e te-
mos certeza de que a Câmara 
irá analisar com muita atenção 
esse projeto que irá benefi ciar 
mais de 2 mil professores da 
nossa rede”, afi rma.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O promotor de Saúde 
Pública Gilberto Menezello 
Romani sugeriu ao prefeito 
Edinho Araújo (MDB) que ele 
determine a volta obrigatória 
do uso de máscara em Rio 
Preto. O motivo é o aumento 
do número de casos de Covid 
e de outras síndromes gripais 
na cidade e no estado. 

“(Fiz) pessoalmente quan-
do estive com ele lá no Partec 
no evento do Procon. Mas 
creio (que) seja desnecessário 
realizar uma recomendação 
por escrito já que ele está ava-
liando com o Secretário Mu-
nicipal de Saúde e sua equipe 
sobre eventuais medidas”, 
afi rmou. “O prefeito também 
estuda outras medidas res-
tritivas junto à sua equipe da 
Secretaria de Saúde”, alega. 

Promotor sugere a prefeito adotar 
uso de máscara em Rio Preto

COVID

Ele é membro do Centro 
de Apoio Operacional 
com outros três promo-
tores há 2 anos

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

A conversa entre o prefeito 
e o promotor ocorreu duran-
te evento promovido pelo 
Procon no último dia 20, no 
Parque Tecnológico (Partec).

Cargo
Romani foi reconduzido à 

Promotoria da Saúde Pública 
após a reeleição do Procura-
dor Geral de Justiça (PGJ) 
que assumiu dia 17 de abril o 
segundo mandato. 

Ele é membro do Centro 

de Apoio Operacional com 
outros três promotores há 
2 anos. Estudam a evolução 
da doença em todo o estado. 
Romani também faz parte do 
Comitê de Crise do Gabinete 
do Procurador Geral de Jus-
tiça para enfrentamento da 
pandemia ao lado de outros 15 
promotores de outras regiões. 

Aumento
Explica que o Comitê da 

PGJ acompanha há três meses 

os promotores de saúde do 
Estado caso haja necessidade 
de uma medida mais firme 
no combate ao aumento dos 
casos. 

Saúde
E que, para isso, o grupo 

mantém uma estreita relação 
com a Secretaria Estadual de 
Saúde, uma vez que o Comitê 
Estadual de Enfrentamento 
Estadual foi extinto pelo go-
vernador.

Promotor da Saúde, Gilberto Romani, sugeriu a Edinho a volta do uso de máscaras

em reuniões semanais o que 
está acontecendo com a do-
ença. Eles usam uma planilha 
do grupo que faz um Censo 
Covid. A doença aumenta e o 
grupo está preocupado. 

Estado
Ele revela que o Comitê 

está avaliando as medidas 
que possam ser adotadas e 
colaborar não só com o Pro-
curador Geral de Justiça como 
também municiar e orientar 

Proibição de 
vaso com água 
no cemitério 
será votada

Como forma de con-
tribuir para diminuição 
de casos de dengue em 
Rio Preto o vereador Julio 
Donizete (PSD) apresen-
tou projeto para proibir 
a utilização de vasos de 
flores em cemitérios de 
Rio Preto. 

A proposta consta 
na pauta de votações da 
sessão de terça-feira, 31, 
quanto a legalidade. 

Segundo Donizete se-
ria uma forma de que 
os recipientes não acu-
mulassem água parada, 
combatendo potenciais 
focos do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor de 
doenças como a dengue, 
zika e Chikungunya. 

Consta no documen-
to que ficaria proibido 
a colocação de vasos e 
recipientes que possam 
acumular água nos jazigos 
e nas dependências dos 
cemitérios. 

O projeto abre exceção 
para recipientes que não 
acumulem água. “Será 
permitida a utilização de 
vasos e recipientes pre-
enchidos com areia e que 
estejam perfurados na 
base, para permitir o to-
tal escoamento da água”, 
afi rma Julio. 

A proposta prevê ainda 
que os vasos que já es-
tão nos cemitérios sejam 
perfurados na base para 
escoamento de água. 

Da REPORTAGEM
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pessoas físicas. Com a melhora 
do subsídio, a meta é chegar a 
400 mil até o fi m do ano. Em 
2021, cerca de 350 mil famílias 
tiveram acesso à casa própria, 
no âmbito do Programa Casa 
Verde e Amarela, por meio de 
financiamento com recursos 
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). 

A mudança no subsídio 
deve ser imediatamente im-
plantada pelo principal agente 
fi nanceiro, a Caixa Econômi-
ca Federal, após publicação 
de instrução normativa por 
parte do MDR. A medida não 
implicará em mudanças no 
orçamento de descontos apro-
vado pelo Conselho Curador 
do FGTS, correspondente a R$ 
8,5 bilhões em 2022. Entre as 
medidas que serão propostas 
pelo MDR estão carência de 
seis meses para o início do 
pagamento do fi nanciamento 
imobiliário e ampliação do 
prazo de financiamento do 
FGTS de 30 para 35 anos.

A sugestão foi feita 
pessoalmente e é 
fruto de acompa-
nhamento da evo-
lução da doença por 
um grupo estadual 
de promotores

Nascidos em setembro pode sacar FTGS
ATÉ R$ 1 MIL

Trabalhadores nascidos em 
setembro podem sacar até R$ 
1 mil das contas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) desde ontem (28). A 
CEF depositará o dinheiro na 

conta poupança digital usada 
para o pagamento de benefí-
cios sociais e previdenciários.

Os valores só podem ser 
movimentados por meio do 
aplicativo Caixa Tem (disponí-

vel para sistemas operacionais 
Android e iOS), que permite o 
pagamento de contas domésti-
cas e a realização de compras 
virtuais em estabelecimentos 
não conveniados. O Caixa Tem 

também libera o saque em cai-
xas eletrônicos e a transferên-
cia para a conta de terceiros. 

Segundo a Caixa, no total 
são liberados neste sábado 
(28) R$ 2,6 bilhões. 
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CIDADES Paciente morre
A vítima de 53 anos estava internado 
no Hospital Beneficência Portuguesa já 
havia 21 dias, devido a fratura no Fêmur.

Caminhão tomba
O acidente ocorreu na manhã deste 
sábado, 28, na rodovia Washington 
Luís, entre Rio Preto e Cedral 

Na manhã deste sábado, 
28, a Polícia Rodoviária Fede-
ral abordou um caminhão com 
placa de Arapongas-PR, em 
vistoria veicular foi encontrado 
grande quantidade de cigarros, 
contendo aproximadamente 
400 mil maços. 

Denúncia
A PRF recebeu informações 

de que passaria, pelo trecho 
de Marília, um caminhão car-
regado de cigarros provindos 

NA BR-153

PRF apreende 400 mil 
maços de cigarros

OCORRÊNCIAS

Mãe chama polícia após achar 
drogas com filho de 13 anos

do Paraguai, assim foram ini-
ciadas buscas para localização 
do veículo, sendo abordado em 
uma via municipal, próximo ao 
município de Quintana- SP. 

Móveis
Durante a revista no veícu-

lo foram encontradas caixas de 
cigarros escondidos atrás de 
uma carga de móveis. 

O condutor, de 37 anos, foi 
preso em fl agrante pelo crime 
de contrabando e apresentado 
na delegacia da Polícia Federal 
em Marília.

A mulher de 55 anos acionou 
a Polícia Militar na tarde des-
ta sexta-feira, 27, no bairro 
Vila Toninho, após encontrar 
duas porções de maconha e 
duas chaves mixas com seu 
fi lho de 13 anos. 
A mulher alegou aos PMs que 
o menino mora com a avó e 
chegando a residência ela en-
controu seu fi lho escondendo 
as drogas no muros e as cha-
ves no bolso. 
Mãe e fi lho foram encami-
nhados a Central de Flagran-
tes, onde o telefone celular do 
adolescente foi apreendido 
para verifi car ligações com 
o tráfi co de droga. Pois dias 
anteriores a PM recebeu uma 
denúncia de um adolescente 
que estaria trafi cando drogas 
no bairro Vila Toninho. 
O garoto foi ouvido e liberado. 

GCM
Guardas Municipais estavam 
em patrulhamento de rotina 
na madrugada deste sábado, 
28, próximo ao viaduto Jor-
dão Reis, quando viram um 
homem pulando o muro. 

Os guardas decidiram abor-
dar um homem e uma mu-

lher, que tentaram fugir.
Em revista pessoal com a mu-
lher foram encontrados uma 
porção de maconha e R$ 42.  
Ao pegarem os objetos dispen-
sados por ela, foram encon-
trados um porção pequena de 
crack, R$ 584 e um celular.
Com o homem foram encon-
trados uma porção de crack e 
R$ 7. 
Ambos foram levados para 
Central de Flagrantes onde 
foram ouvidos e liberados.

PRF prende carga de maços de cigarro contrabandeados

GCM captura dupla com droga perto do Jordão Reis

Um dos banheiros mascu-
linos do Colégio Santo André 
foi pichado com desenhos 
pornográficos, uma suástica 
nazista e uma frase em que 
dizia “27 de maio vou matar 
todo mundo”, ao lado da frase 
foi utilizado uma hashtag com 
a palavra nazismo. 

O caso ocorreu na última 
quarta-feira e acabou ganhan-
do muita repercusssão nas 
redes sociais.

Ao Dhoje Interior o Dele-
gado Lafayette Sanches afi r-
mou que foi uma brincadeira 
de alto afi rmação perante os 
amigos de muito mau gosto e 
infelicidade. 

Sigilo
Como se trata de jovens 

menores de idade tudo está 

Polícia investiga pichação nazista 
em banheiro de colégio particular

RIO PRETO

tudo sendo apurado em sigilo, 
a policia ainda não tem certeza 
dos adolescentes que fi zeram a 
pichação na parede do banhei-
ro da escola. 

Sem ligação
Apesar do caso acontecer 

dois dias depois do atentado 
que deixou 19 mortos em uma 
escola de ensino fundamental 
no Texas, Estados Unidos, a 

Policia Civil de Rio Preto des-
carta qualquer ligação entre 
os casos. 

A redação do Dhoje Inte-
rior entrou em contato com 
a assessoria de imprensa do 
Colégio Santo André e aguarda 
retorno. A Polícia Civil conti-
nua investigando o caso.

Colaborou - Sarah 
BELLINE.

Ao Dhoje Interior o 
Delegado Lafayette 
Sanches afirmou que foi 
uma brincadeira de alto 
afirmação

Polícia investiga pichação nazista em banheiro de colégio particular

Detento 
passa mal 
e morre no 
hospital

O 5º DP de Rio Preto 
irá investigar a morte de 
um detento de 41 anos. 
De acordo com o boletim 
de ocorrência, o homem 
deu entrado no Hospital 
de Base na manhã desta 
sexta-feira com queixas 
de mal-estar. O paciente 
foi levado ao hospital 
sem acompanhamento 
médico. 

O motorista do veí-
culo não soube informar 
quanto tempo o homem 
estava passando mal. Os 
médicos do HB tentaram 
administrar remédios e 
manobras de ressuscita-
ção, mas o homem não re-
sistiu e acabou falecendo. 
A vítima de 53 anos esta-
va internado no Hospital 
Benefi cência Portuguesa 
já havia 21 dias, devido 
a uma fratura no Fêmur. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência Luiz 
Carlos de Siqueira aca-
bou falecendo na tar-
de desta sexta-feira,27.
Caso está no 1º DP.
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Golpe do WhatsApp
A idosa de 63 anos compa-

receu à Central de Flagrantes 
na tarde desta sexta-feira, 27, 
após cair em um golpe e perde 
R$ 11.620. 

De acordo com o boletim de 
ocorrência, a vítima recebeu 
uma mensagem no aplicativo 
WhatsApp de um número 
desconhecido, porém com a 
foto de perfi l do seu fi lho. O 
golpista se passando pelo fi lho 

da vítima pediu dinheiro a ela, 
pois estava precisando. 

A idosa então realizou três 
transferências bancárias, a 
primeira no valor de R$ 1.850, 
a segunda de R$ 2.250 e a úl-
tima de R$ 7.520. 

Após as transações a víti-
ma percebeu que havia sido 
enganada. 

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

PERDEU R$ 11 MIL

Caso será investigado pela Polícia Civil

Disputa por 
estacionamento 
no centro acaba 
em agressão

Um homem de 52 anos 
foi agredido no centro de 
Rio Preto, na tarde desta 
sexta-feira,27, após pedir 
várias vezes para o dono 
de um mototáxi estacio-
nar suas motos em um 
lugar correto. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, a 
vítima chegou em sua 
casa e não tinha lugar 
para estacionar sua moto, 
o homem então arrastou 
uma das motos do mo-
totáxi para uma vaga na 
área azul. 

Posteriormente,  o 
dono do local viu a víti-
ma almoçando em frente 
a sua casa, quando se 
aproximou alegando que 
o homem não devia ter ti-
rado a moto dele do local. 
O homem pegou a vítima 
pelo pescoço, prensou 
contra um poste de ener-
gia e deu vários socos no 
homem que caiu no chão. 

O caso será investiga-
do pela 1º DP .

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Dupla é presa 
em flagrante 
pela PM 
por tráfico

Policiais Militares es-
tavam em patrulhamento 
de rotina pelo bairro Ma-
ria Lúcia, na tarde de sex-
ta-feira, 27, quando viram 
uma jovem de 23 anos 
sentada com seis porções 
de maconha. A jovem que 
confessou estar esperando 
um homem para entregar 
os entorpecentes e que ele 
levaria até um açougue no 
bairro Vila Toninho.

Em ação conjunta uma 
equipe foi até a casa da jo-
vem e outra até o açougue.

Ao chegar no açougue, 
os policiais ouviram o 
homem que alegou que 
fi cava com a droga até a 
garota fazer as entregas 
para compradores via 
Facebook.

A outra equipe que foi 
até a casa da garota en-
controu onze porções de 
maconha, oito de crack, 
uma de cocaína, dois te-
lefones e três facas. 

O homem e a jovem 
que distribuía as drogas 
foram presos por tráfi co .

Da REDAÇÃO

Arnaldo Antunes

Em outor caso Guar-
das Civis Municipais 
flagram dupla com 
drogas e dinheiro no 
viaduto Jordão Reis, 
no centro de Rio 
Preto

Roubo a  ônibus
O motorista compareceu a 

Central de Flagrantes na ma-
nhã desta sexta-feira,27, após 
estar dirigindo o coletivo da 
Itamaraty e no cruzamento das 
ruas Maria Ceron Volpi com 
Odilon Amadeu, no bairro Vila 
Toninho, ser assaltado. 

De acordo com o motorista 
havia oito pessoas dentro do 
veículo na hora do roubo. O 
homem entrou no veículo uti-

lizando uma faca de cozinha, 
anunciou o assalto e levou 
aproximadamente R$ 85  que 
estavam na gaveta do ônibus. 

Após pegar o dinheiro, o 
homem saiu correndo a pé. 

O Dhoje Interior entrou 
em contato com a assessoria 
de imprensa da Itamaraty e 
aguarda retorno. 

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

VILA TONINHO

Uma frase dizia “27 
de maio vou ma-
tar todo mundo”, 
ao lado da frase foi 
utilizado uma hash-
tag com a palavra 
nazismo

Redes Sociais

Divulgação

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

São José do Rio Preto | domingo, 29 de maio de 2022

D
iv

ul
ga

çã
o



  |  A5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | domingo, 29 de maio de 2022 CIDADES

Raio-x da violência doméstica e 
sexual contra crianças e jovens

ESPECIAL DE DOMINGO

O mês de maio é marcado 
por chamar a atenção da socie-
dade brasileira para uma enor-
midade de doenças. O maio 
Vermelho discute o Combate 
ao Câncer Bucal. O Roxo as 
doenças inflamatórias intesti-
nais. O Amarelo alerta para a 
quantidade de traumas que os 
brasileiros são vítimas princi-
palmente no trânsito. 

No entanto, o mês de maio 
é mais importante por propor 
a discussão de uma patologia 
psicossocial silenciosa e cruel 
que afeta o comportamento 
da sociedade brasileira e é 
recorrente em todas as classes 
sociais: a violência doméstica 
contra crianças e adolescentes. 

Ela é cruel porque atinge 
uma faixa etária que não sabe 
ou não pode se defender. É 
praticada sem o direito à au-
todefesa. Esse universo que é 
vítima tem medo de falar sobre 
o assunto. A violência é segui-
da de ameaças de toda ordem. 
Silenciam. Na grande maioria 
das vezes, praticada dentro de 
casa por um familiar que devia 
protege-la ou pessoa próxima. 

A criança ou adolescente 
fica doente. O comportamento 
indica o problema. 

A grande dificuldade para 
o enfrentamento institucional 
dessa doença coletiva é que 
ela não é resultado apenas da 
condição social, mas também 
das cultural e econômica. O 
país é marcado pela pobreza 
e recebe pessoas oriundas de 
todas as partes do mundo e 
com culturas distintas. 

Os números conhecidos 
são alarmantes. Mas difíceis 
de serem mensurados porque 
existem muitas portas de en-
trada onde o problema pode 
ser identificado. 

A Secretaria de Assistência 
Social de Rio Preto registrou 
no ano passado 787 casos de 
vítimas entre 0 e 19 anos. Nos 
primeiros 4 meses de 2022, 
foram 290. São 27% maiores 
do que no mesmo período de 
2021: 221. Os números são 
do Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SI-
NAN) e informados pela Se-
cretaria de Assistência Social. 

A assessoria de imprensa 
da Prefeitura registra que a 
maioria dos casos de violência 
é contra meninas. Um terço 
delas com até 10 anos. A se-
cretária de assistência Social 
Helena Marangoni diz que o 
problema ganha mais rele-
vância a cada ano que passa e 
que “quando a gente deixa de 
denunciar estamos deixando 
de proteger”. 

A psicóloga forense Railda 
Ferreira das Neves Galbiati, 
que atua na Vara da Infância 
e Juventude de Rio Preto, ao 
lado do juiz Evandro Pelarain, 
cita um dado bem mais as-
sustador. Segundo estudos na 
área, para cada caso de abuso 
sexual notificado, 20 ficam 
fora de qualquer estatística ou 
acolhimento. São invisíveis. 

Crianças e adolescentes são 
vítimas de uma imensa gama 
de violência. A autoprovocada, 
a física e a sexual se destacam. 
Dos 290 casos registrados em 
Rio Preto este ano, 100 foram 
autoprovocados, 95 agressões 
foram físicas e 47 sexuais. As 
psicológicas e morais, 28. O 
abandono ou a negligência, 
19. Não houve registro por 
tortura, embora aconteça. O 
mistério são os motivos dos 
casos autoprovocados. Railda 
cita estudo que mostra que o 

Veja os bairros onde 
mais casos de violência 
contra crianças ocorre-
ram este ano
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Arnaldo Antunes

“É preciso 
cuidado com 
denúncia
falsa”

A psicóloga Daniela 
Terrada, da Secretaria 
Municipal de Saúde, diz 
que é preciso ter muito 
cuidado ao lidar com a 
violência doméstica ou 
sexual. A denúncia pode 
ter um impacto muito 
forte e causar muito so-
frimento pata a família. 

Ela explica que a bus-
ca de tratamento mental 
não resolve o problema 
quando falta a proteção 
da criança. “Sem ela, não 
vai resolver o problema”. 
Tem que haver também a 
intervenção dos operado-
res do Direito. 

Ela relata que há dife-
rentes formas de violên-
cia. As mais agressivas 
têm maior repercussão 
emocional na criança. 
Eventualmente, ela pode 
ser uma violência masca-
rada, de menor intensida-
de, como atos libidinosos 
que camuflam a situação. 
Nesse caso, não á como 
ter uma demanda imedia-
ta pelos serviços de saúde 
mental. 

É importante a família 
falar sobre sexualidade 
com as crianças, mesmo 
que o assunto ainda seja 
um tabu. A linguagem 
tem que ser simples para 
que a criança entenda o 
que está sendo dito. 

Dessa forma, a criança 
entende e passa a saber o 
que está falando. 

Mais graves
Os casos mais graves 

que provocam ansiedade, 
por exemplo, são encami-
nhados para os Centros 
de Atenção Psicossocial 
(Caps). Os menos gra-
ves, têm como destino 
o atendimento primário 
nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBSs). 

Explica que uma de-
núncia só deve ser feita 
a partir de um consenso. 
“Uma notifica falsa pode 
ter consequências muito 
sérias em uma família”, 
avalia. 

E lembra que o afasta-
mento tem que ser feito 
com muito critério. Ele 
pode causar mais sofri-
mento e comprometer 
a qualidade de vida e o 
conforto da criança e dem 
que passa pelo problema. 

“A família toda precisa 
ser acompanhada”, diz.

Da REPORTAGEM

estupro começa entre os 6 e 
os 12 anos. 

Onde 
Embora haja reconheci-

mento de que os casos acon-
tecem em todas as classes 
sociais, são nas regiões mais 
pobres da cidade onde eles são 
detectados e registrados. No 
Pinheirinho, região no meio 
do bairro Solo Sagrado, apenas 
neste ano foram 50 casos. No 
bairro Nova Esperança, 66. No 
Centro, 35 e no Bosque, 33. 

Nas proximidades da Ci-
dade da Criança, 30, e na re-
gião do Hospital de Base, em 
bairros como o São Manoel e 
o Jardim Panorama, 24. Na 
Vila Toninho, 20, e no distrito 
de Talhado, 15. Já nos bairros 
próximos da represa munici-
pal, apenas 7. 

Denúncias
Ao detectar um caso de 

violência ou o comportamento 
que indica a agressão, existem 
várias portas de entrada para 

o problema. Os mais simples 
e rápidos são os disques 100 
e 190 (PM). Outras possibi-

lidades são os Conselhos Tu-
telares, a Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM), a Vara da 
Infância e Juventude, o Centro 
de Referência da Assistência 
Sociais (CRAS), o Centro de 
Referência Especializado em 
Assistência Social (CREAS), 
Secretaria de Saúde e Secreta-
ria de Educação. 

Os casos que chegaram na 
Vara da Infância e Juventude 
de Rio Preto, segundo o juiz 
Evandro Pelarim, e resultaram 
em ações, foram 114 casos em 

2021. Destes, 53 foram acolhi-
dos. Em 2022 são 47 com 45 
acolhimentos. Este ano, são 
mais casos de acolhimento 
de irmãos. Os motivos são 
abandono material e afetivo, 
falta de cuidados de saúde e 
assistência social, violência 
física, alcoolismo e uso de 
drogas pelos genitores. Nesses 
casos, as audiências são feitas 
online, para evitar o contato 
entre o agredido e o agressor e 
evitar que o medo tome conta 
da criança.

Dos 290 casos re-
gistrados em Rio 
Preto este ano, 100 
foram autoprovo-
cados, 95 agressões 
foram físicas e 47 
sexuais

A Secretaria de Assistência Social de Rio Preto registrou no ano passado 787 casos de vítimas entre 0 e 19 anos.

INÉDITO

Projeto da Vara da 
Criança que pode 
mudar o quadro

O que pode mudar esse 
quadro na cidade é um projeto 
de combate ao abuso sexual 
que a Vara da Infância e Ju-
ventude está implantando, 
chamado “Eu Tenho Voz”. Ele 
foi desenvolvido inicialmente 
pelo Instituto Paulista dos 
Magistrados (IPAM). 

Segundo o juiz Pelarin, 
como projeto piloto, ele está 
sendo realizado em duas es-
colas estaduais. No Oscar 
Salgado Bueno e no PIO X. 
Ele tem o objetivo de capacitar 
uma equipe multidisciplinar, 
com especialistas em violên-
cia doméstica, para facilitar a 
identificação dos sintomas dos 
agredidos, fazer o acolhimento 
e dar o encaminhamento cor-
reto.  Até agora mais de 100 
profissionais se inscreveram 
no programa. São rodas de 
conversa e apresentação de 

peças teatrais para a clientela. 
Os espetáculos reproduzem 
a violência cotidiana com as 
quais as crianças se identifi-
cam. As reações das crianças 
com cada situação são um 
indicativo do que elas vivem. 
Facilita o relato espontâneo. 
Elas se sentem encorajadas a 
falar sobre o assunto.

O AGRESSOR

Na maioria dos casos o 
inimigo está dentro de 
casa, diz psicóloga

O agressor Na grande maio-
ria das vezes, “é alguém da fa-
mília, ou conhecido, com quem 
a criança ou adolescente tem 
proximidade, afeto e proteção” 
e que o agressor “se aproveita 
da relação de confiança e de 
responsabilidade pelo cuidado 
com a vítima.” 

O Unicef estima que, dia-
riamente 18 mil crianças e 
adolescentes são vítimas de 
violência e que 80% desses 
casos ocorrem dentro de casa. 
No Brasil, 3 crianças são abu-
sadas a cada hora. Os números 
são maiores e não chegam ao 
conhecimento dos serviços 
ou dos familiares. Dos casos 
notificados 51% são crianças 
entre 1 a 5 anos de idade. 
Entre janeiro a setembro de 
2021, mais de 119,8 mil de-
núncias de violação de direitos 
foram registradas em todo o 

país. Dessas, 66% dos casos, 
a agressão ocorreu dentro 
de casa (79.872) e a mãe é a 
principal violadora (51,293 
das denúncias), seguido pelo 
pai (20.296), pelo padrasto e 
madrasta (8.269). “Este ano, 
nos 4 primeiros meses, foram 
4.486 denúncias registradas 
em todo o Brasil”, diz Railda.

CÁRCERE COM AGRESSOR

Juiz afirma ser contra homeschooling 
Tramita no Congresso Na-

cional um projeto de homes-
chooling (escola em casa). O 
juiz Evandro Pelarim é contra a 
iniciativa. Ele enfatiza que, por 
ora, a educação em casa é ilegal 
no Brasil. Fere o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a Lei 
de Diretrizes da Educação Bá-
sica e a Constituição Federal. 

Ele diz que lugar de crian-
ça é na escola. “É um espaço 
fundamental de proteção à 
criança” e “é o lugar fora da 
sua residência onde ela passa 
o maior tempo da sua vida.” 

“Muitos casos de abusos e 
violência contra a criança são 

descobertos na escola”. Cita a 
relação de confiança que elas 
mantêm com o professor. É o 

suporte para que ela converse 
sobre o assunto, acredita. 

Para ele, o projeto “Eu 

Tenho Voz” vai qualificar o 
professor para observar e des-
cobrir os sintomas da violência 
e de abusos e fazer o encami-
nhamento correto. “A escola 
tem um papel fundamental na 
proteção da criança”, afirma. 

Carcere
Se o projeto de educação 

domiciliar for aprovado no 
Brasil, o agressor vai impedir 
a criança de ir para a escola e a 
casa vai passar a ser o cárcere 
onde a vítima, quando criança, 
vai ser obrigada a se submeter 
ao agressor.

Guilherme Batista Divulgação

ATÉ AGORA

100
PROFISSIONAIS da 
área da educação já se 
inscreveram e fazem o 
curso para identificar 
casos nas escoals

ENTRE OS CASOS

80%
ACONTECEM dentro 
de casa e o agressor 
na maioria das vezes 
é um parente próximo, 
segundo Unicef

Divulgação
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O desembargador Rui 
Cascaldi, da 1ª Câmara do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo (TJ), negou liminar 
solicitada em dois recursos 
pedidos pela atual diretoria 
do Rio Preto Esporte Clube. 
Os recursos pediam a sus-
pensão e a extinção do pro-

Diretoria do Jacaré perde recursos 
em ação que cancela assembleia

FUTEBOL

O processo corre na 5ª 
Vara Civil sob a respon-
sabilidade do juiz Lin-
coln Augusto
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cesso que corre na 5ª Vara 
Civil de Rio Preto. 

O processo que corre na 
5ª Vara Civil, sob a respon-
sabilidade do juiz Lincoln 
Augusto, pede a anulação 
da Assembleia Geral de de-
zembro de 2018 que elegeu o 
atual Conselho Deliberativo 
e a diretoria em exercício. 

Os sócios que pedem a 
anulação afirmam que ela 
foi realizada sem cumprir as 
regras legais para ser convo-
cada. Para eles, ela é nula. 
E, por extensão, o Conselho 
e a diretoria que foram elei-
tos naquela oportunidade 
também estão exercendo a 

funções ilegalmente. 
A diretoria, encabeçada 

pelo ex-deputado José Edu-
ardo Rodrigues, já havia 
pedido o afastamento do 
juiz de Rio Preto, alegando 
que ele não tem isenção para 
julgar o caso. Nele, também 
solicitaram a suspensão do 
processo. 

Os dois recursos anterio-
res, no Tribunal de Justiça, 
também foram negados. Desta 
vez, novamente o Tribunal en-
tendeu que não há base para 
suspender o processo e nem 
para suspeição do juiz local. 

O desembargador Casco-
ni diz no seu despacho que 

não vislumbra desacerto na 
decisão que não atendeu o 
recurso e que não vê “risco de 
dano irreparável ou de difícil 
reparação.” Aguarda-se agora 
a sentença final tanto em Rio 
Preto quanto dos recursos 
que a diretoria do Rio Preto 
entrou no Tribuna de Justiça. 

Se a atual diretoria do Rio 
Preto perder as ações, vai ser 
destituída e todos as decisões 
que tomou nesse período, 
anuladas. O atual presiden-
te José Eduardo Rodrigues 
foi procurado, mas não foi 
encontrado. O advogado dos 
autores da ação de anulação 
não quis comentar o caso.

ASSISTÊNCIA

Evento no próximo dia 2 de junho foca 
emprego para pessoas com defiência

A Secretaria Municipal 
da Mulher e Pessoa com De-
ficiência e Igualdade Racial 
se une em parceria com a 
ARA-Associação de Rein-
tegração Assistencial-, no 
próximo dia 2 de junho para 
a realização  do Programa de 
Empregabilidade da Pessoa 
com Deficiência – Emprego 
Apoiado Rio Preto. 

Das 9h às 13h, do dia 2, 
na sede da ARA, rua dos Ca-
tequistas, 240, Vila Anchieta, 
será realizada uma atividade 
para promover o programa 
Emprego Apoiado, uma das 
vertentes da Secretaria da 
Mulher,  com entrevistas de 
emprego pelas empresas par-
ceiras,  preenchimento de for-
mulários para cadastramento, 
fichas e outros. 

A equipe técnica da PcD 
estará a postos para tirar dú-
vidas em relação ao programa 
emprego apoiado, atualiza-
ções de currículos e encami-

nhamos para preenchimento 
do laudo caracterizador da 
deficiência. 

A Organização da Socieda-
de Civil ARA é a responsável 
pela execução do serviço de 
referência e atendimento do 
departamento da pessoa com 
deficiência da Secretaria da 
Mulher.  

O projeto em Rio Preto 
existe desde 2010, antes bati-
zado Programa Ser-Eficiente. 
Desde 2012, passou a ser o 
programa Emprego Apoiado. 

O programa visa a promo-
ção da inclusão das pessoas 
com deficiência no município, 
além da permanência no mun-
do do trabalho. 

O programa conta com 
uma equipe técnica qualifica-
da, composta por psicólogos 
especialistas e assistentes 
sociais que utilizam a meto-
dologia do emprego apoiado. 
São realizados atendimentos e 
acolhimentos para avaliações 
e orientações profissionais. 
Esse apoio é personalizado 
para cada pessoa com defi-
ciência. 

No geral, a metodologia 
de emprego apoiado é aplica-
da há mais de 30 anos em pa-
íses como Espanha, Canadá, 
Portugal e Estados Unidos, 
e sua principal característica 
é que toda pessoa com defi-
ciência é capaz de entrar no 
mercado de trabalho desde 
que exista acessibilidade e o 
apoio necessário. 

Atualmente o programa 
conta com a parceria de 179 
empresas cadastradas no 
município. 

Mais informações através 
do e-mail: emprego.pcd@
riopreto.sp.gov.br e telefone 
(17) 3222-2041.

Evento vai acontecer dia 2 de junho e foca emprego para deficientes
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CASAMENTO PERFEITO
DO MÊS DE MAIO
Na semana que passou, ocorreu o casamento de 
Natalia Guimarães (37) e Leandro Scornavacca (40). 
Foi uma cerimônia lindíssima realizada na Casa Jardim 
Eventos. O bolo não tinha cereja, mas a decoração 
foi de cerejeira. A noiva ficou muito emocionada, ao 
ouvir palavras lindas do noivo. O casal já morava junto 
há quatorze anos e decidiram oficializar os votos de 
união. Juntos eles têm duas filhas que são gêmeas, 
Kiara e Maya. A noiva entrou com um lindo vestido ao 
som da música “Anjo”, do grupo KLB (Kiko, Leandro e 
Bruno) que o marido faz parte. As gêmeas de 8 anos 
foram as daminhas e entraram com as alianças. Os 
noivos explicaram que a demora do casamento, foi 
porque, quando as filhas nasceram, eles já se consi-
deravam casados. Uma comemoração intimista reuniu 
60 convidados, entre amigos, íntimos e convidados. 
Foto de:  Iwi Onodera e Manuela Scarpa/Brazil News. 

BAILE DE ANIVERSÁRIO
Parabéns ao presidente Jesus e toda a diretoria pelo 
baile realizado que foi tripla comemoração (100, 101 
e 102 anos), já que durante a pandemia não houve 
festas de comemoração. A diretoria realizou um 
evento para comemorar três anos seguido em uma 
única festa. Mesmo com frio intenso, 500 pessoas 
desfrutaram do melhor baile de aniversário do Auto-
móvel Clube. No frio, as mulheres ficaram muito mais 
elegantes. Foi um festival de luxo e elegância. Um 
sucesso muito grande, parabéns a diretoria.

FESTA JUNINA DO
AUTOMÓVEL CLUBE
A festança está marcada para os dias 24 e 25 de 
junho. Um dos diretores do conselho deliberativo 
poderá levar como pauta na reunião e pedir para 
repetir, como em outras diretorias, o pastel do Mer-
cado Municipal da pastelaria cinco estrelas do Tadau, 
dos educadíssimos Elisa e Nelson. A diretoria nunca 
mede esforços para que o melhor aconteça. O evento 
promete ser recheado de comidas típicas e as brinca-
deiras juninas.

RECEITA DE SAÚDE 
O médico da clínica de cardiologia, clínica Atique, Dr. 
Sthefano Atique Gabriel, tem uma receita maravilho-
sa: um lanche e uma salada mediterrânea que cola-
bora com o coração. Vale a pena conferir.

BELEZA DA SEMANA PASSADA
A beleza de Ana Paula Jales como a garota da semana.

RECORDAR OS MOMENTOS 
FELIZES NO MUNDO ARTÍSTICO
A maior parte das pessoas já sabe que o Tim Maia 
era um ótimo cantor e compositor. Ele era muito bem 
humorado em sua entrevista. Certa vez, em entrevis-
ta com o Jô Soares, ele comentou que morou muito 
tempo nos Estados Unidos. Na época, o cantor contou 
que puxou etapa que quer dizer chilindró.
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Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 – SPE LTDA, inscrita
no CNPJ/MF sob nº 15.567.104/0001-50, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 
e regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem 
imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 08 de Junho de 2022 às 11:10 horas. Segundo Leilão: dia 13 de Junho de 2022 às 
11:10 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais 
condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição do Imóvel: O lote
nº 04, da quadra L, situado no loteamento denominado “JARDIM DOS BURITIS”, situado nesta cidade e comarca de São 
José do Rio Preto/SP, com as seguintes medidas e confrontações: Pela frente mede 10,00m e divide-se com a Rua 
Projetada 9; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 03 e parte do lote 02; 
do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 05; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 
27, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 11,52m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula
nº 150.020 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito:
1º Leilão R$ 67.809,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 286.570,87. Caso não haja licitantes ou não 
seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 13 de Junho de 2022, às 11:10 
horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das 
despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários 
advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br , até uma hora 
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel 
possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da 
Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta 
do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento)
a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, 
registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel 
objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais 
ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, 
estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da 
área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17
§ 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente
ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não
se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a).
Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade no tocante
à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas.  O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência
ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 08/06/2022 às 11h10 2º Leilão: dia 13/06/2022 às 11h10

Escola de Rio Preto faz desfile de vestidos 
de noivas produzidos com recicláveis

Na noite da última quinta-
-feira, 26, a Escola Estadual 
Professora Zulmira da Silva 
Salles realizou um desfile de 
noivas onde misturou criativi-
dade e sustentabilidade. Pelas 
mãos de Flávio Henrique 
de Almeida Silva, professor 
de Arte, que é formado em 
educação artística com ên-
fase em plásticas e cênicas 
da arte, e também produtor 
de eventos, o desfile trouxe 
o tema “Noivas de Maio”, 
com produção e realização 
dos alunos do ensino funda-
mental, dos sextos ao nonos 
ano. Além de Flávio, o evento 
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teve apoio e participação 
dos professores da Escola 
Zulmira da Silva Salles. O 
evento, anualmente realiza-
do pelo professor, tem como 
objetivo associar a moda, o 
artesanato e a criatividade 
dos alunos à coleta seletiva. 
Onde transformaram os ma-
teriais recicláveis em peças de 
roupas, reaproveitando todo 
tipo de material, como: lona, 
sacolinhas plásticas, garrafas 
pet, lacres e tampinhas, entre 
outros. Além deste evento, 
Flávio Henrique já começa 
a produzir, juntamente com 
os alunos, outros  projetos, 
entre eles: festa junina, gas-
tronomia brasileira e gincana 
folclórica. (Colaborou Luiz 
Felipe Possani)

Arquivo PESSOAL

Flávio Henrique de Almeida Silva, professor de Arte



PROCON-SP NOTIFICA 
MASTERCARD

DIA DOS NAMORADOS: CONFIRA AS 
DICAS NA COMPRA DE PRESENTES

Empresa deverá explicar sobre 
aumento de “taxa de intercâmbio” 
cobrada dos supermercados.
O Procon-SP notifi cou a empresa 
Mastercard Brasil Soluções de 
Pagamento Ltda. solicitando 
explicações sobre notícias 
relatando aumento da “taxa 
de intercâmbio” cobrada dos 
supermercados. O valor deve ser 
pago pelo lojista cada vez que o 
consumidor usa cartões de crédito 
e débito da referida bandeira para 
pagamento de alguma compra 
efetuada no estabelecimento.
A empresa deverá apresentar as 
seguintes informações:
– qual a composição da referida 
taxa em termos percentuais 
e absolutos, demonstrando 
documentalmente sua evolução 
fi nanceira nos últimos dois anos, 
bem como o reajuste vigente a 
partir de 22 de abril de 2022;
– esclarecer sobre a negociação 
da remuneração entre 
a administradora, as instituições 
bancárias e os fornecedores 
do segmento supermercadista, 

quando formalizadas as transações 
pelo público consumidor – 
mediante utilização dos cartões 
pré-pago, na modalidade débito e 
crédito (nos casos de parcelamento 
ou pagamento à vista);
– apresentar elementos 
comprobatórios para a aplicação 
de reajuste nas taxas;
– demonstrar a taxa de desconto 
média praticada nas transações 
envolvendo o segmento 
supermercadista nos últimos dois 
anos, assim como, estudo sobre 
previsão de impacto de custo 
ao consumidor fi nal após sua 
aplicação;
O Procon-SP também quer saber 
da Mastercard quais os termos e 
condições gerais de contratação de 
seus serviços e de que forma essas 
informações são disponibilizadas 
ao consumidor para ciência.
A empresa ainda deverá comprovar 
o funcionamento de Canais de 
Atendimento aos consumidores, 
para recebimento e tratamento de 
demandas de natureza operacional, 
fi nanceira e de segurança.
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Envie dúvidas e perguntas para: sergioparadasobrinho@gmail.com

17-99279-4724PEÇA PELO DELIVERY
04 LOJAS EM BREVE LOJA 05 !!!04 LOJAS EM BREVE LOJA 05 !!!

O Dia dos Namorados é uma data 
comemorativa, não ofi cial, na qual 
predomina de acordo coma tradição 
inclui a troca de presentes, um jantar 
especial uma hospedagem em algum 
hotel, entre muitas outras opções 
oferecidas pelo comércio, como 
forma de demonstrar afeto entre 
casais de namorados, pretendentes 
ou ofi cialmente unidos. No 
Brasil, foi escolhido o dia 12 
de junho, véspera do dia de Santo 
Antônio, considerado o “santo 
casamenteiro” para a comemoração. 
Entretanto e outros países, a exemplo 
dos Estados Unidos, a comemoração 
ocorre em 14 de fevereiro – dia de 
São Valentim ou Valentine’s Day.
O dia 14 de fevereiro foi fi xado 
em homenagem ao bispo 
católico Valentim que, ainda na 
época do Império Romano foi 
proibido de celebrar casamentos 
e, por desrespeitar a proibição foi 
decapitado em 14 de fevereiro 
do ano 270 por ordem do 
imperador Claudius II, depois 
de permanecer preso por longo 
tempo. A tradição de enviar 
presentes - fl ores, cartões, joias, 
bombons – começou porque jovens 
da época mandavam presentes para o 
bispo encarcerado.
Visando facilitar a aquisição de 
presentes para a data tradicional, 
reunimos algumas dicas a seguir:
Para auxiliar os enamorados 
que pretendem presentar seus 
companheiros ou companheiras, 
reunimos algumas dicas e  orientações 
sobre os cuidados a serem observados 
na hora da compra dos produtos ou 
serviços. Confi ra a abaixo:

Flores: Nesta época aumenta a 
procura por fl ores, por isso é bom 
fazer uma pesquisa prévia. Tipos 
de fl ores, arranjos e valor do frete 
infl uenciam no preço fi nal. Peça a 
descrição do produto por escrito 
com identifi cação do local e período 
de entrega. Solicite confi rmação 
do recebimento e exija nota fi scal 
ou recibo. Em caso de divergência, 
será mais fácil pedir reparação.

Cestas: Muitas são as opções de 
cestas, como de pães, frutas e etc. 
O consumidor deve fi car atento se 
os produtos estão dentro do prazo 
de validade e exigir que não haja 
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contato direto dos alimentos com 
fl ores e objetos químicos, tais como 
perfumes e cosméticos, se forem 
incluídos na cesta. Solicite que o 
fornecedor confi rme a entrega.

Chocolates: O importante é 
observar se no rótulo constam 
informações como data de validade; 
peso líquido e composição; e ainda; 
a lista de ingredientes que compõem 
o produto. Verifi car a embalagem 
é muito importante, pois é ela que 
protege o chocolate de insetos e 
contaminação. Para os produtos 
artesanais valem as mesmas regras.

Produtos eletrônicos: Compare 
os preços e prazo da garantia. 
Não se esqueça de verifi car se 
existe assistência técnica em 
Mato Grosso. Solicite uma 
demonstração de funcionamento 
do aparelho e teste as funções.

Perfumes e cosméticos: A dica é 
observar atentamente a embalagem. 
Produtos nacionais e importados 
devem conter as informações sobre 
a mercadoria em língua portuguesa. 
Instruções de uso, características, 
registro no órgão competente, 
prazo de validade, composição, 
volume/quantidade, condições de 
armazenamento e identifi cação 
sobre o fabricante/importador 
são algumas das informações 
que devem der disponibilizadas.

Roupas e calçados: Sempre 
perguntar antes se a loja aceita a troca 
do produto por questões de gosto, cor 
e tamanho, isso vale para a compra de 
qualquer produto. Também é preciso 
se informar sobre prazos e condições 

para a realização da troca, caso seja 
necessário. Quando, no momento 
da compra, o comerciante oferecer 
o direito a troca, o consumidor 
poderá exigir tal substituição. Sempre 
que possível solicite comprovante 
do benefício da troca por escrito.

Vale presente: É importante que 
o vale garanta exatamente o que 
foi descrito. Anote na nota fi scal 
o valor, a forma de restituição 
de eventuais diferenças e prazo 
de validade do vale presente.

Compra pela internet: É preciso 
verifi car se constam no site o número 
do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ), endereço físico 
e canais de troca e atendimento. 
Observe, também, se há cobrança 
de frete, existência de outras taxas 
e o prazo de entrega. Ao efetuar a 
compra, imprima ou salve em seu 
computador a página do site com os 
dados. Antes de enviar seus dados 
pessoais e de seu cartão de crédito, 
observe se a conexão é segura 
(endereço iniciado por https:// 
e cadeado ativado, por exemplo).

Restaurantes e casas 
noturnas: Informações sobre 
o cardápio, preços, cobrança de 
couvert/couvert artístico e taxa de 
serviços devem estar à vista do cliente 
na entrada do estabelecimento. 
Em casas noturnas, a cobrança de 
consumação mínima é ilegal e a 
imposição de multa pela perda da 
comanda é considerada abusiva. 
A informação referente à taxa de 
serviço deve ser prestada no cardápio 
e na nota fi scal de forma clara e 
precisa, inclusive, discriminando 
o valor cobrado e a orientação 
sobre a cobrança ser opcional.

Hotéis e motéis: O cliente tem 
direito a informações claras e precisas 
para decidir sobre possibilidades 
de acomodação, preços, formas de 
pagamento e tempo de permanência. 
Os preços dos itens contidos 
no frigobar também devem ser 
informados previamente e por 
escrito. Em geral, motéis e hotéis 
fazem promoções para essa data. 
Portanto, convém
Comparar as vantagens oferecidas e 
claro, fazer reserva.

Viagens: No caso dos pacotes 
de viagens, é importante que o 
consumidor leia o contrato com a 

agência de viagem ou operadora 
e verifi que serviços e passeios 
que estão inclusos, políticas de 
cancelamento e, acima de tudo, a 
documentação. Se for viajar para o 
exterior, pesquise na agência ou na 
internet se o país de destino requer 
visto de entrada ou vacinas para não 
Ter surpresas no aeroporto.

Cinema: Preços de ingressos, de 
entrada, meia entrada, horários de 
exibição dos fi lmes, faixa etária, 
número de lugares devem ser 
informados de forma clara. A 
entrada na sala de exibição de clientes 
portando produtos alimentícios 
adquiridos em outro local deve 
ser permitida se houver venda de 
produtos alimentícios no interior 
do estabelecimento. Qualquer 
alteração na programação deve ser 
comunicada com antecedência.

Formas de pagamento: Com 
relação ao pagamento, o consumidor 
precisa redobrar a atenção, pois os 
comerciantes estão autorizados a 
oferecer descontos de acordo com o 
prazo ou instrumento de pagamento 
utilizado. É importante lembrar 
que as lojas não são obrigadas a 
receberem cheques de terceiros 
ou de outras praças, porém os 
estabelecimentos devem deixar 
bem visível a informação para que 
o cliente possa escolher a melhor 
forma de quitar a compra e para não
Provocar transtornos aos clientes.

Prefi ra sempre o pagamento 
à vista, pois assim é possível 
negociar descontos. Ao optar pelo 
parcelamento, tire todas as dúvidas 
sobre a periodicidade, número e 
valor das parcelas, taxa de juros ao 
mês e ao ano, encargos e o valor total 
a prazo. Todas esses dados também 
devem ser informados de forma clara, 
visível e ostensiva pelo fornecedor.

Dicas para comprar pela internet 
Fazer uma pesquisa de preços, buscar 
recomendações e informações sobre 
o site, inclusive se o fornecedor 
tem endereço físico, CNPJ e se 
disponibiliza contato para dúvidas 
são medidas importantes 

Antes de fazer sua compra, entre 
no site do Procon-SP e consulte 
informações sobre a empresa; 
verifi que também o site receita.
fazenda.gov.br. É interessante checar 
a política de pós-venda da empresa 
e, além disso, trocar a sua senha 
regularmente para evitar clonagem. 
O consumidor deve estar atento à 
forma como procura o fornecedor: 
não deve responder mensagens 
de publicidade ou acessar os links 
enviados. É ele quem deve buscar 
o fornecedor por sua iniciativa, 
acessando as páginas ofi ciais.
Preços muito abaixo do mercado 
podem indicar problemas, como 
golpes, fraudes, mercadoria 
falsifi cada et.
É direito previsto pelo Código de 
Defesa do Consumidor a devolução 
do item adquirido no prazo de sete 
dias da compra ou da entrega; nesse 
caso, o consumidor não deve ser 
cobrado por nenhum valor e, de 
preferência, deve registrar o pedido 
de cancelamento por escrito.
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Na tarde de ontem foi realizada a 16ª edição da Feijoada do 
Mané, no espaço Green Gold, em prol ao Centro Social do Estoril, 
que tem como diretor voluntário Manoel Neves Filho. O evento 
beneficente reuniu  autoridades, pessoas da sociedade e volun-
tários. Foram oito horas de evento 100% Open Bar e Open Food. 
Confira algumas fotos.  (Colaborou Luiz Felipe Possani)

“Cara de Danada” é nova 
música do cantor rio-pretense 
Renan Willians

Com projeto solo, o can-
tor rio-pretense Renan 
Willians traz para seu re-
pertório uma mescla de 
músicas que vão do serta-
nejo, piseiro ao pop-rock. 
Conhecido por estar nos 
melhores shows de Rio 
Preto e região, o cantor 
leva sua música autoral, 
assim como alguns singles 
conhecidos, para grandes 
eventos. Recentemente 
o cantor abriu shows de 

renomadas duplas como: 
Gian e Giovani, João Neto 
e Frederico, Djavú, MC Mi-
rella, MC DG, Os Cretinos, 
entre outros. 

Em todas as plataformas 
digitais, a música Cara de 
Danada,  que traz uma pe-
gada do piseiro, que virou 
hit nacional, foi lançada a 
menos de uma semana e 
está caindo no gosto dos 
baladeiros de Rio Preto. 

Com influência familiar, 

onde avô e primos tocaram 
e tocam em grandes bandas, 
ele começou cantando aos 
10 anos de idade. Renan 
Willians entrou pro ramo 
profissional aos seus 15 
anos. Há 9 anos ele parti-
cipou de bandas e proje-
tos, como: a Nova Era, que 
rodou toda região fazendo 
grandes shows, Us Caras e 
Ela, que também é bem po-
pular em Rio Preto e região. 
Já teve sua dupla sertaneja, 

mas sentiu a necessidade de 
seguir carreira solo. E ago-
ra, aos 24 anos de idade, o 
jovem cantor, com sua voz 
potente, chegou com tudo 
para mostrar ao público 
rio-pretense e brasileiro que 
tem o dom.

Hoje, Renan Willians, 
totalmente focado em sua 
carreira solo, com apoio do 
agenciador, o empresário 
Cláudio Parise, ele traz para 
as casas noturnas, shows, 
baladas, eventos particula-
res, corporativos e bares, 
seu talento, carisma, intera-
ção com o público, sua voz 
cativante e o gingado dos 
melhores hits da atualidade. 

(Colaborou Luiz Feli-
pe Possani)
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A 16ª edição da 
Feijoada do Mané


