
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP - SEXTA-FEIRA - 03 DE JNHO DE 2022 - ANO XIX- Nº 5.573 - R$ 1,50

DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

O time de futebol feminino do 
Realidade Jovem/Smel, de Rio 
Preto, enfrenta a equipe do 
Taubaté, no dia 11 deste mês, às 
15 horas, no Distrito Industrial, 
na primeira rodada do Brasilei-
rão Feminino A3. 
ESPORTES Pág.6

FUTEBOL
FEMININO

Falta de leitos e cirurgias 
sufocam atendimento no HB

CRISE NA SAÚDE REGIONAL

PROFESSORES

Edinho 
sanciona 
bônus de 
R$ 1,8 mil

Em mais um encontro para debater a situação delicada por que passa a saúde dos municípios da região de Rio Preto, o diretor do 
Hospital de Base, Jorge Fares, novamente foi enfático: “faltam leitos”. A declaração de Fares ocorreu nesta quinta-feira, 2, du-

rante reunião do Parlamento Regional Metropolitano de Rio Preto, na Câmara Municipal. CIDADES Pág.5

TORNEIO

Cidade recebe 
circuito de 
hipismo a 
partir de hoje

PARQUE
ECOLÓGICO

Parque Ecológico Walter 
Spo�   será entregue ao 
município em 5 de junho, 
Dia Mundial do Meio Am-
biente  CIDADES Pág.6

MEIO AMBIENTE 300 DIAS

EM AVENIDA

GCM e PM 
recolhem 
veículos 
em blitz

Seis motocicletas com docu-
mentação vencida e pneus 
carecas foram apreendidos 
pela blitz que ocorreu na 
avenida Brigadeira Faria 
Lima. CIDADES Pág.4

TERMINAL

Acesso a 
espaços 
públicos terá 
seguranças
A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Empresa 
Municipal de Urbanismo 
(Emurb), abriu processo 
licitatório, na modalidade 
pregão presencial, para 
contratar empresa respon-
sável pelo fornecimento de 
mão de obra que realizará 
o controle de acesso dos 
ônibus, funcionários e pú-
blico em geral no Terminal 
Urbano e em outros espaços 
públicos.A licitação corre 
no dia 17, às 9 horas na sede 
da autarquia municipal. 
CIDADES Pág.5
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Reforma da 
Rodoviária
começa na 
segunda

BADY BASSITT

Autoridades 
criticam 
contorno 
ferroviário
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Problema de tireóide
e fertilidade

A avaliação da função 
da tireoide é importante em 
todas as mulheres que estão 
querendo engravidar, pois 
o controle de sua função é 
recomendado para se ter 
uma gestação mais saudável.
Quando a função desta glân-
dula está muito alterada, a 
mulher pode apresentar irre-
gularidade menstrual e falta 
de ovulação. Nesses casos, 
uma avaliação hormonal pode 
revelar um tratamento sim-
ples para a infertilidade cau-
sada apenas por anovulação.
Mulheres com alteração da ti-
reoide por causa autoimune, 
como Doença de Graves e de 
Hashimoto, podem apresen-
tar diminuição da reserva 
ovariana mais precocemente 
também. Nesses casos, uma 
conversa com um especialista 
pode te direcionar para reali-
zar o congelamento de óvulos 
mais precocemente ou então 
até mudar os planos quanto 
ao adiamento da gravidez.
E não são apenas as mulhe-
res que podem se deparar 
com alterações da função 
tireoidiana. Homens com 
baixa produção de esperma-
tozoides devem também ser 
avaliados quanto à presença 
de hipogonadismo. No caso 
de hipogonadismo de origem 
central, a avaliação da tireoi-
de torna-se fundamental.
Por conta da relação entre hi-
potireoidismo e infertilidade, 
muitas pesquisas apontam 
a importância de se realizar 
exame de tireoide quando a 
mulher está enfrentando di-
fi culdade para engravidar ou 
vem passando por abortos.

Além do exame clínico e 
de ultrassom da tireoide, o 
médico endocrinologista ou 

ginecologista deve solici-
tar exames de sangue para 
verifi car os níveis de hormô-
nios que interferem com a 
fertilidade da mulher.

Após detectada a rela-
ção entre hipotireoidismo e 
infertilidade, o tratamento 
geralmente é feito por meio 
de reposição hormonal com 
uma versão sintética dos 
hormônios da tireoide. Para 
reproduzir o funcionamento 
ideal da glândula, é preciso 
tomar o remédio todos os 
dias. A dosagem deve ser 
individualizada, sendo im-
portante o controle perió-
dico para que seja ajustada 
sempre que necessário. Em 
geral, o tratamento deve ser 
feito por toda a vida.

Mulheres que estão ten-
tando engravidar ou que 
estão em tratamento de fer-
tilidade, como a fertilização 
in vitro(FIV), devem manter 
níveis adequados dos hormô-
nios tireoidianos. Uma vez 
tratada a tireoide, a fertili-
dade tende a se restabelecer.

Nem sempre existe uma 
relação entre hipotireoi-
dismo e infertilidade, mas 
caso a mulher esteja apre-
sentando dificuldade para 
engravidar, é indicado que 
ela procure um especialista 
para que ele faça uma ava-
liação completa e detalhada 
do caso. Na maioria das 
vezes, os problemas na ti-
reoide podem ser tratados, 
possibilitando uma gestação 
tranquila.

*Por Luiz Fernando 
Gonçalves Borges – mé-
dico ginecologista e obs-
tetra, pós-graduado em 
Reprodução Humana

Carlos Roberto do Carmo, natu-
ral de Votuporanga-SP, faleceu 
aos 64  anos de idade. Deixa o fi-
lho Giorge. Será sepultado no dia 
02/06/2022 às 16h 30min, saindo 
seu féretro do velório São João 
Batista para o Cemitério São João 
Batista.

FALECIMENTOS E MISSAS
Edson Cardoso dos Santos, Será sepul-
tado no dia 02/06/2022 às 13h, saindo 
seu féretro do velório São João Ba� sta 
para o Cemitério São João Ba� sta.

Regina de Arruda, Será sepultada no 
dia 02/06/2022 às 8h, saindo seu fére-
tro do velório Ercilia.

O conflito militar entre 
Rússia e Ucrânia, que come-
çou em fevereiro deste ano, 
está provocando um temor 
geral no mundo, por conta 
dos efeitos das sanções apli-
cadas contra os russos e a sua 
possível retaliação contra o 
ocidente. Após as primeiras 
horas do início do confl ito, a 
escalada da aversão ao risco 
foi a reação imediata dos in-
vestidores, fazendo com que 
as principais bolsas de valores 
aprofundassem suas perdas, 
com destaque para a bolsa de 
Frankfurt, que chegou a cair 
5%. Isso sem contar no índice 
de Moscou, principal da bolsa 
russa, que chegou a cair 45%. 
No Brasil, onde bolsa e câmbio 
vinham se beneficiando do 

Como a guerra na Ucrânia afeta 
economicamente o Brasil?
Jean Dornelas Fora todos esses aumentos do custo 

dos insumos exportados por esses
países, outra preocupação para nós 
brasileiros é a instabilidade econômica

fl uxo estrangeiro atraído pelas 
commodities e ativos conside-
rados baratos, não foi diferente. 

Na manhã seguinte do ata-
que russo, o dólar avançava 
1,83% em relação ao real, co-
tado a R$ 5,096, e o Ibovespa 
caía 2,02%, aos 109.742 pon-
tos. Além do impacto no mer-
cado fi nanceiro, um ponto de 
alerta acionado para o Brasil 
foi o agravamento da infl ação. 
O cenário de preços mais altos 
e atividade estagnada é preju-
dicial para a economia de uma 
forma geral, impactando desde 
consumidores até integrantes 
das cadeias produtivas no país. 
A pressão pode vir de todos os 
lados, já que Rússia e Ucrânia 
são grandes exportadores de 
commodities agrícolas, como 
trigo e milho, e energéticas, 
como petróleo e gás natural. 

E claro que esses aumentos 
irão impactar sobre o bolso do 
consumidor fi nal. Fora todos 
esses aumentos do custo dos 
insumos exportados por esses 

países, outra preocupação para 
nós brasileiros é a instabilida-
de econômica, pois tendo em 
vista nossa dependência com 
relação a situação do câmbio, 
automaticamente todos os 
nossos preços são impactados 
diretamente em virtude da 
instabilidade do mesmo – coi-
sa propiciada pela guerra que 
ocorre no leste europeu.

Contudo, o consumidor 
deverá fi car atento que há pro-
dutos que não se justifi cam em 
sofrerem aumento de preço, e 
em tais casos cabe ao consu-
midor denunciar ao Procon 
o que julgar necessário, pois 
infelizmente existem alguns 
empresários que se aprovei-
tam da situação para aplicar 
aumentos que não poderiam 
ser justificados ordinaria-
mente... Estamos em uma 
economia de livre mercado, 
em que o Procon não controla 
os preços? De fato, estamos, 
mas qualquer aumento acima 
da média e sem qualquer jus-

tifi cativa, pode ser considerado 
abuso econômico e isso deve 
ser denunciado ao Procon. 

A Fundação Procon reali-
zou uma Operação em julho 
de 2020, onde em três meses 
foram fi scalizados mais de 5 
mil estabelecimentos comer-
ciais, entre farmácias, super-
mercados, distribuidores de 
gás e postos de combustíveis, 
em 302 municípios do estado. 
Fornecedores que praticavam 
preços abusivos ou cometiam 
irregularidades ao Código de 
Defesa do Consumidor foram 
multados. Portanto, as pessoas 
devem fazer suas denúncias se 
acharem necessário; para isso, 
podem se valer do WhatsApp 
do Procon, de número (17) 
99627-0582, ou então se des-
locar até a sede do Procon em 
Rio Preto, na rua Silva Jardim, 
3604, bairro Santa Cruz, ou 
ainda podem se valer das redes 
sociais do órgão. Através da 
sua denúncia o órgão poderá 
fi scalizar os estabelecimentos 
infratores... Procon neles!

*Advogado e Diretor do 
Procon Rio Preto. Gradu-
ado em Direito na Unirp, 
aprovado no exame da 
OAB/SP. Pós graduado 
em Direito Processual e 
Material do Trabalho.

No dia 24 de maio foi san-
cionada a Lei 14.344/2022, 
que foi batizada de “Lei Henry 
Borel”, em homenagem ao me-
nino morto em 2021, no Rio 
de Janeiro, em decorrência de 
agressões.

 A referida lei cria meca-
nismos para a prevenção e o 
enfrentamento da violência 
doméstica e familiar contra 
a criança e o adolescente e, 
entre outras medidas, passou 
a considerar como hediondo, 
ou seja, o qual é inafi ançável e 
insuscetível de graça, indulto 
ou anistia, o crime de homicí-

Sem a possibilidade de rea-
lização de shows presenciais em 
2020 e 2021, vimos um boom 
de lives nas mídias digitais de 
cantores e artistas no Brasil e no 
mundo.  Além do crescimento 
das plataformas de streamings 
de áudio e vídeo. Porém, dife-
rentemente de outras áreas, que 
sofreram uma retração, a música 
esteve bem presente no dia a dia 
de quarentena e isolamento social 
dos brasileiros. 

Dados do Brasil liberados em 
março pela associação “Pro-Mú-
sica”- fi liada e representante na-
cional da Federação Internacional 
da Indústria Fonográfi ca (IFPI) 
- mostram que o mercado fono-
gráfi co no país teve crescimento 
de 32%, quando comparado ao 
ano anterior, mantendo resulta-
dos ascendentes pelo sexto ano 
consecutivo e alcançando receita 
de R$ 2,1 bilhões em 2021.

Mantendo também o posicio-
namento entre os principais mer-
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Wagner Balera

Wilson Lannes

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

Receba no� cias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

MAIS FÉRTIL

DR. LUIZ FERNANDO
BORGES
saúde@dhojeinterior.com.br

DR. LUIZ FERNANDO
ARTIGO

Lei batizada de Henry Borel é sancionada

Uma reflexão sobre o mercado 
de música no pós-pandemia

dio praticado contra menor de 
14 anos.

A nova norma estabelece 
que confi gura violência domés-
tica e familiar contra a criança 
ou adolescente qualquer ação 
ou omissão que lhe cause mor-
te, lesão, sofrimento físico, 
sexual ou psicológico e dano pa-
trimonial, que ocorra no âmbito 
do domicílio, da família ou em 
qualquer relação doméstica e 
familiar na qual o agressor con-
viva ou tenha convivido com a 
vítima, independentemente de 
coabitação e visa estabelecer 
medidas protetivas, como o 
afastamento do agressor nos 
casos em que houver risco imi-

nente à vida ou à integridade 
da vítima, sendo que neste caso 
o agressor deverá ser afastado 
imediatamente pelo juiz, dele-
gado ou mesmo policial (onde 
não houver delegado), além da 
inclusão da vítima e da família 
em atendimentos assistenciais.

Importante destacar que, 
que houve um aumento na pena 
para tal crime, passando de   12 
a 30 anos de reclusão, aumen-
tada de um terço à metade se a 
vítima é pessoa com defi ciência 
ou tem doença que implique o 
aumento de sua vulnerabili-
dade. E caso o autor do crime 
for ascendente, padrasto ou 
madrasta, tio, irmão, cônjuge, 

companheiro, tutor, curador, 
preceptor ou empregador da 

vítima ou por qualquer outro 
título tiver autoridade sobre 
ela, aumento da pena poderá 
ser de até dois terços. Em re-
lação a prescrição do crime, 
essa começará a contar a partir 
do momento em que a pessoa 
completar 18 anos. 

A Lei i atribui o dever de de-
nunciar a violência a qualquer 
pessoa que tenha conhecimen-
to dela ou a presencie, em local 

público ou privado, seja por 
meio do Disque 100 da Ou-
vidoria Nacional de Direitos 
Humanos, ao conselho tutelar 
ou à autoridade policial. Por 
isso, não se cale!

*Glauciane Cassandre 
Fonseca, Advogada, pós-
-graduada de Gestão de 
Políticas Públicas; Rio 
Preto. 

cados do mundo, o Brasil perma-
neceu na 11ª posição no ranking 
mundial, repetindo a mesma 
colocação de 2020. Além disso, o 
mercado brasileiro cresceu 34,2% 
atingindo R$ 1,8 bilhão, sem 
considerar as receitas de shows e 
execução pública. As receitas glo-
bais de músicas gravadas também 
subiram 18,5% no ano passado, 
impulsionadas por um aumento 
no número de usuários de serviços 
pagos de streaming, e a tendência 
é que continuem crescendo.

Estes dados mostram que o 
mercado de música gravada não 
sofreu grandes impactos por causa 
da pandemia, pelo contrário, ele 

continuou a crescer. E o período 
ainda foi marcado por novos esti-
los musicais, como a ‘pisadinha’, 
por exemplo. Agora, com o avanço 
da vacinação e fl exibilização do 
uso de máscaras no País, a vida vai 
voltando ao normal, assim como a 
indústria musical.

O Lollapalooza realizado em 
março e outros grandes festivais 
confi rmados para 2022, como o 
Rock in Rio, além do retorno das 
turnês dos artistas apontam para 
um retorno ao cenário pré-pan-
dêmico. Depois de dois anos sem 
eventos, o mercado de entreteni-
mento indica aquecimento.

Nestes dois últimos anos de 
pandemia, a Sony Music seguiu 
com foco total no digital, encon-
trando o ambiente ideal para 
entregar ainda mais conteúdos 
exclusivos. Fomos muito além 
do que já fazíamos ao expandir a 
comunicação dos nossos artistas 
com seus respectivos públicos, 
além de manter, por meio de 
projetos diferenciados, parcerias 
com grandes marcas.

Também focamos na evolução 
da área de Business Intelligence, 
para oferecer a toda a empresa 
informações estratégicas sobre 
comportamento da audiência 
nas plataformas e tornar mais 
assertivas as tomadas de decisões, 

inclusive de contratação de novos 
artistas e de criação de conteúdo 
para alavancar market share.

Frente aos novos desafi os da 
pandemia, tornou-se necessá-
ria a criação de uma estratégia 
de conteúdo de mais volume e 
recorrência e para isso, a Sony 
Music criou uma série de ações 
especiais online, além de projetos 
inéditos como a Casa Filtr - criada 
com a missão de unir talentos 
de diferentes gêneros musicais 
em formato collab - cuja terceira 
edição já está sendo produzida. 

Também vale citar outros 
exemplos, como o “Studio F” – 
performances musicais em pro-
duções minimalistas de artistas 
em estúdio, apoiadas na força 
do repertório. Entre os talentos 
que se apresentaram neste for-
mato estão Priscilla Alcantara 
(com Boyzinho), Konai, Mariah 
Nala e o mais recente lançamen-

to, Carol Conká (com Louca e 
Sagaz). Outro exemplo são os 
“Dance Video” - onde dançarinos 
e infl uenciadores criam perfor-
mances dançantes de músicas 
de sucesso. Estes e outros conte-
údos exclusivos são encontrados 
no canal Filtr Brasil no YouTube.

E para 2022 a ideia é con-
tinuar inovando com a criação 
de novos projetos especiais que 
unem artistas e marcas. Uma 
dessas inovações é o lançamento 
do pilar de Conteúdos Originais 
(Original Content), que será um 
braço da área de Business Deve-
lopment (BD) da Sony e vai criar 
projetos audiovisuais para con-
tar histórias dos nossos artistas 
por meio de séries documentais, 
longas e outras novidades. 

* Wilson Lannes, vice-
-presidente sênior e COO da 
Sony Music Brasil
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Política Novo sem Fundão
Partido Novo é único a renunciar 
recursos do Fundo Eleitoral, que este 
ano terá quase R$ 5 bilhões

Presidenciáveis
Para Ciro Gomes, usência de Lula e 
Bolsonaro em debates seria ‘crime 
contra a democracia’

O prefeito de Rio Preto Edi-
nho Araújo (MDB) sancionou 
na tarde desta quinta-feira, 2, 
o projeto de Lei Complementar 
do Executivo, que fi xa o valor 
do Bônus Educador Presente. 

O benefício é pago a to-
dos os professores efetivos 
da rede que não apresentem 
faltas injustifi cadas durante o 
ano letivo, entre 1/1 e 31/12. 
Atualmente 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 

Edinho sanciona pagamento 
do Bônus Educador Presente

EDUCAÇÃO

ausências relativas a férias, 
licença-prêmio, licença-ges-
tantes, 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. 
De acordo com o prefeito 

Edinho Araújo, o pagamento 
do Bônus Educador Presente 
é uma forma de valorizar os 
profi ssionais da educação que 
se empenham diariamente 
na qualidade da educação em 
nosso município. 

“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 

O valor do bônus é 
pago aos 
professores sempre 
em 31 de janeiro do 
ano subsequente

NA PANDEMIA

TJ anula lei que incluía 
igrejas como essencial

De acordo com o prefeito, o pagamento é uma forma de valorizar os profissionais da educação

TJ anula lei que incluía igrejas como essencial

O Poder Público tem o de-
ver de assegurar o direito fun-
damental à saúde, incumbindo 
a todos os políticos uma atua-
ção administrativa conjunta e 
permanente, cabendo à União, 
aos Estados e ao Distrito Fede-
ral a competência legislativa 
concorrente para dispor sobre 
proteção e defesa da saúde, 
de acordo com o princípio da 
predominância de interesses. 

Entende
O entendimento foi ado-

tado pelo Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo ao invalidar uma lei de 
Vargem Grande do Sul, de 
iniciativa parlamentar, que in-
cluía as igrejas e os templos de 
qualquer culto como atividade 
essencial em períodos de cala-
midade pública. A decisão, em 
ADI movida pela prefeitura, se 

deu por unanimidade. 
Ao julgar a ação proceden-

te, o relator, desembargador 
Vianna Cotrim, observou que 
a norma foi editada em meio 
à pandemia da Covid-19 e 
disse que o município não 
poderia, em matéria de saúde, 
adotar medidas voltadas à 
fl exibilização das legislações 
federal e estadual, ofendendo 
os princípios da razoabilidade, 
precaução e prevenção. 

Despacho
“Os entes municipais po-

dem, em matéria de saúde, 
suplementar a legislação es-
tadual, desde que o façam 
de maneira articulada e co-
ordenada. Não é permitido 
aos municípios a pretexto do 
exercício de tal competência 
expedir normas conflitantes 
com diretrizes estaduais e fe-
derais. Desta forma, a lei revela 
evidente eiva de inconstitucio-
nalidade”, disse.  

Divulgação

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Ao lado de representantes 
da empresa Constroeste o pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
assinou nesta quinta-feira, 
2, a ordem de serviço para 
início das obras de reforma e 
adequação do Terminal Ro-
doviário Governador Laudo 
Natel, na região central da 
cidade. Orçada em R$ 16,8 
milhões a empreitada começa 
na próxima segunda-feira, 6. 

Conforme adiantado pelo 
Dhoje Interior o novo projeto 
leva em conta, principalmente 
o piso superior do local onde 
abrigava a área do Shopping 
Azul, destruído por um in-
cêndio em janeiro do ano 
passado. Com o incêndio 163 
permissionários tiveram que 
ser deslocados a Praça Paul 
Haris, bem ao lado da Rodo-
viária. 

Na apresentação desta 
quinta-feira, no gabinete de 
Edinho foram revelados de-
talhes técnicos da obra. As 
intervenções vão passar desde 
a área de embarque até o piso 
superior, dando novo visual 
para que os ambulantes retor-
nem com segurança ao espa-
ço. Salas VIP para passageiros 
de cada empresa de viagem 
também estão previstas no 

Reforma da Rodoviária começa 
na segunda e deve durar 300 dias

ADMINISTRAÇÃO

Na apresentação desta 
quinta-feira, no gabine-
te de Edinho foram re-
velados detalhes

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

projeto.
Os ônibus passarão a en-

trar e sair pela parte da frente 
das plataformas, o que nos 
permitirá dar mais conforto 
aos usuários com as novas 
salas de espera”, afirmou o 
secretário de Obras Israel 
Cestari.

A assessoria do Prefeito 
Edinho encaminhou imagens 
de como vai fi car a nova Rodo-
viária, localizada na rua Pedro 

Amaral. As obras estão todas 
detalhadas no edital de licita-
ção vencida pela Constroeste 
e homologada pelo governo no 
fi nal de abril.

O conceito arquitetônico 
do prédio será mantido, mas 
com alterações pontuais para 
garantir acessibilidade

O prazo estimado para a 
execução das obras é de 300 
dias, e acordo com a secreta-
ria de Obras, proporcionando 

sados com toda sinalização 
prévia. 

“Estou muito feliz de po-
der assinar essa ordem de 
serviço, que vai entregar a Rio 
Preto uma estação rodoviária 
adequada e aprazível à altura 
do que nossa população espe-
ra. Será nosso cartão de visita 
para aqueles que chegam à 
cidade”, comentou o prefeito 
Edinho Araújo durante assi-
natura da ordem de serviço.

Na apresentação desta quinta-feira, no gabinete de Edinho foram revelados detalhes técnicos da obra.

um melhor aproveitamento 
da área, inclusive com a ex-
pansão da cobertura no pavi-
mento superior. As alterações 
contemplam ainda uma nova 
torre de elevadores.

O secretário de Trânsito, 
Amaury Hernandes, afi rmou 
que durante o avanço das 
obras a pasta irá realizar 
interdições parciais das ruas 
do entorno. 

Os motoristas serão avi-

Autoridades 
de Bady Bassitt 
criticam projeto
do contorno

Projeto do contorno 
ferroviário de Rio Preto 
está longe de ser consen-
so. Pelo menos foi isso 
que se viu durante audi-
ência pública realizada na 
quarta-feira, 1º, em Bady 
Bassitt, município que ao 
lado de Rio Preto, Miras-
sol e Cedral, que terá área 
cedida para passagem do 
novo traçado dos trilhos 
do trem. 

A audiência foi rea-
lizada em cumprimento 
às determinações legais 
para a execução de gran-
des empreendimentos e 
teve como objetivo apre-
sentar o plano de impacto 
ambiental e social que 
esta linha férrea causará 
no município e morado-
res, para então, dar entra-
da no pedido de licença 
prévia ambiental. 

O Prefeito da cidade, 
Luiz Tobardini, também 
utilizou o microfone para 
dizer que “em nenhum 
momento foi procurado 
pela empresa Rumo”. 
“A Rumo ‘invadiu’ nossa 
cidade sem a minha auto-
rização. Eu, na qualidade 
de prefeito, gestor, ho-
mem público e cidadão, 
exijo respeito e tenho eu 
pensar no futuro. Não 
permitiremos que essa 
linha férrea passe do jeito 
que está, queremos uma 
nova opção de trajeto”, 
disse.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

esse projeto que irá benefi ciar 
mais de 2 mil educadores da 
nossa rede”, afi rmou. 

Para a Secretária de Edu-
cação Fabiana Zanquetta, o 
pagamento do bônus educador 
é uma forma de valorizar essa 
profi ssão tão especial. 

“O pagamento do bônus faz 
parte do plano de governo do 
prefeito Edinho para valorizar 
os professores. É um momento 
muito importante para a rede 
e para garantir um ensino de 
qualidade”, afi rmou a secre-
tária.

Da  REPORTAGEM

De acordo com o 
prefeito Edinho 
Araújo, o pagamento 
do Bônus Educador 
Presente é uma for-
ma de valorizar os 
profissionais

Divulgação Prefeitura
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CIDADES Golpe do WhatsApp
Um aposentado se livrou de um 
estelionatário ao ligar para a filha e 
perguntar se ela era pedindo dinheiro

Traficante preso
A DISE prendeu uma homem no Jd. 
Herculano em Rio Preto com 19 tijolos 
de cocaína, após investigação.

O condutor de um Ford 
Fiesta Sedan foi baleado, às 
18h30 desta quarta-feira, 1, 
enquanto manobrava na estra-
da municipal Valdomiro Lopes 
da Silva, no Solo Sagrado I, em 
Rio Preto. 

A vítima, de 45 anos, estava 
acompanhada da esposa, de 
42, e foi atingida no rosto por 
um atirador que saiu debaixo 
de um local às escuras e dispa-
rou contra o veículo. 

Com medo, após sofrer o 
atentado, o casal foi para sua 

NO SOLO SAGRADO

Motorista é baleado 
ao manobrar carro

ESTELIONATO

Loja de celular em shopping 
perde R$ 43 mil em golpe

residência, no bairro São Tho-
maz II, onde o Resgate e a PM 
foram chamados pela mulher. 

Os socorristas levaram o 
homem para o Pronto Atendi-
mento da Unimed. Segundo o 
boletim de ocorrência, o projé-
til transfi xou a face do paciente 
e acertou o capô do automóvel. 

Já a dona de casa teve um 
pequeno ferimento num dos 
ombros, mas recusou ser le-
vada a um hospital. 

A PM localizou uma teste-
munha do crime, que foi ou-
vida e liberada. Deic investiga 
o caso.

Motorista é baleado ao manobrar carro em estrada municipal

Loja de celulares é vítima de estelionato de mais de R$ 43,2 mil

Divulgação

Seis motocicletas com do-
cumentação vencida ou pneus 
carecas foram apreendidas e 
levadas para o pátio depois de 
a Guarda Civil Municipal e a 
Polícia Militar promoverem 
blitz na avenida Brigadeiro 
Faria Lima. A ação ocorreu no 
início da tarde desta quinta-
-feira, 2, e durou cerca de duas 
horas.  Nesse período, foram 
abordados os condutores de 
50 veículos e emitidos 19 autos 
de infração de trânsito – cons-
tatação de infrações menos 
graves para as quais não há 
previsão de apreensão do veí-
culo. Esse tipo de abordagem 
é feita por curtos períodos de 
tempo, uma vez que, normal-
mente, a localização da blitz 
é rapidamente disseminada 
nas redes sociais da internet 
e por meio dos aplicativos de 

GCM e PM promovem blitz na 
avenida Brigadeiro Faria Lima

TRÂNSITO

mensagens. 

Estradas
A Polícia Rodoviária Fede-

ral em São Paulo encerrou nes-
ta terça, 31, a Operação Maio 
Amarelo, cujo tema este ano foi 
“Juntos salvamos vidas”

No balanço estadual, ações 
preventivas na fiscalização 
alcançaram 16.439 pessoas, 

11.381 veículos, bem como 
5.239 testes de etilômetro. 

Além dessa iniciativa, as 
fiscalizações resultaram na 
aplicação de 973 multas por 
falta de cinto, 408 multas por 
alcoolemia, 691 ultrapassagens 
proibidas, 132 por falta de uso 
de cadeirinhas para crianças 
e 347 por uso de celular ao 
volante.

Veículos em situação 
irregular foram guin-
chados e levados para 
o pátio; serviço voltou 
recentemente

Veículos em situação irregular foram guinchados e levados para o pátio

Falsa 
vendedora 
aplica golpe 
em Rio Preto

Uma moradora do 
Jardim Fuscaldo, em Rio 
Preto, teve um prejuízo 
de R$ 1.590,00 ao ser 
enganada por uma falsa 
vendedora de roupas. 

Segundo o boletim 
de ocorrência registrado 
na manhã desta quarta-
-feira, 1, a vítima, de 25 
anos, viu na véspera uma 
postagem no Instagram 
da suposta atacadista de 
confecções masculinas, 
femininas e infantis e 
entrou em contato pelo 
WhatsApp. 

Depois de negociar 
a compra das peças a 
jovem fez cinco trans-
ferências, nos valores 
de R$ 90, R$ 990, R$ 
200, R$ 250 e R$ 60 
para conta indicada por 
outra mulher com quem 
conversou no aplicativo. 
Já o benefi ciário dos pa-
gamentos é um homem. 

Como a encomenda 
não foi entregue a vítima 
descobriu que caiu num 
golpe.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Condenado capturado
Condenado a um ano, onze 

meses e dez dias de prisão, no 
regime semiaberto, por furto 
ocorrido em 15 de abril de 2020, 
um homem, de 42 anos, foi cap-
turado por policiais militares, 
às 12 horas desta quarta-feira, 
1, na avenida Mirassolândia, na 
Região Norte de Rio Preto. 

Conforme o boletim de ocor-
rência, o fugitivo foi encontrado 
pela guarnição em situação de 

rua. 

Central
Ele foi levado até a Central 

de Flagrante, onde se confi rmou 
o mandado de prisão, expedido 
pela 1ª Vara Criminal rio-pre-
tense, com validade até 18 de 
agosto de 2027. 

O foragido foi encaminhado 
à carceragem da Deic, onde 
fi cou à disposição da Justiça.

VIVIA NA RUA

Maconha é encontrada em buraco de parede na área externa do CPP

Dise prende 
traficante 
que atendia 
pro delivery

Equipes da Dise Rio 
Preto receberam infor-
mações anônimas de que 
um homem de 34 anos es-
taria trafi cando drogas na 
Zona Norte. O trafi cante 
distribuía as drogas por 
delivery. 

Os policiais  solicita-
ram à Justiça mandado 
de busca e apreensão na 
residência do suspeito e 
nesta quarta-feira, 1, a 
equipe localizou cerca de 
meio tijolo de cocaína, 
fragmentado em porções 
menores, balança de pre-
cisão, 18 munições cali-
bre 40 e 23 de calibre 44.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Polícia 
apreende 
198 quilos 
de maconha

A Polícia Militar pren-
deu um homem, de 30 
anos, que transportava 
cerca de 200 quilos de 
maconha em um carro. 
O flagrante ocorreu na 
manhã desta quarta-fei-
ra, 1, em Pirapozinho, no 
interior do Estado. 

Policiais que partici-
pam da Operação Sufoco 
estavam na Rodovia Assis 
Chateaubriand, quando 
viram um veículo realizar 
uma manobra brusca, em 
alta velocidade, e entrar 
na cidade. 

A ação levantou sus-
peita dos militares, que 
realizaram buscas pelo 
automóvel. O veículo foi 
encontrado em um motel 
às margens da rodovia 
e o condutor detido no 
momento que tentava 
fugir a pé. 

Após vistoria no carro, 
foram encontrados 218 
tabletes de maconha que 
somaram 198 quilos e 
foram apreendidos para 
perícia. 

Da REDAÇÃO

Drogas no CPP
Durante revista de rotina 

no Centro de Progressão Pe-
nitenciária (CPP) de Rio Preto, 
às 9 horas desta quarta-feira, 
1, agentes encontraram 59 
porções de maconha e três pe-
quenos rolos de plástico fi lme. 

Buraco
De acordo com o boletim 

de ocorrência, a droga e o 
material usado para embalar 

entorpecentes foram encon-
trados em uma sacola escon-
dida em um buraco na parede 
do banheiro de uma empresa, 
que funciona na área externa 
do presídio. 

Os funcionários apresen-
taram os objetos na Central 
de Flagrantes. Ninguém foi 
detido. 

A Polícia Civil rio-pretense 
segue investigando o caso.

APREENSÃO

Ações preventivas 
na fiscalização al-
cançaram 16.439 
pessoas, 11.381 ve-
ículos, bem como 
5.239 etilômetros.

Uma loja de celulares, lo-
calizada no shopping center 
da avenida Brigadeiro Faria 
Lima, em Rio Preto, foi vítima 
de um estelionato de mais de 
R$ 43,2 mil. 

O golpe envolve 13 ce-
lulares, que totalizam R$ 
42.887,00, e dois fones de 
ouvido, que juntos valem R$ 
398, e teria sido praticado por 
pelo menos dois homens. 

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado na noite 
desta quarta-feira, 1, no Plan-
tão Policial, pela gerente do 
estabelecimento comercial, as 
compras teriam ocorrido nos 
dias 11 e 12 de maio e foram 
contestadas pela operadora de 
cartão, devido o proprietário 
não reconhecê-las. 

O primeiro suspeitos en-
trou em contato com a loja pelo 
WhatsApp, forneceu os dados 
do cartão para pagamento e 
alegando que não poderia ir 
buscar os aparelhos mandou 
um ‘motoboy’ para fazer a re-
tirada de dois telefones e dos 
acessórios. No dia seguinte, o 
suposto entregador comprou 

pelo aplicativo, da mesma 
forma, mais 11 aparelhos e 
autorizou a um amigo para 
apanhar os celulares.  

Outro golpe 
A Central de Flagrantes 

de Rio Preto registrou um 
estelionato, no fi nal da tarde 
desta quarta-feira, 1, em que a 
vítima, de 33 anos, moradora 
no Lealdade, foi enganada ao 
tentar um empréstimo on-line. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o rio-pretense viu um 
anúncio na internet da suposta 
fi nanceira e entrou em conta-
to, negociando uma linha de 
crédito de R$ 30 mil. 

Em seguida, ele recebeu 
três solicitações de pagamen-
to, nos valores de R$ 298,73, 
R$ 390 e R$ 408. 

Acreditando que teria o 
dinheiro liberado, o jovem fez 
as transferências solicitadas.

Divulgação
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perguntar se ela era pedindo dinheiro
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Em mais um encontro para de-
bater a situação delicada por 
que passa a saúde dos muni-
cípios da região de Rio Preto, 
o diretor do Hospital de Base, 
Jorge Fares, novamente foi en-
fático: “faltam leitos”. 
A declaração de Fares ocorreu 
nesta quinta-feira, 2, durante 
reunião do Parlamento Regio-
nal Metropolitano de Rio Preto, 
na Câmara Municipal. O evento 
tratou da demanda da saúde 
regional e a possibilidade de 
ampliação dos investimentos, 
visando melhorar o atendimen-
to da população integrante da 
Região Metropolitana. 
“A nossa região andou pra trás 
em termos de saúde pública. 
Os hospitais de Rio Preto aten-
dendo SUS e a região. Mirassol 
tinha mais de 150 leitos há 20 
anos atrás, Uma Santa Casa 
qualificada, Hospital São Pe-
dro. Fechou tudo. Hoje tem um 
hospital e maternidade que faz 
baixo risco. São 60 mil habitan-
tes, não pode”, destacou. 

Atendimento
O médico e responsável pelo 
HB citou, por exemplo, que a 
Região Metropolitana, formada 
por 37 municípios, em 72% de-

Falta de leitos e demanda reprimida de 
cirurgias pressionam atendimento no HB

SAÚDE

A diretora da Diretoria 
Regional de Saúde (DRS-
15) Silvia Storti também 
destacou a pressão por 
cirurgias eletivas

les população inferior a 15 mil 
habitantes e que o Estado deve 
garantir o atendimento secun-
dário.
 “O que vai ser feito regional-
mente. Ou vai tudo para o hos-
pital de Base. O HB é terciário, 
não é para pegar uma criança 
com uma dor abdominal. Abri-
ram 60 leitos, diminui (a fal-
ta de leitos), mas falta muito. 
Estamos em pós pandemia as 
coisas represaram. As viroses 
pioraram, o Covid está voltan-

do já estamos com 40 pacientes 
com Covid no HB. Tem que ter 
um hospital de referência. Se 
unir. A situação só piora regio-
nalmente”, desabafou. 

DR 15
A diretora da Diretoria Regio-
nal de Saúde (DRS-15) Silvia 
Storti também destacou a pres-
são por cirurgias eletivas que 
acabaram não sendo realizadas 
nos últimos dois anos e que 
agora sobrecarregam o sistema 

de saúde na região. Silvia afir-
ma que a DRS teve de reorgani-
zar os hospitais, além de cortas 
alguns serviços para que os pa-
cientes possam ser atendidos. 
“Estes paciente que não reali-
zaram as cirurgias, hoje eles se 
agravaram. Temos de sobrecar-
regar a urgência e emergência 
nos hospitais. Para que este vo-
lume não aumente temos que 
fazer um planejamento rápido 
para dar conta. Hospitais estão 
sobrecarregados com este tipo 

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Empresa Muni-
cipal de Urbanismo (Emurb), 
abriu processo licitatório, na 
modalidade pregão presen-
cial, para contratar empresa 
responsável pelo fornecimento 
de mão de obra que realizará o 
controle de acesso dos ônibus, 
funcionários e público em ge-
ral no Terminal Urbano e em 
outros espaços públicos. 

A licitação, publicada no 
Diário Oficial do Município, 
traz detalhes sobre as ativida-
des que os profissionais irão 
executar, no entanto, não es-
tipula a quantidade de pessoas 
e nem o valor global de gastos. 

SERVIÇO

Acesso ao Terminal terá mais seguranças
Questionado pelo Dhoje Inte-
rior o presidente da Emurb, 
Rodrigo Juliano afirmou que 
se trata de um serviço “sob 
demanda”. 

“O sistema “sob demanda” 
não obriga a contratação nas 
quantidades indicadas, poden-
do a Administração promover 
a contratação em unidades de 
acordo com suas necessidades, 
sendo solicitado através de 
expedição de Ordem de Servi-
ços”, afirma Juliano. Em tese 
os funcionários serão chama-
dos conforme a demanda de 
serviços forem aumentando. 
Os profissionais vão atender 
as necessidades da Emurb, 

com atuações no Terminal 
Rodoviário Governador Laudo 
Natel, Terminal Suburbano, 
na sede da Emurb no Parque 
Setorial e na Pedra “Viaduto 
Jordão Reis”. 

O trabalho, classificado 
como controlador de acesso, é 
de suma importância de acor-
do com o presidente da Emurb. 
“Profissional responsável por 
observar a movimentação, 
acompanhar a entrada e a sa-
ída dos ônibus, de visitantes, 
colaboradores e funcionários, 
através de catracas, cancelas, 
relatórios, pessoal ou outro 
meio indicado pela contratan-
te”, diz. 

Os novos profissionais que 
serão contratados terão ainda 
poder para acionar a Policia 
Militar, ou equipe de vigilân-
cia caso se configure invasão, 
avisando o setor competente 
e fornecendo informações ne-
cessárias sobre o ocorrido para 
que seja registrado o respecti-
vo Boletim de Ocorrência. Caso 
seja solicitado um supervisor 
da contratada, este deverá 
acompanhar o responsável 
a Delegacia, para registro do 
B.O. (Boletim de Ocorrência). 

A definição da empresa que 
ficará responsável pelo forne-
cimento da mão de obra para a 
Emurb ocorre no dia 17.

Falta de leitos e demanda reprimida de cirurgias pressionam atendimento no HB

Da REPORTAGEM 
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Prefeitura aumenta controle de acesso ao Terminal e espaços públicos

COVID

Quarta dose da vacina para a partir dos 50 anos

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, anunciou nesta 
quinta-feira (2) que a pasta vai 
autorizar a oferta da 4ª dose de 
vacina contra a Covid-19 para 
pessoas com 50 anos ou mais. 

Até agora, a pasta só havia 
dado autorização para que a 
quarta dose fosse aplicada em 
pessoas com 60 anos ou mais, 
além de imunossuprimidos. 

Mesmo antes do anúncio 
do ministro, algumas cidades e 
estados já vinham anunciando 
que começariam a vacinar pes-
soas a partir dos 50 anos com a 
quarta dose: Macapá e Maceió, 
por exemplo, começaram na 
quarta-feira (1º). 

No Distrito Federal, a pre-
visão é de que a imunização 
desse público com a segunda 
dose de reforço comece na 

Divulgação

SALÁRIO

Senado aprova PEC
que dá sinal verde a piso 
nacional da enfermagem

O plenário do Senado apro-
vou nesta quinta-feira (2), em 
dois turnos, a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
11/2022, que dá segurança 
jurídica ao piso salarial nacio-
nal de enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, auxiliares de 
enfermagem e parteiras. A PEC 
segue agora para a Câmara dos 
Deputados. A matéria, que 
foi proposta após senadores 
e deputados aprovarem o PL 
2.564/2020, de autoria do 
senador Fabiano Contarato 
(PT-ES), que prevê piso míni-
mo inicial para enfermeiros no 
valor de R$ 4.750. Pela propos-
ta, esta será a remuneração mí-

nima a ser paga nacionalmente 
por serviços de saúde públicos 
e privados. 

sexta-feira (3). 
Em Manaus, a quarta dose 

para quem tem 50 anos ou 
mais está liberada desde o 

início de maio, e, no Piauí, foi 
liberada na mesma data para 
toda a população a partir dos 
18 anos. 

O Paraná também havia pe-
dido autorização na sema-
na passada para aplicar a 4ª 
dose em pessoas com menos 
de 60 anos.

 
 
 
 
 
 

Da REDAÇÃO

Quarta dose será autorizada para pessoas a partir dos 50 anos

de paciente e pacientes com 
Covid, porque a pandemia não 
terminou”, afirmou Silvia.
O secretário-executivo de Saú-
de do Estado, Eduardo Ribeiro 
Adriano, representando o go-
verno do Estado de São Paulo, 
afirmou que está tramitando 
a liberação de um novo aporte 
no valor de R$ 16 milhões para 
que seja concluído as obras do 
hospital regional em Mirassol. 
A unidade vai contar com 120 
leitos ao todo, sendo 77 de in-

ternação, 5 de isolamento, 12 
de alojamentos, 8 de pré e pós 
parto e 20 leitos de UTI. Segun-
do ele o hospital vai desafogar a 
demanda no HB.
“O mais breve possível iniciar 
suas atividades pra desafogar o 
HB dos procedimentos de mé-
dia e alta complexidades. Para 
que o HB possa cumprir papel 
mais relevante na alta comple-
xidade”, afirmou.

Mutirão
Eduardo Ribeiro também lem-
brou que o governador Rodri-
go Garcia (PSDB) anunciou 
na ultima semana o inicio do 
Mutirão de Cirurgias em todo o 
Estado. O objetivo é zerar a fila 
que supera 530 mil habitantes 
por cirurgias eletivas.
“Temos os hospitais próprios 
do Estado 56 hospitais e 37 
ambulatórios médicos estarão 
participando com 50 mil ci-
rurgias a mais até final de ou-
tubro. A segunda estratégia é o 
pagamento de 100% a mais da 
tabela SUS para rede filantró-
pica, tanto para gestão estadual 
e municipal para cada cirurgia 
realizada das 54 mais frequen-
tes”, adiantou.

Regional
O encontro desta quinta-feira 
contou com as presença de pre-
feitos, secretários municipais 
de Saúde e gestores dos 37 mu-
nicípios integrantes da Região 
Metropolitana.  O promotor 
Carlos Romani também parti-
cipou. O Parlamento Regional é 
presidido pelo vereador Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) 

Até agora pasta 
havia dado auto-
rização para que a 
quarta dose fosse 
aplicada em pesso-
as com 60 anos ou 
mais

Câmara Municipal

Divulgação

Divulgação
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Rio Preto ganha floresta urbana do 
tamanho de 7 campos de futebol

MEIO AMBIENTE

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Rio-pretenses e visitantes 
terão uma floresta urbana 
para passeios e caminhadas, 
a partir deste domingo, 5 de 
junho, Dia Mundial do Meio 
Ambiente. A área, localizada 
no Jardim Moyses Miguel 
Haddad, é resultado de uma 
parceria público privada (PPP) 
entre a prefeitura e a Spotti 
Empreendimentos, e tem ta-
manho equivalente a 7 campos 
de futebol. 

O espaço verde foi denomi-
nado ‘Parque Ecológico Walter 
Spotti’, tem área de 74.302m² 
e 2.872 árvores replantadas. 
Algumas delas já alcançam 
cinco metros de altura, outras 
estão com frutos e flores. São 
mais de 60 espécies entre ja-
carandá mimoso, flamboyant 
mirim, merindiba rosa, painei-
ra e jerivá. Entre as frutíferas 
têm pés de pitanga, jabuticaba, 

araçá, caju, pequi, uvaia e abiu. 
No domingo, uma cerimô-

nia aberta ao público, com 
início às 8h, marcará oficial-
mente a entrega do plantio 
das árvores e da doação dos 
projetos de iluminação e pista 
de caminhada. 

O evento terá recepção ao 
público com frutas, pipoca e 
algodão doce. Na sequência, 

haverá a abertura oficial se-
guida de caminhada monito-
rada para conhecer as espécies 
plantadas e o processo de 
restauração. Haverá também 
soltura de aves pela Polícia 
Florestal. 

O parque foi idealizado 
pelo engenheiro civil José Luiz 
Spotti (in memoriam) funda-
dor da Spotti Empreendimen-

tos e filho de Walter Spotti. 
A empresa atua no segmento 
imobiliário há 46 anos. 

“Era um sonho do nosso 
pai José Luiz. Maratonista e 
admirador da natureza, ele 
queria que Rio Preto tivesse 
parques semelhantes aos que 
ele conheceu quando praticava 
corrida nos parques em outras 
cidades e países e queria que 

Rio Preto tivesse esses espaços 
verdes que preservassem o 
meio ambiente e proporcio-
nassem lazer para a comu-
nidade”, revela Neto Spotti, 
sócio-diretor da Spotti Em-
preendimentos. A ideia nasceu 
com a construção do Complexo 
Eco Village Residence. O pro-
jeto original previa uma mata 
nativa dentro do loteamento, 

porém o empresário José Luiz 
Spotti (na época proprietário 
e diretor da Spotti Empreen-
dimentos) optou por oferecer 
ao município essa mata nativa 
e que ela fosse aberta a toda a 
comunidade. 

Reflorestamento
Em 2007, a área passa a ser 

denominada ‘Parque Ecológico 
Walter Spotti’, consolidado 
pela lei nº 9.947 na gestão 
de Edinho Araujo, também 
prefeito na época. Anos mais 
tarde, ocorreu uma degradação 
de mata nativa e, em 2017, sur-
giu a necessidade de reflorestar 
a mata. 

A prefeitura lançou um cha-
mamento público, em 2018, 
buscando o apoio de empresas 
para recuperar a vegetação do 
parque. A Spotti Empreendi-
mentos assumiu a tarefa de re-
florestamento da mata através 
de um termo de compromisso 
de adoção do parque. 

A empresa
A Spotti Empreendimentos 

é uma empresa que nasceu 
em 1976, em Rio Preto, de-
dicando-se às urbanizações, 
incorporações, construções e 
administração imobiliária de 
imóveis na cidade. 

Com tradição de gestão 
familiar, atualmente seus di-
retores são os irmãos Sandro, 
Bruna e Neto Spotti, filhos do 
fundador José Luiz Spotti.

Parque Ecológico Walter Spotti será entregue ao município em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente

A Spotti Empreen-
dimentos é uma 
empresa que nas-
ceu em 1976, em Rio 
Preto, dedicando-se  
ao setor imobiliário 
e construções

Rio Preto será a sede de 
uma das etapas da Taça São 
Paulo de Salto, realizada pela 
Federação Paulista de Hipis-
mo nos dias 3, 4 e 5 de junho. 
Aproximadamente 270 con-
juntos (cavalo e cavaleiro) de 
todo o Estado já estão inscritos 
para a competição que aconte-
cerá no Recinto de Exposições. 

O evento conta com o apoio 
da Prefeitura Municipal de Rio 
Preto e é organizado pela FPH, 
em parceria com a Hípica Villa 
Real. A entrada para assistir 
às competições será gratuita, 
com doação de um quilo de 
alimento não perecível. 

Válida para o ranking da 

A PARTIR DE HOJE

Cidade recebe competição de hipismo
Federação, a competição terá 
12 provas diferentes. Abertura 
na sexta-feira, dia 3, a par-
tir das 16h, com a Categoria 

Especial Aberta e saltos em 
barreiras de um metro a 1,20m 
de altura. Os melhores de cada 
categoria se classificam para a 
final, no sábado, que será rea-
lizada a partir das 17h. 

Sábado, dia 4, a partir das 
8h da manhã, será a dispu-
ta das crianças na Taça São 
Paulo Iniciante, com saltos de 
40 cm até 90 cm, também em 
formato classificatório, sendo 
a final disputada no domin-
go. Os melhores cavaleiros e 
amazonas irão saltar, a partir 
das 8h, em busca das premia-
ções e pontos que agregam ao 
ranking estadual. 

Na modalidade salto, os 

competidores pulam de 8 a 12 
obstáculos espalhados em um 
percurso de 700m a 900m, no 
menor tempo possível. O atleta 
é punido quando comete uma 
falta, como derrubar um obs-
táculo, ultrapassar o limite de 
tempo, errar o percurso. 

Talentos
Segundo o instrutor e 

proprietário do local, Daniel 
Gobbo, a cidade tem histórico 
de revelar grandes atletas da 
modalidade para o cenário 
nacional. Por isso, o fato de o 
evento ser realizado na cidade 
é uma importante conquista. 

BRASILEIRO A3

Futebol feminino de Rio Preto encara Taubaté 

O time de futebol feminino 
do Realidade Jovem/Smel, de 
Rio Preto, enfrenta a equipe 
do Taubaté, no dia 11 deste 
mês, às 15 horas, no Distrito 
Industrial, na primeira rodada 
do Brasileirão Feminino A3. 
A partida, eliminatória, tem 
volta marcada para o dia 18, 
na casa das adversárias, no 
estádio Joaquinzão. O sorteio 
foi realizado pela CBF na noite 
desta quarta-feira (1).

Dorotéia 
A dirigente do time rio-pre-

tense, Doroteia Reguera, falou 
sobre o confronto. “Vai ser 
uma partida bem difícil. O time 
delas é bem forte e competiti-
vo, mas estamos preparadas e 
confiantes. Queremos buscar 
novamente nossa posição no 
Brasileirão A-1”, afirmou Do-
roteia, que já foi campeã do 
Brasileirão e do Paulistão. 

32 equipes
Na Série A3, serão 32 equi-

pes e todo o campeonato será 
disputado em formato ma-
ta-mata. As cinco regiões do 
país estão representadas e 
os duelos foram organizados 
seguindo critérios geográfi-
cos. Do início ao fim, a equipe 
que pertencer ao estado mais 

SERIE A3

Rio Preto conquista 
primeiro ouro nos Jogos 
da Melhor Idade 2022

A delegação rio-pretense 
conquistou nesta quinta-feira 
(2/6) sua primeira medalha de 
ouro nos Jogos da Melhor Ida-
de (Jomi), realizados na cidade 
de Araçatuba. A conquista veio 
por meio do tênis masculino 
em duplas, na categoria A, para 
atletas entre 60 a 69 anos. 

Os atletas Mario Tosio e 
Flávio Salles venceram a du-
pla de Urupês para ficar com 
o ouro. 

Delegação
Com uma delegação com-

posta por 130 pessoas, entre 
atletas e comissão técnica, Rio 
Preto está representada em to-
das as 14 modalidades dos jo-
gos: atletismo, bocha, buraco, 
coreografia, damas, dança de 
salão, dominó, malha, natação, 
tênis de campo, tênis de mesa, 
truco, voleibol e xadrez. 

Também nesta quinta, em-
barcaram para Araçatuba atle-
tas do vôlei feminino e mascu-
lino da categoria A, da malha 
e da dança de salão. Na sexta, 
é a vez da equipe de atletismo 
viajar para a competição. 

A edição de número 24 dos 
Jogos da Melhor Idade vai até 
o próximo domingo (5/6). O 
torneio é promovido pelo Go-
verno do Estado de São Paulo

Rio Preto recebe competição de hipismo neste fim de semana

bem ranqueado no Ranking 
Nacional de Federações fará a 
segunda partida em casa. 

Caso o confronto seja de 
duas equipes do mesmo es-
tado, aí valerá o Ranking Na-
cional de Clubes do futebol 
feminino. Os dois jogos da 
decisão estão marcados para 
os dias 20 e 27 de agosto.

Da REDAÇÃO

Futebol feminino de Rio Preto encara Taubaté no Brasileirão A3

A entrada para as-
sistir às competi-
ções será gratuita, 
com doação de um 
quilo de alimen-
to não perecível. 
Evento tem apoio da 
prefeitura

Na Série A3, serão 
32 equipes e todo 
o campeonato será 
disputado em for-
mato mata-mata

CIDADES / ESPORTES

Andrey Queiroz 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.335 
De 02 de junho de 2022 

 
Outorga a Medalha 19 de Julho e o 
Diploma de Gratidão da Cidade de São José 
do Rio Preto ao Médico Radiologista e 
Professor Doutor Arthur Soares Souza 
Júnior. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São 

José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte 

Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica outorgada a Medalha 19 de Julho e o Diploma de Gratidão da 
Cidade de São José do Rio Preto ao Médico Radiologista e Professor Doutor Arthur 
Soares Souza Júnior.  

   
Art. 2º A entrega da honraria dar-se-á em Sessão Solene, conforme dispõe o 

Regimento Interno desta Câmara, em data previamente marcada através do 
entendimento entre o Vereador autor, a homenageada e a Presidência da Câmara. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes do cumprimento do presente Decreto 

Legislativo correrão por conta de recursos próprios do orçamento da Câmara Municipal, 
suplementados se necessário. 

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

    
   Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  

02 de junho de 2022. 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2022 
Aprovado em 31/05/2022, na 32ª Sessão Ordinária. (em votação secreta) 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
         Diretor Geral    

Autoria da propositura:  
Ver. Renato Pupo de Paula 

rfg/ 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.336 
De 02 de junho de 2022 

 
Outorga a “Medalha 19 de Julho e o 
Diploma de Gratidão da Cidade de 
São José do Rio Preto” à Senhora 
Paula Canova Sodré de Castro. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São 

José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte 

Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica outorgada a “Medalha 19 de Julho e o Diploma de Gratidão da 
Cidade de São José do Rio Preto” à Senhora Paula Canova Sodré de Castro, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados.  

   
Art. 2º A outorga da honraria será levada a efeito em Sessão Solene, conforme 

dispõe o Regimento Interno desta Câmara Municipal, em data a ser designada pelo 
Vereador, autor da propositura, em comum acordo com o homenageado e com a 
anuência do Presidente da Casa. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria do orçamento da Câmara Municipal, suplementada 
se necessário. 

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

    
   Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  

02 de junho de 2022. 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2022 
Aprovado em 31/05/2022, na 32ª Sessão Ordinária. (em votação secreta) 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
         Diretor Geral    

Autoria da propositura:  
Ver. Jorge Menezes 

rfg/ 
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 1.337 
De 02 de junho de 2022 

 
Outorga o Título de Cidadão 
Honorário Rio-pretense à Pastora 
Jeiza Pauly Pontes de Melo. 

 
Ver. PEDRO ROBERTO GOMES, Presidente da Câmara Municipal de São 

José do Rio Preto, Estado de São Paulo: 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte 

Decreto Legislativo:  
 

Art. 1º Fica outorgado o Título de Cidadão Honorário Rio-pretense à Pastora 
Jeiza Pauly Pontes de Melo, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 
comunidade local.  

   
Art. 2º A honraria outorgada por este Decreto Legislativo será entregue em 

Sessão Solene conforme dispõe o Regimento Interno desta Câmara Municipal, em data 
a ser definida em comum acordo entre o Vereador autor da propositura, o homenageado 
e a Presidência da Câmara. 

 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto Legislativo 

correrão por conta de verba própria do orçamento da Câmara Municipal, suplementada 
se necessário. 

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

    
   Câmara Municipal de São José do Rio Preto,  

02 de junho de 2022. 
 
 
 

Vereador PEDRO ROBERTO GOMES 
Presidente da Câmara  

 
Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2022 
Aprovado em 31/05/2022, na 32ª Sessão Ordinária. (em votação secreta) 
Decreto Legislativo registrado na Diretoria Legislativa da Câmara  
e publicado no jornal oficial do Legislativo. 
 
 
Arnaldo de Freitas Vieira 
         Diretor Geral    

Autoria da propositura:  
Ver.ª Karina Caroline 

rfg/ 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita 
Municipal de Mirassolândia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 
legais que lhes foram conferidas por lei, CONVOCA os seguintes candidatos 
aprovado no CONCURSO PUBLICO n° 01/2019, para preenchimento de 
vagas disponíveis  Temporárias de EDUCADOR INFANTIL, a comparecerem 
no Dep. Pessoal desta Prefeitura, sito a Rua Antônio Batista Rodrigues, nº 364, 
Centro, no prazo de 3(três) dias úteis a contar da data de publicação deste 
Edital, no horário das 12:00 às 18:00 horas. 
 
Nº de Inscrição: 1410242   NATALIA PAULINO DE OLIVEIRA  
Classificação: 71 
Nº de Inscrição: 1402947   WALDEMIRA AVELINO  Classificação : 72 
Nº de Inscrição: 1381635   IVANETE MOREIRA Classificação: 73 
Nº de Inscrição: 1380225  CINTIA RAIMUNDO SALGADO Classificação :74 
 

Mirassolândia, 02 de Junho de 2.022 
 
 

CÉLIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS 
Prefeita Municipal. 

 

 

 
 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL: 49/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 63/2022 
REGISTRO DE PREÇOS: 30/2022 
OBJETO: Aquisição de material de construção e acessórios em geral para manutenção 
dos setores. 
Data da realização da Sessão Pública: 29/06/2022 
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, 02 de junho de 2022. 
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal. 
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial. 
 

 

 
 
Prefeitura do Município de Tanabi.  
Pregão Presencial n° 17/2022. Objeto: Registro de Preços para aquisição 
futura e parcelada de materiais de construção destinados a reparos nos 
próprios municipais, conforme especificações e quantitativos estimados 
nos anexos do presente edital, pelo prazo de 12 (doze) meses. Sessão de 
Entrega de envelopes, credenciamento e abertura dos envelopes: Dia 15 
de junho de 2.022, às 09h15min. O edital poderá ser adquirido na 
Prefeitura do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro 
– TODOS OS DIAS ÚTEIS DAS 09H00 ÀS 15H00, mediante solicitação pelo 
email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou através do site 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 01 de junho de 2022. João Paulo da 
Silveira – Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira - Prefeito. 
 

Editais

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 10 de Junho de 2022 às 11:00 horas. Segundo Leilão: dia 14 de Junho de 2022
às 11:00 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 dos Imóveis: 1- O lote 
nº 06, da quadra P, 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 11; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 05; do lado esquerdo 
mede 20,00m e divide-se com o lote 07; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 25, encerrando uma 
área superficial total de 200,00 m²; distante 31,52m da esquina da Rua Projetada 33. Matrícula nº 150.128 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 74.331,03. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 213.730,95. 2- O lote nº 20, da quadra Z1, 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 17; do lado direito de quem
da Rua Projetada 17 olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 19; do lado esquerdo mede 20,00m
e divide-se com o lote 21; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 09, encerrando uma área 
superficial total de 200,00 m²; distante 48,56m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.382 do 1º Oficial
de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 68.484,38. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 169.009,33. 3- O lote nº 15, da quadra W, 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 15; do lado direito de quem da rua 
olha para o imóvel mede 20,00m e divide-se com o lote 14 e parte do lote 13; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se 
com o lote 16; e finalmente nos fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 11, encerrando uma área superficial total
de 200,00 m²; distante 15,90m da esquina da Rua Projetada 4. Matrícula nº 150.302 do 1º Oficial de Registro de Imóveis 
de São José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 66.299,00. Valor de Venda do Imóvel 
acima descrito: 2º Leilão R$ 156.543,45. 4- O lote nº 22, da quadra U, 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 14; do lado direito de quem da rua olha para o imóvel mede 20,00m 
e divide-se com o lote 21; do lado esquerdo mede 20,00m e divide-se com o lote 01 e parte do lote 02; e finalmente nos 
fundos mede 10,00m e divide-se com o lote 04, encerrando uma área superficial total de 200,00 m²; distante 7,65m
da esquina da Rua Projetada B. Matrícula nº 150.266 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São José do Rio Preto/SP. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 71.497,00. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão
R$ 201.240,50. 5- O lote nº 03, da quadra P, 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 6,09m
e divide-se com a Rua Projetada 33; mais 13,32m em curva na confluência da Rua Projetada 33 com a Rua projetada 11; 
do lado direito de quem da rua Projetada 33 olha para o imóvel mede 21,04m e divide-se com o lote 02; do lado esquerdo 
mede 11,52m e divide-se com a Rua Projetada 11; e finalmente nos fundos mede 14,25m e divide-se com parte do lote 
04, encerrando uma área superficial total de 276,49 m². Matrícula nº 150.125 do 1º Oficial de Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto/SP. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 112.834,57. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito: 2º Leilão R$ 270.321,13. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será 
vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 14 de Junho de 2022, às 11:00 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 10/06/2022 às 11h 2º Leilão: dia 14/06/2022 às 11h

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto



A MAGIA DO AMOR 
O repertório de histórias que uma sociedade tem dis-
ponível,conta com narrativas suntuosas de pessoas 
que, apesar das diferenças de personalidade,ade-
quaram suas almas,uma à do outro,para caminharem 
juntos,formando uma família,sem que línguas dife-
rentes,prazeres diferentes,  sejam empecilho para que 
encontrem na vida os mesmos valores e assim possa 
cada um,ser personagem do sonho do outro.Cultivar 
o amor é tarefa hercúlea e manter a chama viva exige 
maestria.Durante este junho em que se comemora o 
Mês dos Namorados,escolhi alguns casais representa-
tivos de nosso high,que ao longo dos anos consegui-
ram compartilhar respeito,lembranças e apesar da re-
alidade apocalíptica da pandemia,conseguiram regar o 
dia-a-dia com uma abordagem poética,fortalecendo e 
estruturando o caminho que resolveram seguir. Esses, 
são os casais homenageados na edição de hoje:

DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sexta-feira, 03 de junho de 2022
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ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana: 3, sexta-feira:
Marta de Campos Mazzota,Sônia Mozzaquatro,Eliani 
Menezes Hawilla, Ena Lúcia Verdi Caldeira,Luiz Fer-
nando Jalles,Wilson Tonelli, Andrea Galdiano. 4, sába-
do: Eduardo Molina Santos,Galo Cossi, Eduardo Moli-
na Santos, José Jorge (Xexê) Cury Júnior, Luiz Carlos de 
Mattos,Oscar Godói. 5, domingo: Dia da Ecologia,Dia 
Mundial do Meio Ambiente,Norberta Gattaz, Miraídes 
Patriani,Erasmo Carlos,Valéria Di Cápua, Wanderléia, 
Patricia Gomyde Araujo Aued,Karla Ribeiro. 6, segun-
da-feira: Stella Costantini Conte,Arif Cais,Beta Sou-
bhia,Jefferson Miceli, João Roberto Cocenza,Antônio 
Pitanga,Luiz Felipe Saldanha da Gama,Maria Helena 
Silveira,Zezinho Vilanova. 7, terça-feira: Dia da Liber-
dade de Imprensa,Kleber Tagliaferro,Lígia Saicali, Nas-
ceu o cantor Prince,Stephano Junquera Franco,Mario 
Bevacquia.8, quarta-feira: Dia do Citricultor,Data Na-
cional da Inglaterra,Fernando Oliani Vieira,Alda Maria 
Silva Araújo Pérsio,Alexandre Cabrera Mano,Orlando 
Campos Mazzota,Sônia Braga,Angelo Bevilacqua,Re-
gina Maniglia, Thalita Cunha. 9, quinta-feira: Dia do 
Tenista,Ana Giulia Costa,Carlito Figueiredo,Johnny 
Deep, Maria Cláudia Curti,Michael Fox, Viviane Ribeiro 
Gattaz, , Edson De Georgi,Valter Paganelli.

ANIVERSÁRIOS
Festão dos bons, que promete reunir uma significa-
tiva parcela da juventude dourada rio-pretense dos 
Anos 60, 70 e 80, será oferecida hoje,3 de junho pelo 
casal,o juiz de direito aposentado Carlos Alberto 
Russo e pela rio-pretense Lidia Nasser,em Sampa.
Ambos comemoram 70 anos a partir de 20h30 no 
Buffet Villa Visuti,o mesmo em que o ex-presidente 
Lula se casou com Janja.Noite de caprichos.

URNAS
Paulo Voltarelli,atual vice-presidente do Clube 
Monte Líbano,participa neste domingo 5 de ju-
nho,das eleições da entidade,concorrendo ao car-
go de presidente pela Chapa “Experiência e Segu-
rança”,tendo como vice, Silvio Cesar Basso.Pela 
oposição, a chapa  Nosso Clube,Nossa Casa União 
e Transparência”,com Hughes Rezende Souza con-
correndo à Presidência tendo Everaldo Alves Na-
zareth Jr como vice.As eleições iniciam-se às 8 
horas e terminam às 17.

PARADIGMA DO DESENVOLVIMENTO
Reforçando seu compromisso de aperfeiçoar o 
ensino no nosso município,a Prefeitura Municipal 
está adotando relevantes políticas adequadas à 
modernização e atualização da educação,que só 
fazem por enriquecer nossa cidade.E que nos en-
che de encanto,porque têm o frescor dos bons ven-
tos.O desafio é plural e as áreas estratégicas,com 
metas de longo prazo,criam caminho para o de-
senvolvimento e diminuem  a desigualdade entre 
grupos sociais.A educação melhora a qualidade de 
vida e a prosperidade econômica.É capaz de gerar 
oportunidades de desenvolvimento humano e de 
condições de vida mais atraentes.Porém, para não 
ter interesses pulverizados,além de boa alocação 
de recursos,a crônica dificuldade de desenhar boas 
políticas públicas,necessita de parcerias entre o 
público e o privado.O uso da tecnologia com a fi-
nalidade de influenciar e mudar o comportamen-
to humano,reverbera a narrativa e instiga desa-
fios para deixar de ser insipiente.O prefeito Edinho 
Araújo tem mostrado sinais exultantes de boa atu-
ação nessa área,onde a alça de ensino é protago-
nista,colhendo notáveis resultados.A riqueza his-
tórica de nossa cidade,veio encontrar na Família 
Verdi, e seu Grupo Rodobens, um olhar sistêmico 
rumo ao desenvolvimento e ao futuro de Rio Pre-
to; um senso de propósito plural que se dispôs a 
pensar ações estruturantes no campo da educa-
ção,criando um duradouro legado de amor.Perse-
guindo seus objetivos com a finalidade de reduzir 
as incertezas e ensinando os alunos a pensar,agir e 
se comportar amparados pela informação,o Grupo 
Verdi selou parceria com a administração do Pre-
feito Edinho Araújo,para prover o setor  com um 
robusto investimento em tecnologia e inovação 
e, principalmente no ser humano que recebe essa 
dádiva que reverbera dinamismo. Dessa parceria, 
surgiu uma escola de Primeiro Mundo, dotada do 
que há de mais moderno no ensino e no conforto 
para seus alunos,desde tablets até curso de ro-
bótica, com capacidade para 660 alunos de 6 a 13 
anos. E a escola recebeu o nome de Maria Emme-
lina Roquetti Verdi,primeira esposa de Waldemar 
Verdi, uma justa homenagem à saudosa genitora 
de três diretores da empresa Rodobens:Beny Ver-
di Haddad, Rosy Verdi e Waldemar ( Deco) Verdi Jr, 
que faleceu aos 40 anos de idade.D. Maria Emmeli-
na sempre se preocupou com a educação, ajudan-
do crianças sem recursos, em situação de risco, a 
completar seus estudos.Investimentos da empresa 
Street Empreendimentos imobiliários SPE no valor 
de 2,800 milhões além de recursos próprios no va-
lor de 1 milhão,687 totalizando R$ 5,6 milhões em 
investimos na construção .Além do prédio,a Secre-
taria da educação investiu na aquisição de mobili-
ário, iluminação,plantio dos jardins,computadores, 
ar condicionado, bebedouros, projetores, telas de 
projeção e televisor. Um orgulho ara Rio Preto.

SEGURANÇA 
O delegado rio-pretense Rogério Calloro, 52 anos,ex-
-diretor-geral da Polícia Federal,ex-adido da PF nos 
Estados Unidos,deverá ser mantido por Rosa We-
ber,próxima presidente do STF na segurança da corte.

CHAMPÃ & CAVIAR
*Com sua peculiar fidalguia e sua simpatia 

over the rainbow, Luciana Tajara abre sua casa na noite 
de amanhã,para um jantar.Reúne a turma do Ônibus 2.

*A Diretoria do Damha I realiza hoje,a partir de 
19h30,a 22ª. edição festa junina daquele condomínio.

*As vendas de convites e mesas para a Fei-
joada MJ Cacildis,estão indo de vento em popa.As mesas 
todas sold-out e os convites  desde quarta-feira, passa-

ram a custar R$ 300,00 e a partir do dia 15, R$ 330.00.

*A Unimed inaugurou ontem à noite,com co-
cktail,um novo laboratório,na Antonio de Godoy, Redento-

ra, num enorme espaço com capacidade para 1500 tipos 
de exames médicos e capcaidade para realizar até 150 mil 

exames mensais. Merci pelo convite.

*O filme que é sequência do Jurassic World, o reino 
dos dinoassauros, de 2015 chega hoje aos cinems brasileiros.

*O Grupo Koxixo prepara-se para mais uma 
pescaria no Pantanal a partir de 2 de agosto a bordo do barco 

Amici Verdi, do Grupo Verdi. Retorna dia 7. 

*Paulo Emilio lança na próxima terça-fei-
ra, no Dogne American Bar, mais uma edição de seu Rio 

Preto Rodeo Country Bulls. 

*Meu amigo José Victor Oliva,está lançando 
o filho Antonio,25 anos, como seu sucessor. A partir de 

agora, ele passa a comandar o Camarote No.1 no carnaval 
carioca e o réveillon No.1,em Itacaré, na Bahia.

*Será realizada em dois finais de se-
mana,a Festa Junina da Basílica Menor. N.S. Aparecida.A 

primeira de 17 a 19 de junho e a outra de 24 a 26.
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Stefano Menezes Hawilla e Isabella Fiorentino.Kuky e Lucila Lamana Bonadio.


