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TCE alerta 
prefeitura 
para risco de 
estourar LRF

15 VOTOS

Veto a projeto 
de passe livre a 
transplantados 
é derrubado

Após analisar as contas do 
primeiro bimestre de 2022 
o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) alertou Rio 
Preto sobre a possibilida-
de de descumprir a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e  
aplicação de multa. Diz que 
há possibilidade de descum-
primento do parágrafo 1º do 
artigo 59 da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. No caso, 
são alertas para os riscos 
fiscais. POLÍTICA Pág.3

Com 15 votos os vereadores 
derrubaram veto do prefei-
to Edinho Araújo (MDB) 
ao projeto que concede 
passe livre a pacientes pré 
e pós transplantados que 
se encontram em situação 
de vulnerabilidade social. 
Edinho vetou a proposta 
alegando que a iniciativa 
não pode partir da Câmara, 
mas deveria ser do Poder 
Executivo.
POLÍTICA  Pág.3

A Procuradoria Geral de Justiça (PGJ) está sugerindo que a Secretaria de Educação 
faça uma busca ativa nas escolas da rede municipal para identificar as crianças entre 5 
e 11 anos que não se imunizaram contra a Covid 19 ou não tomaram a 2ª dose. Em Rio 
Preto, a situação é preocupante. Segundo a PGJ, apenas 82,55% (28.862) das crianças 
desse grupo tomaram a primeira dose e 56,12% (19.623) a segunda. CIDADES Pág.5

Horário especial e vendas em alta

DIA DOS NAMORADOS

O Sindicato do Comercio Varejista (Sincomércio) e a Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio) acreditam que o Dia 
dos Namorados vai aumentar as vendas em 18% em relação ao mesmo período no 
ano passado.  O comércio abre  na sexta-feira (10)  das 9h às 20h e no sábado (11) 
das 9h às 18h.  CIDADES Pág.5

ALUNOS DE 5 A 11 ANOS

Escolas devem 
identificar 
crianças sem a 
2ª dose contra 
Covid, diz PGJ

BALSAMO

Lançamento 
do rodeio terá 
escolha da 
rainha e shows

Será dia 12, domingo, em 
pleno Dia dos Namorados, 
o lançamento da Festa do 
Peão de Bálsamo deste ano, 
no Haras Sulera, com esco-
lha da rainha. 
CIDADES  Pág.7

PROCON E EMPRESAS

Menores bebendo em condomínios

O diretor do Procon Jean Dornelas se reuniu com representantes das empresas de 
venda por autoatendimento que atuam em condomínios. O objetivo foi traçar as 
diretrizes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)  a fim de impedir o consumo 
de bebidas alcoólicas por menores de idade. CIDADES Pág.5

TÊNIS SUB-20

Rio Preto
volta a ter 
Torneio 
Brasileiro

Equipes da 
região abrem 
returno do 
Paulista

O clube de campo do Pa-
lestra Esporte Clube recebe 
entre os dias 9 e 14 deste 
mês o Torneio Brasileiro 
de Tênis G1 Infanto de Rio 
Preto. O torneio nacional 
que tem mais de 200 ins-
critos de vários estados 
do país é organizado pela 
Alves & Oliveira Tennis, do 
ex-top 100, Thiago Alves, 
e seu ex-técnico Edvaldo 
Oliveira, agitará as quadras 
de saibro do clube rio-pre-
tense.Competição vale pon-
tos para ranking nacional. 
ESPORTES Pág.6 ESPORTES Pág.6

LEGALIDADE

Projeto que
recria cargos 
apadrinhados 
avança
A Câmara de Rio Preto 
aprovou por 12 votos a le-
galidade do projeto de lei 
complementar que trata 
da adequação dos cargos 
em comissão e funções na 
Prefeitura. Foram 12 votos 
favoráveis, dois contrários 
e duas abstenções: de Jean 
Charles (MDB) e Odélio 
Chaves (PL). Agora falta  os 
vereadores votarem o méri-
to do projeto.
POLÍTICA Pág.3

Divulgação

Divulgação

Sarah Belline

Muller Merlotto Silva
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O vereador Renato Pupo (PSDB) 
anunciou que vai se ausentar do 
cargo à partir da próxima sema-
na.Sua cadeira será ocupada pelo 
vereador suplente César Gelsi 
(PSDB). 
POLÍTICA Pág.3

PUPO SE AFASTA
E GELSI ASSUME

Divulgação



OPINIÃO
A2 | DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | quarta-feira, 08 de junho de 2022

Fundado em 16 de fevereiro de 2004

A serviço da democracia

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone: (17) 33532447

Cidades da região e Distrito 
onde circulam o DHOJE:

Região Metropolitana de Rio Preto

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails
Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br

Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

Diretor-Presidente: Edson Paz

A saúde cardiovascular
e a escolha da melhor dieta

Orar fortalece a quem ora

O empirismo permitiu 
que, ao longo dos séculos, o 
homem tivesse a percepção 
acerca dos alimentos mais 
saudáveis para sua saúde 
cardiovascular. A capacidade 
de observação e correlação 
entre quantidade e qualidade 
dos alimentos e os diferentes 
desfechos cardiovasculares 
foi determinante na diferen-
ciação entre pessoas saudá-
veis e longevas e aquelas que 
sucumbiam, muitas vezes de 
forma precoce, aos adventos 
potencialmente fatais, como 
infarto do coração e derrame 
cerebral.

Quando as evidências 
científicas consolidaram seu 
papel na identificação de 
fatores de risco cardiovas-
cular e na influência dos 
hábitos alimentares na saú-
de cardiovascular, pode-se 
desenvolver estilos de vida 
fundamentados em alguns 
modelos de dieta.

Estes modelos conside-
ravam não somente os ali-
mentos em si, mas também 
fatores geográficos, climáti-
cos e culturais. Pode parecer 
simples, mas esta adequa-
ção de um modelo de dieta 
alimentar com princípios 
de uma religião, condições 
socioeconômicas, extremos 
de temperatura e objetivos 
individuais, foi tornando 
cada vez difícil responder a 
uma questão crucial: qual 
seria o melhor modelo de 
dieta para uma saúde cardio-
vascular plena?

O amparo dado por mui-
tos estudos populacionais, ao 
longo das últimas décadas, 
tal como a diversidade de 
novas descobertas quanto 
as propriedades e benefícios 
dos alimentos, estabelece-
ram uma direção lógica que 
deveria ser seguida por todos 
aqueles que almejam longe-
vidade cardiovascular. 

No entanto, em meio a 
esta profusão de evidências, 
houve, e ainda continuam 
permeando nossas vidas, al-
guns modismos alimentares 
e atitudes radicais que colo-
cam em risco nossa saúde 
e podem acarretar sequelas 
irreversíveis.

Em 2020, um importante 
estudo realizado pelo grupo 
de pesquisadores OPERA 
(Obesity Program of Edu-
cation, Research and Asses-
sment), na Itália, apresen-
tou relevantes informações 
sobre quais propriedades 
dos alimentos que deveriam 
ser mais valorizadas, para 
seleção de um modelo de 
dieta compatível com a saúde 
cardiovascular. Os principais 
aspectos apontados por este 
estudo foram: 

Excesso de
carboidratos

A redução de pelo menos 
20% a 25% na quantidade 
de carboidratos simples por 
um período de 6 meses pro-
picia redução dos níveis de 
lipídeos no sangue, redução 
dos níveis de pressão arterial 
e maior controle do peso 
corpóreo. 

Ingestão de
gorduras saturadas
Este tipo de gordura favo-

rece o aumento do colesterol 
de baixa densidade, conheci-
do como LDL. Independente 
se a pessoa tem sobrepeso 
ou obesidade, a ingestão 
frequente de gorduras sa-
turadas aumenta o risco 

de entupimento dos vasos 
sanguíneos e, indiretamente, 
favorece o desenvolvimento do 
diabetes por interferir na ação 
da insulina. 

Ingestão de
açúcares refinados
O risco de desenvolver obe-

sidade e sobrepeso aumenta 
em cerca de 15% se mais de 
uma colher de açúcar refina-
do for consumido ao dia. Do 
ponto de vista quantitativo, 
o consumo de mais de 5 g de 
açúcar refinado ao dia pode 
desencadear aumento dos tri-
glicérides e resultar em maior 
taxa de obesidade. 

Ingestão de fibras
As pessoas que ingerem 

regularmente alimentos ricos 
em fibras, como frutas e ver-
duras, apresentam redução 
aproximadamente de 22% no 
risco de desenvolver doenças 
cardiovasculares. Uma dieta 
rica em fibras promove maior 
eliminação do colesterol, fa-
vorece melhor metabolização 
de açúcares e inibe os efeitos 
inflamatórios das citocinas. 

Ômega-3 e
antocianinas

Ômega-3 é um ácido poli-
-insaturado com muitas pro-
priedades cardioprotetoras, 
como redução dos níveis de 
triglicerídeos, regulação da 
pressão sanguínea e controle 
da lesão endotelial (infla-
mação que acomete o reves-
timento interno dos vasos 
sanguíneos). Antocianinas 
são compostos que conferem a 
cor avermelhada aos vegetais 
e frutas; suas propriedades 
incluem a inibição da síntese 
de colesterol e triglicérides. 

Vitaminas
Embora os resultados não 

sejam definitivos, os pesqui-
sadores italianos encontraram 
benefícios das vitaminas C 
e E na redução dos eventos 
cardiovasculares. O estudo 
revela que as deficiências de 
vitaminas podem decorrer do 
envelhecimento natural do 
corpo, fatores metabólicos e 
variações hormonais fisioló-
gicas. 

Desta forma, tendo como 
base esta contextualização das 
propriedades dos alimentos 
e nutrientes, os principais 
modelos de dieta alimentar, 
para preservação da saúde 
cardiovascular, seriam:

Dieta mediterrânea 
Esta dieta considera au-

mento do consumo de frutas, 
especialmente as frutas ver-
melhas (ricas em antociani-
nas), vegetais, grãos, cereais 
e peixes. Seus benefícios são 
muito significativos, principal-
mente na redução das taxas de 
obesidade, diabetes e doenças 
cardiovasculares.

Este modelo de dieta se 
destaca pela restrição do con-
sumo de carnes vermelhas, 
gorduras saturadas e açúcares 
refinados. 

Dieta DASH (Die-
tary Approaches to 
Stop Hypertension)

Este tipo de dieta impacta 
sobretudo no melhor controle 
dos níveis de pressão arterial 
e, consequentemente, na re-
dução de eventos fatais como 
o infarto do coração e derrame 
cerebral. Basicamente, esta 
dieta tem como propósito 
principal a redução do consu-
mo de sal nas refeições. Para-

Florida Maria de Jesus, natural de 
Morro Agudo-SP, faleceu aos 82 
anos de idade. Era divorciada. Dei-
xa os filhos Rosana Aparecida. Será 
sepultada no dia 07/06/2022 às 
14h 30min, saindo seu féretro do 
velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 

FALECIMENTOS E MISSAS
Antonio Alves, natural de Mirassol-SP, 
faleceu aos 92 anos de idade. Era viúvo 
e deixa os filhos Creusa, Antonio Junior, 
Francisco (falecido), José (falecido) e 
Paulo (falecido). Será sepultado no dia 
07/06/2022 às 10h 30min, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério da Ressurreição.

Está bem próxima a Festa 
do Pai das Misericórdias deste 
ano (2022), e juntos iremos 
refletir sobre o tema: “O Pai 
está comigo”. Este tema nos 
remete à última ceia, segundo 
a narrativa do evangelista São 
João, ou seja, os capítulos 
13 a 17 do quarto Evangelho. 
Antes de viver sua Páscoa de 
morte e ressurreição, e assim 
cumprir sua missão de Mes-
sias Salvador da humanidade, 
Jesus instituiu os sacramentos 
da Eucaristia e do Sacerdócio 
ministerial, e concedeu tam-
bém a seus discípulos diversos 
ensinamentos a partir do gesto 
do lava-pés, passando pelo 
discurso sobre o mandamento 

O Pai está comigo
Padre Wagner Ferreira

do amor, a missão do Espírito 
Santo, o Paráclito, concluindo 
a Santa Ceia com a oração sa-
cerdotal, que Ele mesmo dirige 
ao Pai com a belíssima súplica: 
“Que todos sejam um (...) para 
que o mundo creia que tu me 
enviaste!” (Jo 17,21). Um dos 
discursos proferidos por Jesus 
é conhecido como o da Despedi-
da, através do qual os discípulos 
são esclarecidos sobre o misté-
rio da paixão e morte de Jesus 
e sua gloriosa manifestação 
na ressurreição (Jo 16,16-33). 
Nesse discurso, os discípulos 
afirmaram crer que Jesus veio 
de Deus e, em seguida, o Senhor 
respondeu: “Credes agora? Eis 
que vem a hora, e já chegou, em 
que vos dispersareis, cada um 
para seu lado, e me deixareis 
sozinho. Mas eu não estou só. 
O Pai está sempre comigo” (Jo 
16,31-32). Quem crê em Jesus 
como Filho de Deus Salvador, 
recebe de sua fé a certeza da 
presença amorosa de Deus em 
sua vida. Sendo assim, não 
há motivos para temer a so-
lidão, sobretudo quando nas 
tribulações e nas dificuldades 
da vida, nossa confiança no 
amor do Senhor fica por vezes 
abalada, chegando ao ponto de 
nos sentirmos abandonados ou 
esquecidos por Deus. Nesses 

difíceis momentos da vida, a fé 
em Jesus, fortalecida pela ação 
da graça própria dos sacramen-
tos da Igreja, fortalecida pela 
oração pessoal e comunitária, 
fortalecida pela escuta atenta 
da Palavra de Deus, fortalecida 
pelo testemunho da caridade 
aos irmãos, nos motiva a pro-
clamar do fundo da alma: “O 
Pai está comigo”. Esta reflexão 
me faz recordar a letra de uma 
canção gravada pelo fundador 
da Comunidade Canção Nova, 
Monsenhor Jonas Abib: “Mes-
mo se não te amaram, se com 
amor não te olharam, o Pai 
sempre te amou e ama; Deus 
com amor sempre te olhou”. 
Sim, meu irmão e minha irmã, 
creia sempre que em Cristo 
Jesus, o Pai das Misericórdias 
sempre nos amou e ama e, por 
isso, não nos abandona jamais 
nos momentos em que nossa fé é 
colocada à prova. Porém, se em 
algum momento você se sentir 
abandonado(a) por Deus, tenha 
gestos concretos de solidarie-
dade com uma pessoa que, de 
alguma forma, precisa de ajuda 
e, certamente, será renovada 
em seu coração a convicção de 
Jesus: “O Pai está comigo”.

* Padre Wagner Ferrei-
ra da Silva é vice-reitor do 
Santuário do Pai das Mise-
ricórdias e vice-presidente 
da Comunidade Canção 
Nova.

Paulo Apóstolo, em sua 
Epístola aos Romanos, 8:38 e 
39, com grande eloquência, nos 
revela que “nada nos poderá 
separar do Amor de Deus”; por-
tanto, da Essência do Criador, 
que é a Sua verdadeira e única 
Face a se manifestar em todos 
os Universos, porquanto o deus 
humano, com seus inúmeros 
defeitos, em nada O representa, 
pois inexiste:

38 Porque estou certo de 
que nem a morte, nem a vida, 
nem os anjos, nem os principa-
dos, nem as potestades, nem o 
presente, nem o porvir,

39 nem a altura, nem a pro-
fundidade, nem alguma outra 
criatura nos poderá separar 
do Amor de Deus, que está em 
Cristo Jesus, nosso Senhor!

E o Amor Fraterno é um dos 
mais potentes dispositivos da 
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lelamente, esta dieta segue 
praticamente todos os prin-
cípios da dieta mediterrânea. 

Dieta vegetariana
Este tipo de dieta cons-

tantemente é motivo de de-
bates e questionamentos. 
Os principais estudos não 
apontam este modelo como 
algo que deveria ser univer-
salizado; ao contrário, o mais 
prudente seria realmente in-
dividualizar a aplicabilidade 
deste modelo e ponderar so-
bre as carências nutricionais 
resultantes. 

No entanto, não se pode 
questionar o valor clínico 
deste tipo de dieta, como 
apresentado em um estudo 
realizado na Universidade de 
Oxford, na Inglaterra, mos-
trando redução de até 30% 
dos eventos cardiovasculares 
nas pessoas que adotam este 
padrão alimentar.

Assim, tanto vegetarianos 
como os veganos deveriam 
buscar orientação acerca da 
necessidade de suplementar 
alguns nutrientes, para que 
seja viável manter este pa-
drão alimentar por um tempo 
prolongado. 

Dieta cetogênica
Este modelo consiste em 

uma combinação de um teor 
de gorduras elevado (60% 
a 80%), com cerca de 10% 
a 20% de proteínas e 5% a 
10% de carboidratos. Como 
resultado, nosso fígado pro-
duz metabólitos conhecidos 
como cetonas, as quais pode-
riam contribuir para redução 
das taxas de obesidade, even-
tos cardiovasculares e alguns 
agravos neurológicos como a 
epilepsia. 

Os principais estudos 
demonstram que ocorre efe-
tivamente perda de peso e 
algumas modificações favo-
ráveis no perfil lipídico de 
colesterol e triglicérides nas 
primeiras semanas, mas es-
tes efeitos podem não durar 
por um tempo prolongado e 
inviabilizar a escolha por este 
modelo alimentar.

Fica claro que existem 
diferentes modelos de dieta 
que podem beneficiar a saúde 
cardiovascular. No entanto, 
somente a dieta em si não 
determina o sucesso na pre-
servação da saúde cardiovas-
cular. Cada pessoa tem suas 
particularidades familiares, 
diferentes necessidades caló-
ricas e estilos de vida muito 
variáveis. 

No caso de escolhermos 
um modelo de dieta mais 
próximo do ideal, tendo 
como base a experiência 
profissional como os relatos 
da literatura médica, os me-
lhores resultados seriam com 
a dieta mediterrânea.

Mas entendam bem: a 
dieta mediterrânea consiste 
em um modelo, portanto, ela 
pode e deve ser adaptada a 
outras variáveis não menos 
importantes, como condições 
socioeconômicas, fatores ge-
ográficos, questões regionais 
e valores culturais. O impor-
tante seria seguir os princí-
pios da dieta mediterrânea, 
conciliando logicamente com 
estes outros aspectos.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutrologia 
e Longevidade e coorde-
nador da Faculdade de 
Medicina da Unilago

Justiça Celeste.
Que possamos, portanto, 

enfrentar os nossos desafios 
diários com a força do Amor do 
Divino Mestre. Iluminemo-nos 
com a Oração Ecumênica que 
Jesus nos deixou, o Pai-Nosso. 
Orar é viver a Lei de Deus a 
todo momento, porque fala ao 
coração, e este é a porta de Deus 
em nós.

Qualquer pessoa, até mesmo 
um Irmão ateu (por que não?!), 
pode proferir o Pai-Nosso, sem 
que se sinta constrangida. Ele 
não se encontra restrito a crença 
alguma, por ser uma súplica uni-
versal, consoante o abrangente 
espírito de Caridade do Cristo 
Ecumênico, o Excelso Estadista.

Deus não é o
falibilíssimo Júpiter
Todos nós necessitamos, 

durante a vida, de instantes que 
sejam de elevação espiritual, filo-
sófica, moral, religiosa, política, 
artística, esportiva, mental, como 
o quiserem... e muitos bons fru-
tos serão alcançados. E aqui está 
a excelente oportunidade. Não 
somos todos filhos de Deus?! O 
terrível mal ainda deste mundo 
é o de que muitos confundem o 
Criador com Júpiter, figura ima-
ginária que tinha mil defeitos, ou 
com outros deuses, que carrega-
vam milhões de falhas. Temos 
de livrar a nossa mente e o nosso 
Espírito dessa ideia preconcebida 
do deus antropomórfico. Deus 
não tem nada a ver com Júpiter. 
Este é criação do ser humano 
e espelha as suas imperfeições. 
É só pensar que, antes de tudo, 
somos seres espirituais, e que nos 
podemos tornar Almas benditas 
ou Espíritos luminosos, diante 
de Deus, pelos nossos melhores 
frutos, pois o Cristo reitera, no 
Apocalipse, 20:13, a Lei das 
Obras:

— (...) E foram julgados, um 
por um, segundo as suas obras.

A oração — ou, se preferirem, 
a reza — é o filho que se dirige ao 

Alto quando crê na existência do 
Pai-Mãe Celestial ou é o indiví-
duo a dialogar com a sua elevada 
condição de criatura vivente. O 
Pai-Nosso é a Prece Ecumênica 
por excelência.

Vamos, portanto, falar com 
Deus, entoando a Oração de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, que 
se encontra no Seu Evangelho, 
segundo Mateus, 6:9 a 13:

A Oração
Ecumênica de Jesus
Pai Nosso, que estais no Céu 

[e em toda parte ao mesmo 
tempo], santificado seja o Vosso 
Nome.

Venha a nós o Vosso Reino 
[de Justiça e de Verdade].

Seja feita a Vossa Vontade [e 
humildemente dizemos: jamais 
a nossa vontade, porque ainda 
estamos aprendendo a tê-la com 
toda a correção], assim na Terra 
como no Céu.

O pão nosso de cada dia dai-
-nos hoje [o pão transubstancial, 
que está além da matéria, a co-
mida que não perece, o alimento 
para o Espírito, porque o pão 
para o corpo, iremos consegui-lo 
com o suor do nosso rosto].

Perdoai as nossas ofensas, 
assim como nós perdoarmos aos 
nossos ofensores.

E não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal, 
porque Vosso é o Reino, e o Po-
der, e a Glória para sempre. 

Amém!

Firmados no Conhecimento 
Divino, temos plena convicção 
de que tudo melhorará para 
todos nós. 

Aprendemos nessa maravi-
lhosa oração de Jesus que pode-
mos ter certeza de que seremos 
vitoriosos, se estivermos em 
nome de Deus, do Cristo e do 
Espírito Santo, sempre dispostos 
a trabalhar pelos semelhantes.

José de Paiva Netto ― 
Jornalista, radialista e es-
critor.

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com
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Política Armas de fogo
Comissão da Câmara aprova projeto 
de Eduardo Bolsonaro que libera pro-
paganda de arma de fogo

Turma do STF
2ª Turma no STF derruba decisão de 
Nunes Marques e restaura cassação 
de deputado bolsonarista

A Câmara de Rio Preto 
aprovou por 12 votos a lega-
lidade do projeto de lei com-
plementar do prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que trata da 
adequação dos cargos em co-
missão e funções gratificadas 
na Prefeitura. A proposta do 
Poder Executivo constava na 
pauta desta terça-feira, 7, em 
primeiro turno, ou seja, lega-
lidade. Foram 12 votos favo-
ráveis, dois contrários e duas 
abstenções: de Jean Charles 
(MDB) e Odélio Chaves (PL). 
Agora uma nova votação será 
necessária para permitir ao 
prefeito toda a readequação 
na administração municipal.

O grande impasse em torno 
da aprovação pelos vereadores 
são futuros questionamentos 
na Justiça. Isso ocorreu em 
2011 durante o governo do 
ex-prefeito Valdomiro Lopes 
(PSB) quando parlamentares 
aprovaram projeto que criou 
400 cargos. Tanto Valdomiro 
quanto 13 ex-vereadores foram 
condenados ao pagamento 
de R$ 3,3 milhões e possível 
perda dos direitos políticos. O 

Projeto que cria cargos e 
funções gratificadas avança

12 V OTOS

caso segue no Tribunal Supe-
rior de Justiça.

Jean Clarles se absteve de 
votar a legalidade. Alegou que 
a proposta é complexa e causa 
insegurança jurídica. “Estes 
cargos são importantes. Po-
de-se discutir a proporciona-
lidade ou não das funções. Eu 
particularmente não me sinto 
seguro, é uma análise pessoal 
de foro íntimo”, declarou no 
momento da abstenção.

Mesma posição de Odélio 
Chaves. “Como eu sei analisar 
se estes 137 cargos são neces-
sários. Não consigo. Ficou em 
aberto a questão da responsa-
bilidade fiscal”, disse.

O vereador João Paulo Rillo 

(Psol) contrário a legalidade 
voltou a dizer que Edinho não 
dividiu em dois projetos: um 
que trata da reorganização dos 
cargos apadrinhados 9livre 
nomeação) e outro que trata 
das funções gratificadas. Rillo 
disse que o projeto é inconsti-
tucional e que os vereadores 
poderão ser responsabilizados.

“Vereadores sabem que 
estão errados e sabem que 
podem ser alvos de ação na 
Justiça como outros vereado-
res já foram em projeto seme-
lhante.”, disse Rillo.

Vereador Paulo Pauléra 
(PP) defendeu a legalidade e 
que o voto de cada um é invio-
lável. “Não há má-fé, o tal do 

O grande impasse em 
torno da aprovação 
pelos vereadores são 
futuros questiona-
mentos na Justiça

TRANSPORTE

Derrubado veto a passe 
livre para transplantados

A Câmara de Rio Preto aprovou por 12 votos a legalidade do projeto de lei

Veto a passe livre de transplantados é derrubado

Com 15 votos os vereadores 
derrubaram veto do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) ao pro-
jeto que concede passe livre a 
pacientes pré e pós transplan-
tados que se encontram em 
situação de vulnerabilidade 
social.

Edinho vetou a proposta 
alegando que a iniciativa não 
pode partir da Câmara, mas 
do Poder Executivo. O prefeito 
ainda lembrou que a própria 
Diretoria Jurídica da Casa 
emitiu parecer pela inconsti-
tucionalidade da proposta. No 
veto Edinho também lembra 
que a gratuidade poderia gerar 
desequilíbrio financeiro.

“A presente propositura 
ocasionaria desequilíbrio eco-
nômico-financeiro na relação 
entre os encargos da execução 
e a remuneração percebida 
pelas concessionárias que 

prestam o serviço de transpor-
te coletivo urbano, o que obri-
garia o Município a adequar as 
tarifas, elevando, com isso, as 
despesas públicas”.

De autoria do vereador 
Júlio Donizete (PSD) só terá o 
passe livre aqueles que apre-
sentarem, no ato da solicita-
ção, laudo médico comprovan-
do a necessidade do transporte 
ou tratamento pós transplante, 
documento médico compro-
vando a necessidade de acom-
panhamento ao paciente na 
utilização do transporte cole-
tivo, avaliação socioeconômica 
realizada por órgão competen-
te e por fim possuir cadastro no 
CadÚnico.

A gratuidade será concedi-
da desde o início do tratamen-
to até o fim dos retornos.

Durante sessão, o autor 
defendeu o projeto afirmando 
que o número de transplanta-
dos impactactaria nas contas 
das empresas.

Divulgação

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Após analisar as contas do 
primeiro bimestre de 2022 o 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) alertou Rio Preto sobre 
a possibilidade de descumprir a 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
e  aplicação de multa. Diz que 
há possibilidade de descumpri-
mento do parágrafo 1º do artigo 
59 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. No caso, são alertas para 
os riscos fiscais. 

Mas Rio Preto está longe 
de ser a única. O mesmo alerta 
foi feito para 549 municípios 
do Estado, além de Câmaras 
Municipais e entidades como 
Autarquias. Na nossa região, as 
Prefeituras de Jaci, Mirandó-
polis e Poloni sequer enviaram 
os balancetes fiscais. A Câmara 
Municipal de Jaci também não. 

São 85% dos municípios do 
Estado que receberam alerta 
por risco de descumprimento 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal no primeiro bimestre 
do ano. As Prefeituras tiveram 
arrecadação abaixo do previsto 
ou apresentaram indícios de 
comprometimento da gestão 
orçamentária. 

A região Noroeste é uma das 
que mais têm municípios na 
mesma situação. São 79 dos 102 
municípios. Vários que perten-

TCE alerta Rio Preto sobre descumprir  
a Lei de Responsabilidade Fiscal

PREFEITURA

A arrecadação ficou 
abaixo do projetado no 
Orçamento no primeiro 
bimestre do ano

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

cem à Região Metropolitana. 
Rio Preto é a 474ª. 

A Prefeitura 
A Prefeitura e Rio Preto in-

forma que “a comunicação pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo da expedição dos 
alertas de que trata o parágrafo 
1º do artigo 59 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal relativos 
ao primeiro bimestre do ano 
de 2022, temos que tratam-se 
de apontamentos relacionados 
a limites e regras objetivas 

que serão aferidos de fato no 
encerramento do exercício e 
apurados na prestação de con-
tas anual. Os alertas tem como 
principal objetivo orientar os 
seus jurisdicionados de forma 
que evitem o seu descumpri-
mento quando do encerramen-
to do exercício.” 

Os municípios
Os municípios da região 

que receberam o mesmo alerta: 
Adolfo, Altair, Álvares Floren-
ce, Américo de Campos, Aspá-

Luzitânia, Orindiúv, Ouroeste, 
Palestina, Palmeira d’Oeste, 
Paranapuã, Paulo de Faria, 
Pedranópolis, Pindorama, 
Planalto, Pontalinda, Pontes 
Gestal, Potirendaba, Riolândia, 
Rubinéia, Sales, Santa Adélia, 
Santa Albertina, Santa Fé do 
Sul, São João das Duas Pontes, 
São João de Iracema, Sebas-
tianópolis do Sul, Severínia, 
Turiúba, Turmalina, Ubarana, 
Uchoa, Urânia, Votuporanga, 
Zacarias, Jaci. Pereira Barreto, 
Jaci, Tabapuã e Populina.

TCE alerta Rio Preto para evitar descumprir Lei de Responsabilidade Fiscal

sia, Auriflama, Bady Bassitt, 
Balsamo, Cajobi, Catanduva, 
Catiguá, Cedral, Cosmorama, 
Dolcinópolis, Duartina, Elisi-
ário, Estrela d’Oeste, Fernan-
dópolis, Floreal, Guapiaçu, 
Indiaporã, Ipiguá, Itajobi, 
Itápolis, Jales, José Bonifácio, 
Macaubal, Macedônia, Magda, 
Mendonça, Meridiano, Mesó-
polis, Mira Estrela, Mirassol, 
Mirassolândia, Monções, Mon-
te Aprazível, Nhandeara, Neves 
Paulista, Nipoã, Nova Aliança, 
Nova Castilho, Novais, Nova 

Pupo se 
afasta e 
Gelsi assume 
na Câmara

O vereador de Rio Pre-
to Renato Pupo (PSDB) 
anunciou que vai se au-
sentar do cargo a partir 
da próxima semana. Pupo 
adiantou durante sessão 
nesta terça-feira, 7, que 
sua cadeira será ocupada 
pelo vereador suplente 
César Gelsi (PSDB) du-
rante licença de um mês. 

Pupo justificou a licen-
ça dizendo que no período 
vai se dedicar às aulas 
em que leciona em duas 
faculdades de Rio Preto 
e, que segundo ele, estaria 
consumindo muito seu 
tempo. Pupo é professor 
de direito. 

Também pesou na de-
cisão dele a pré-candida-
tura nas eleições deste 
ano. Pupo é pré-candidato 
a deputado estadual e se-
gundo ele vai realizar no 
período de licença uma 
série de atividades de 
campanha.Gelsi assume 
o cargo na próxima se-
gunda, 13. César Gelsi - o 
primeiro suplente do par-
tido -  recebeu 2.676 votos 
em 2020.

dolo, improbidade nenhuma. 
Ninguém pode ser condenado 
por um voto”, declarou ele.

Os votos
Votaram favoráveis a le-

galidade do projeto: Jorge 
Meneses, Karina Caroline, 
Julio Donizete, Paulo Pauléra, 
Renato Pupo, Rossini Diniz, 
Anderson Branco, Marinho 
das Bombas, Bruno Moura, 
Celso Peixão, Claudia de Giuli 
e Francisco Junior. 

Foram contrários: João 
Paulo Rillo e Robson Ricci. 
Duas abstenções: Odélio Cha-
ves e Jean Charles. 

O presidente Pedro Ro-
b e r t o  G o m e s  n ã o  v o t a . 

Da REPORTAGEM
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CIDADES Na Argentina
Um deslizamento deixou um morto, 
dois desaparecidos e cinco feridos em 
um hotel na cidade de Bariloche

Em Potirendaba
A Coordenadoria da Educação promo-
veu um curso de treinamento de pri-
meiros socorros em ambiente escolar.

O 7º DP de Rio Preto vai 
investigar o roubo a um mo-
torista de ônibus, ocorrido às 
19h20 desta segunda-feira, 6, 
na avenida Alfredo Folchini. 

Na delegacia de plantão, a 
vítima, de 37 anos, contou que 
transitava com o coletivo pela 

TRANSPORTE

Motorista de ônibus é 
roubado em avenida

TRÁFICO

Polícia apreende mais de 370 quilos 
de maconha em estradas do interior

via quando ao parar para pas-
sageiros desembarcarem um 
marginal, armado com faca, 
entrou e anunciou o assalto. 

O criminoso roubou R$ 50 
do caixa e fugiu em direção 
à Vila Toninho. Segundo o 
condutor, o bandido era de 
cor parda, usava um moletom 
cinza escuro e com capuz.

A Polícia Militar prendeu 
uma mulher, de 39 anos, que 
transportava 218,2 quilos de 
maconha em um fundo falso 
na carroçaria de seu veículo. 
O flagrante ocorreu na manhã 
desta segunda-feira, 6, em As-
sis, no interior do Estado. 
Policiais participavam da 
operação “Sufoco”, pela Ro-
dovia Rachid Rayes, quando 
abordaram uma Saveiro com 
placas do Paraná. 
Questionada, a condutora da 
picape demonstrou muito 
nervosismo, levantando sus-
peitas dos militares, os quais 
realizaram uma minuciosa 
vistoria no automóvel. Como 
resultado, foram encontrados 
274 tabletes de maconha em 
diversos fundos falsos na car-
roçaria. 
A mulher foi presa em fla-
grante por tráfico de drogas.

156 quilos
Em outra ação a  Polícia Mili-
tar prendeu um homem, de 55 
anos, que transportava 156,2 
quilos de maconha no porta-
-malas de um veículo. O fla-

grante ocorreu na tarde desta 
segunda-feira,06, em Ibirare-
ma, no interior do Estado. 
Policiais estavam em patru-
lhamento pela Rodovia Rapo-
so Tavares (SP-270), quando 
abordaram um Peugeot Pas-
sion 207 de Santa Bárbara do 
Oeste. 
Questionado, o condutor do 

carro demonstrou muito 
nervosismo, levantando sus-
peitas dos militares, os quais 
realizaram uma minuciosa 
vistoria no automóvel. Como 
resultado, foram encontrados 
240 tabletes de maconha no 
porta-malas. 
O homem foi preso em fla-
grante por tráfico de drogas.

Polícia investiga roubo a motorista de ônibus

Ações resultaram na apreensão de 374 quilos de maconha

Um rio-pretense, de 69 
anos, teve R$ 23.006,73 sa-
cados de sua conta por margi-
nais, após o cartão ficar preso 
em um terminal eletrônico de 
banco na avenida Potirendaba, 
no Jardim Santa Luzia, em 
Rio Preto. O crime aconteceu 
às 7h30 do sábado, 4, mas 
foi descoberto pela vítima na 
manhã desta segunda-feira, 6. 

Na delegacia, o aposentado 
disse que foi retirar dinheiro e 
ao colocar o cartão a máquina 
travou. 

Um desconhecido, que usa-
va o caixa ao lado, se apro-
ximou e disse que o idoso 
precisava entrar em contato 
com SAC do banco, fazendo 
uma ligação do próprio tele-
fone e passando para a vítima 
conversar com uma suposta 
atendente. 

Idosos registram queixas de golpes em 
banco, online e até contra ex-genro

POLÍCIA INVESTIGA

A golpista falou para o 
cliente que ele tinha que pro-
curar a agência no primeiro 
dia útil para pegar o cartão e 
que deveria informar a senha 
de imediato. 

Ontem, ao tirar extrato, o 
idoso descobriu várias tran-
sações financeiras sem o seu 

consentimento. A investigação 
do estelionato está a cargo do 
5º DP.

Empréstimo
Desconhecidos fizeram um 

empréstimo de R$ 16.669,81 
em nome de um aposentado, 
de 71 anos, morador no Parque 

das Amoras, em Rio Preto. 
A vítima só descobriu o 

golpe quando um funcionário 
da sua agência bancária entrou 
em contato para falar sobre a 
operação financeira. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, registrado no Plantão 
na tarde desta segunda-feira, 

Em um dos casos a mu-
lher teve o CPF usado 
pelo ex-genro, que hoje 
está preso e acab ou 
deixando oi prejuízo

Casos foram registrados em 24 horas e serão investigados pela Polícia Civil

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Jovem é preso 2ª vez por bater na ex 
Um jovem, de 22 anos, 

foi preso em flagrante por 
descumprimento de medida 
protetiva de urgência, ameaça 
e violência doméstica contra 
a companheira, de 19 anos, 
com quem tem uma filha de 
dois anos. 

É a segunda vez neste ano 
que ele vai para a cadeia por 
agredir a mulher. 

Segundo o boletim de ocor-

rência, uma viatura da PM 
foi chamada às 22h30 desta 
segunda-feira, 6, para ir até o 
endereço do casal, no bairro 
Dom Lafayete, na Região Nor-
te de Rio Preto. 

 Agressões
Quando a guarnição che-

gou encontrou a vítima na 
rua. Ela contou que o agressor 
fez uso de drogas e álcool e ao 

ESTE ANO

Viatura da PM foi chamada por volta das 22h30 na ocorrência

Jovem é preso 
após roubar 
vendedora 
de pipoca

Uma vendedora de 
pipoca, de 35 anos, teve 
o celular roubado, na 
praça da igreja Basílica, 
no bairro Boa Vista, em 
Rio Preto, na tarde desta 
segunda-feira, 6. O acu-
sado, de 19 anos, foi preso 
em flagrante pela Polícia 
Militar.

À polícia, a mulher 
contou que estava na es-
quina vendendo seu pro-
duto quando o suspeito 
chegou gritando e exigin-
do o aparelho. Como ela 
não entregou o telefone, 
ele veio em sua direção, 
a empurrou e arrancou o 
objeto, saindo correndo 
em seguida. 

A vítima mostrou a 
policia o rapaz e na abor-
dagem, com o margi-
nal, foram apreendidos 
o celular e R$ 83. Na 
delegacia, a prisão foi 
convertida em preventiva 
e o indiciado ficou à dis-
posição da Justiça.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Perdeu R$ 1,5 mil 
na promoção 
falsa da 
operadora

Acreditando que havia 
sido premiado em R$ 65 
mil, em uma suposta pro-
moção de operadora de 
telefonia, um rio-preten-
se, de 41 anos, caiu num 
golpe de estelionato. Ele 
teve um prejuízo de quase 
R$ 1,5 mil. 

De acordo com o bo-
letim de ocorrência, no 
início da manhã desta 
segunda-feira, 6, recebeu 
uma mensagem no What-
sApp de que havia sido 
contemplado e deveria 
entrar em contato em um 
número de prefixo 11. 

Ao falar com supostos 
atendentes, o homem foi 
convencido a ir até sua 
agência bancária e forne-
cer dados pessoais. 

Mais tarde, ao consul-
tar seu extrato a vítima 
descobriu que estava sem 
saldo e que todo o seu 
limite, R$ 1.499,17, havia 
sido transferido para a 
conta de um bandido. 

O estelionato será in-
vestigado pelo 3º DP.

Da REDAÇÃO6, a funcionária informou que 
a transação havia sido feita em 
84 parcelas de R$ 347,05. 

A fraude teria ocorrido em 
18 de maio, mas o aposentado 
só ficou sabendo após ligação 
do banco. 

Ele foi até a Previdência 
Social, onde teve a confirma-
ção de que havia sido vítima 
de estelionato. O 7º DP vai 
investigar o caso. 

Genro
Moradora em Rio Preto, 

uma aposentada, de 60 anos, 
teve o nome negativado após 
seu ex-genro, que está preso, 
usar seu CPF sem autorização 
na locação de equipamentos 
para construção e reforma. 

Para os policiais da Central 
de Flagrantes, a idosa contou 
que no dia 28 de maio solicitou 
um cartão bancário e teve o 
pedido recusado por causa da 
restrição.  Ao fazer a consulta 
na Serasa descobriu que havia 
uma dívida em que apenas a 
última parcela de um total de 
seis não havia sido paga. 

O débito pendente era de 
R$ 180, mas a vítima desem-
bolsou R$ 298,17 por causa da 
atualização monetária e taxa .

chegar na residência lhe ame-
açou de morte e a agrediu com 
uma faca. Em seguida, bateu 
a cabeça da jovem contra uma 
parede. 

Para os militares, ela disse 
que tinha ordem judicial em 
desfavor do acusado, o qual ti-
nha sido preso em março, mas 
que depois que foi solto havia 
aceitado que retornasse ao lar. 
A vítima afirmou que tem mui-

to medo de ser assassinada. 
O suspeito foi levado alge-

mado ao Plantão, onde estava 
muito exaltado e agressivo, se 
recusando a assinar documen-
tos. De acordo com o registro 
policial, o autuado apresenta 
ser violento e descontrolado. 

Após ter a prisão confir-
mada, o indiciado foi levado à 
carceragem da Deic, onde ficou 
à disposição da Justiça.

Arquivo Dhoje

Policia Rodoviária 

Arquivo Cláudio Lahos 

Arquivo Dhoje
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A Procuradoria Geral de Jus-
tiça (PGJ) está sugerindo que 
a Secretaria Educação faça 
uma busca ativa nas escolas 
da rede municipal de ensino 
para identificar as crianças 
entre 5 e 11 anos que não se 
imunizaram contra a Covid 
19 ou que não tomaram a 2ª 
dose. Segundo o comunicado 
da PGJ, esse grupo está com 
baixa cobertura vacinal. Parte 
dele, tomou apenas a 1ª dose 
e não e não voltou para tomar 
a segunda e deve ser encami-
nhada para os postos de vaci-
nação.

Cobertura
Em todo o estado, 87,83% de 
todos os grupos estão com o 
esquema de imunização com-
pleto, enquanto as crianças 
de 5 a 11 anos apenas 83,70%. 
Em Rio Preto, a situação é ain-
da mais preocupante. Apenas 
82,55% (28.862) das crianças 
desse grupo tomaram a pri-
meira dose e 56,12% (19.623) 
a segunda. Sobre a orientação 
da PGJ, a assessoria de im-
prensa diz que “a Prefeitura 
de Rio Preto está adotando as 
providências para identificar 
as crianças que ainda não fo-
ram vacinadas”.

Promotorias
A Procuradoria e o Centro de 
Apoio Operacional de Direi-
tos Humanos e Direitos So-
ciais dizem que essa medida 
se deve a elevação dos novos 
casos no estado e à recomen-
dação é da Secretaria Esta-
dual de Saúde e do próprio 
Comitê de Enfrentamento da 
Covid da PGJ e de seu grupo 
de trabalho, formado por 15 
promotores de 15 diferentes 
regiões do estado. Em Rio 
Preto, o promotor regional 
e local de Saúde é Gilberto 
Menzello Romani.
A Procuradoria pede ainda 
que crianças e jovens com até 
18 anos apresentem a cartei-
ra de vacinação. Ela lembra 
que a 37ª atualização do Do-
cumento Técnico do Centro 
de Vigilância Epidemiológica 
Estadual, mostra que “a co-
bertura vacinal de crianças de 
5 a 11 anos ainda não alcançou 
a meta proposta”. E que o uso 
das máscaras retornou após 
decisão de estado e municí-
pios.

Escolas devem rastrear crianças 
sem a 2ª dose  contra Covid

REDE MUNICIPAL

A sugestão é da Procu-
radoria Geral e Justiça 
do Estado de São Paulo; 
muitas tomaram a 1ª 
dose e não voltaram

O diretor do Procon de Rio 
Preto Jean Dornelas se reuniu 
na manhã desta segunda-
-feira, 6, com representantes 
das empresas de venda por 
autoatendimento que atuam 
em condomínios da cidade. O 
objetivo foi traçar as diretrizes 
do Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) a ser assinado 
por essas empresas junto ao 
órgão de defesa do consumi-
dor a fim de impedir o consu-
mo de bebidas alcoólicas por 
menores de idade. 

A reunião foi motivada 
por sucessivas denúncias re-
cebidas pelo Procon de que 
menores estariam adquirindo 

VENDA DE BEBIDAS

Procon mira autoatendimento em condomínios
bebidas alcoólicas nas lojas 
de conveniência instaladas 
dentro dos condomínios. Em 
um dos casos, uma chopeira 
foi instalada sem os devidos 
cuidados para evitar a compra 

e consumo por crianças e ado-
lescentes. 

Orientações
As orientações passadas 

para as empresas estão emba-
sadas na Lei Estadual 14.592, 
de 2011, que elenca uma série 
de precauções a ser tomadas 
para a comercialização das 
bebidas, tais como “disposição 
em locais ou estandes específi-
cos, distintos dos demais pro-
dutos expostos, com a afixação 
da sinalização alertando para a 
idade mínima de consumo” – 
que é de 18 anos. 

Termo

“Até o final desta semana, 
elaboraremos o TAC, com a 
participação do Conselho Tu-
telar e do Ministério Público, 
para que a legislação seja cum-
prida nos critérios de venda e 
disponibilização das bebidas. 
O objetivo é impedir o consu-
mo de bebidas por menores”, 
comentou Dornelas. 

Durante a reunião, os re-
presentantes das empresas 
esclareceram todo o funciona-
mento do sistema de autosser-
viço e a logística de compra e 
venda nessas lojas de conveni-
ências. A expectativa é de que o 
compromisso seja firmado nos 
próximos dez dias.

Procuradoria de Justiça recomenda que escolas identifiquem alunos sem a segunda dose

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Procon reúne empresas que atuam com autoatendimento

Gol monta 
estrutura no 
aeroporto e 
mais voos

O secretário de De-
senvolvimento e Negó-
cios de Turismo de Rio 
Preto Jorge Luis de Sou-
za presenciou na manhã 
desta segunda-feira, 6, 
a estreia da estrutura de 
atendimento da GOL no 
aeroporto. Para este mês, 
tanto Rio Preto quanto 
Ribeirão Preto terão um 
incremento da oferta de 
voos. 

Todos os voos comer-
cializados pela GOL e 
operados pela Voepass 
na localidade serão aten-
didos por infraestrutura, 
colaboradores e sistemas 
GOL. Isso permite que 
o cliente tenha a mesma 
experiência de atendi-
mento e as mesmas faci-
lidades proporcionadas 
em qualquer outra cidade 
que operam, além de ser 
possível acumular milhas 
no programa de fidelidade 
Smiles e despacho de ba-
gagem desde a origem até 
o destino final, a marcação 
de assentos de todos os 
trechos e o check-in até o 
destino, mesmo em voos 
com conexão. 

“Receber novas linhas 
é atrair visitantes, conse-
quentemente fomentar o 
comércio de Rio Preto”, 
destacou o secretário Jor-
ge. Durante o encontro, 
foi concretizado o corte de 
faixa alusiva ao início do 
atendimento GOL para os 
voos em tela e, logo em se-
guida, convidados segui-
ram viagem para Ribeirão 
Preto, onde também está 
sendo inaugurada uma 
estrutura semelhante. 

CEO da Gol
“O aumento de pre-

sença da GOL em Ribei-
rão Preto e São José do 
Rio Preto é um desejo 
antigo das duas cidades 
e seus moradores, e isso 
já é realidade desde mar-
ço, quando se iniciaram 
os voos para Guarulhos 
com a companhia. Agora, 
com a abertura de nos-
so atendimento nos dois 
municípios que são de 
suma importância para 
o Estado de São Paulo e 
para o País, a presença 
da GOL se materializa. O 
incremento da oferta de 
voos a partir deste mês é 
apenas um dos desdobra-
mentos promissores que 
a chegada da companhia 
vai proporcionar”, afirma 
Ciro Camargo, gerente de 
Relações Governamentais 
da GOL. 

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

O Sindicato do Comercio 
Varejista (Sincomércio) e a 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Feco-
mercio) acreditam que o Dia 
dos Namorados vai aumentar 
as vendas em 18% em relação 
ao mesmo período no ano 
passado. As duas instituições 
aguardam que os setores ves-
tuário, tecidos e calçados. 

Ricardo Ismael, vice-pre-
sidente do Sincomércio, diz 
que “geralmente, as comemo-
rações noturnas em restauran-
tes, bares e hotéis/motéis são 
mais beneficiadas pelo Dia dos 
Namorados do que o consumo 
de presentes”. 

Ele diz, no entanto, que “a 
exceção é o setor de vestuário, 
hoje em evidência graças ao 
frio antecipado em Rio Preto. 
O clima, aliás, deve contribuir 
para a alta, já que os preços 
médios das roupas de inverno 
são maiores do que a média 

DIA DOS NAMORADOS

Comércio terá horários especiais e deve 
alavancar vendas em 18%, diz Sindicato

geral destes produtos. Além 
disso, a variedade de opções e 
preços para presentes alcan-
çam praticamente todos os 
perfis de renda.” 

Outros segmentos também 
devem se beneficiar com a data 
e o ensaio da retomada econô-
mica na cidade com o Dia dos 
Namorados, como farmácias e 
perfumarias, nos quais se espe-
ra um crescimento de 0,8% e 
os supermercados, com 0,5%, 
já que muitos casais optam por 

comemorar a ocasião com um 
jantar caseiro especial. 

Outro nicho do comércio 
que costuma ter um pico de 
vendas na data é o de flori-
culturas. Mas o Sincomércio 
informa que as vendas serão 
menores do que do que no 
restante do comércio. Por outo 
lado, prevê que haverá queda 
de 6,8% nas vendas de eletro-
domésticos e eletrônicos. 

Dicas

O Sincomércio sugere aos 
empresários que usem as co-
memorações da data para in-
vestir em iniciativas de gestão 
e marketing para a obtenção 
melhores resultados com a 
data. Indica que ele se atente 
para as tendências de mercado, 
lançamentos e preferências 
dos consumidores, tanto nas 
lojas físicas como nas online. 
Cuidem do estoque, além da 
formação da equipe e do trei-
namento, ações promocionais, 
prazos de entrega, troca e 
devoluções. Sugere que uma 
boa decoração visual também 
pode fazer a diferença na hora 
de atrair a clientela. 

Outras estratégias podem 
ser a criação de kits, relacio-
nando os presentes ao perfil da 
pessoa, a publicação de conte-
údo e iniciativas de interação 
com os seguidores nas mídias 
sociais e o e-mail marketing, 
oferecendo cupons de descon-
to. Por fim, diz que é possível 
ter ofertas para os “atrasados” 
e, principalmente na semana 
do dia 12, disponibilizar um 
atendimento em tempo real 
pelos canais online. No What-
sApp, por exemplo, os ven-
dedores devem estar atentos 
para esclarecer e responder a 
dúvidas dos clientes. 

Abre e fecha 
Sexta-feira (10) - das 9h às 

20h .Sábado (11) - das 9h às 18h 

Possibilidade de 
menores terem 
acesso a bebidas 
alcoólicas também 
preocupa promoto-
ria e Conselho 
Tutelar

Outro nicho do co-
mércio que nesta 
e´poca do ano cos-
tuma ter um pico 
maior de vendas na 
data é o de floricul-
turas.

Dia dos Namorados terá horários especiais e deve alavancar vendas 
em 18%, diz Sindicato

Divulgação

Sarah Belline
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Corrupção na Fifa
O julgamento do ex-presidente da Fifa, 
Joseph Blatter, e o ex-presidente da Uefa, 
Michel Platini, tem início nesta quarta-feira. 

Votuporanguense
Sem calendário no segundo semestre, o CAV 
liberou o técnico Rodrigo Cabral e o analista 
Breno Barbosa para o futebol goiano.

Equipes da região iniciam 
o returno do Paulista

SUB-20

O clube de campo do Pa-
lestra Esporte Clube recebe 
entre os dias 9 e 14 deste mês 
o Torneio Brasileiro de Tênis 
G1 Infanto de Rio Preto. O 
torneio nacional que tem mais 
de 200 inscritos de vários 
estados do país é organizado 
pela Alves & Oliveira Tennis, 
do ex-top 100, Thiago Alves, 
e seu ex-técnico Edvaldo Oli-
veira, agitará as quadras de 
saibro do clube rio-pretense. 
 

NO PALESTRA

Rio Preto volta a receber 
Torneio Brasileiro de Tênis

A Confederação Brasileira de 
Tênis e a Federação Paulista 
supervisionam a competição, 
que vale pontos para o ranking 
nacional. O torneio tem apoio 
da Prefeitura, por meio da 
Secretaria de Esportes. Thiago 
Alves, tenista rio-pretense de 
maior destaque regional, que 
figurou entre os 100 melhores 
do mundo por vários anos, 
comentou sobre o Torneio Bra-
sileiro e a importância desse 
tipo de evento para a região.

“Já faziam muitos anos 
que não tínhamos um torneio 
nacional. É importante nossa 
cidade voltar para o circuito, 
fomentar o esporte na região, 
e dar a possibilidade dos atle-
tas daqui jogarem e terem 
essa experiência de estarem 
vivenciando uma competi-
ção grande. Estou muito feliz 
também em poder realizar 
esse torneio no clube aonde 
comecei a jogar, que sempre 
me deu muito apoio no início 
da minha carreira. Esse é o 
primeiro de outros que virão”, 
afirmou Alves.

O segundo turno da pri-
meira fase do Campeonato 
Paulista Sub-20 tem início 
nesta quarta-feira (8). Logo 
de cara, um duelo entre os dois 
primeiros colocados do grupo 
1. O Mirassol recebe o Tana-
bi em casa. Ambos os times 
estão com 12 pontos, mas o 
Leão lidera pelo saldo de gols. 
 

O Novorizontino enfren-
ta o América no estádio 
Jorge Ismael de Biasi. 
Jogos serão às 15h.

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

Brasileirão
A Libertadores e a Copa 

do Brasil dão uma pausa 
neste meio de semana e a 
bola rola pelo Campeonato 
Brasileiro. O único paulista 
em campo nesta quarta-
-feira (8) é o Santos, que 
recebe o Internacional na 
Vila Belmiro. O Peixe está 
no meio da tabela, com dois 
pontos abaixo da zona de 
classificação para Liberta-
dores e dois acima da zona 
de rebaixamento. 

Novorizontino
O Novorizontino anun-

ciou a chegada de dois novos 
integrantes para comissão 
técnica do departamento 
de futebol profissional para 
sequência do Campeonato 
Brasileiro da Série B. O 
preparador físico Fábio Ja-
cobasso, 40 anos, que estava 
no Água Santa, e o analista 
de desempenho Gabriel 
Leite, 26, ex-Atlético –GO 
se juntam ao clube. 

Ronaldo
O ex-atacante da seleção 

brasileira Ronaldo trocou as 
chuteiras por uma bicicleta 
elétrica ao iniciar uma via-
gem de quase 450 km, após 
prometer fazer o percurso se 
seu clube, o Real Valladolid, 
subisse para a primeira di-
visão da Espanha. A viagem 
do ex-jogador de 45 anos co-
meçou no último domingo 
(5)  e seguirá o Caminho de 
Santiago, que é percorrido 
por milhares de peregrinos 
todos os anos, antes de 
terminar em Santiago de 
Compostela.

TÉCNICA

Pia convoca seleção para a Copa 
América de futebol feminino 

A técnica sueca Pia Sun-
dhage divulgou nesta segun-
da-feira (6) a relação de con-
vocadas para a edição 2022 
da Copa América de futebol 
feminino, que será disputada 
entre os dias 8 e 30 de julho 
nas cidades colombianas de 
Armenia, Cali e Bucaramanga.

A Copa América classificará 
três equipes para a Copa do 
Mundo de 2023, na Nova Ze-
lândia e Austrália. Além disso, 
a campeã continental também 
garante a classificação para 
os Jogos Olímpicos de 2024 
(Paris). O Brasil faz parte do 
Grupo B da competição, ao 
lado de Peru, Venezuela, Uru-

guai e Argentina.
Além de buscarem o oitavo 

título na competição sul-ame-
ricana, as convocadas dispu-
tarão dois amistosos: contra a 
Dinamarca no dia 24 de junho, 
a partir das 14h (horário de 
Brasília), no Estádio Parken, 
em Copenhague, e contra a 
Suécia no dia 28, a partir das 
13h30, na Friends Arena, em 
Estocolmo.

Convocadas:
Goleiras: Letícia - Corin-

thians, Lorena - Grêmio e 
Luciana - Ferroviária.

Defensoras: Antonia, Fer-
nanda Palermo - São Paulo, 
Kathellen - Inter de Milão (Itá-
lia), Letícia Santos - Frankfurt 
(Alemanha), Tainara - Bayern 

de Munique (Alemanha), Ta-
mires - Corinthians e Rafaelle 
- Arsenal (Inglaterra).

Meio-campistas: Adria-
na - Corinthians, Angelina 
- OL Reign (EUA), Ary Bor-
ges - Palmeiras, Duda Santos 
- Palmeiras, Gabi Portilho 
- Corinthians, Kerolin - Nor-
th Caroline Courage (EUA), 
Luana - Paris Saint-Germain 
(França), Maria Eduarda Fran-
celino - Flamengo e Maria Edu-
arda Sampaio - Internacional. 
 
Atacantes: Bia Zaneratto - Pal-
meiras, Debinha - North Caro-
line Courage (EUA), Gabi Nu-
nes - Madrid CFF (Espanha), 
Geyse - Madrid CFF (Espanha) 
e Gio - Levante (Espanha). 

Equipes da região iniciam o returno do Paulista

O grupo 1 ainda con-
ta com o duelo dos 
lanternas Catan-
duva e Votuporan-
guense. Já o Olímpia 
joga contra a Inter 
de Bebedouro

A Confederação 
Brasileira de Tênis 
e a Federação Pau-
lista supervisionam 
a competição, que 
vale pontos para o 
ranking nacional. 

Pia convoca seleção para a Copa América de futebol feminino 

Da REPORTAGEM

Agência BRASIL

No mesmo dia, há também o 
confronto entre o terceiro e  
o quarto colocado. O Novo-
rizontino enfrenta o América 
no estádio Jorge Ismael de 
Biasi. Depois de um começo 
arrasador, o Tigre vem de duas 

derrotas seguidas. Já o Rubro 
vem embalado depois de ven-
cer os últimos três jogos. Os 
dois times tem 9 pontos, mas o 
Novorizontino leva vantagem 
no saldo de gols.

Dificil
“Um confronto muito di-

fícil, um adversário que luta 
pela classificação assim como 
a gente, então sabemos da im-
portância que esse jogo tem. 
Nossa expectativa é a melhor 
possível, pois sempre busca-
mos os três pontos, indepen-
dente do adversário, seja em 
casa ou fora”, disse o zagueiro 

do Tigre Kauê Santos.
O grupo 1 ainda conta com 

o duelo dos lanternas Catan-
duva e Votuporanguense. Já 
o Olímpia, que está penúltima 
posição do Grupo B, joga con-
tra a Inter de Bebedouro fora 
de casa. Todos os jogos serão 
às 15h.

COPA DO BRASIL

Choque-Rei e Clássico
 Alvinegro marcam jogos

Metade dos confrontos 
das oitavas de final da Copa 
do Brasil será de clássicos 
estaduais. Uma das vagas 
às quartas de final será de-
finida no Clássico Alvinegro, 
entre Santos e Corinthians. 
Outra sairá de quem avan-
çar no Choque-Rei, como é 
conhecido o embate de São 
Paulo e Palmeiras. O Clás-
sico-Rei, que opõe Ceará e 
Fortaleza, também decidirá 
um dos classificados, assim 
como o Clássico do Equi-
líbrio, onde Atlético-GO e 
Goiás medem forças. Os 
embater foram definidos 
por sorteio na tarde des-
ta terça-feira (7), na sede 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF). no Rio de 
Janeiro. 

Nos demais confrontos, 
destaque para Flamengo 
e Atlético-MG, duelo de 
rivalidade histórica, que 
reeditará a decisão da úl-
tima Supercopa do Brasil, 
vencida pelo Galo. As par-
tidas entre Fluminense e 

Cruzeiro e Athletico-PR e 
Bahia colocarão campeões 
brasileiros frente a frente. 
Por fim, o América-MG foi 
sorteado como adversário 
do Botafogo. 

A CBF ainda definirá as 
datas e horários das parti-
das. A previsão é que os jo-
gos de ida ocorram entre os 
dias 22 e 23 deste mês e os 
de volta em 13 e 14 de julho. 
Santos, Palmeiras, Ceará, 
Goiás, Flamengo, Cruzeiro, 
Athletico-PR e Botafogo 
decidirão os confrontos em 
casa. 

Nos clássicos paulistas, 
é autorizada somente a pre-
sença da torcida mandante 
nas arquibancadas.

A classificação às quartas 
de final assegura às equipes 
uma premiação de R$ 3,9 
milhões. Quem passar às 
semifinais terá direito a 
R$ 8 milhões. O vice-cam-
peão receberá R$ 25 mi-
lhões, enquanto o ganhador 
da Copa do Brasil levará 
R$ 60 milhões de prêmio. 

Choque-Rei e Clássico Alvinegro marcam os jogos das oitavas

Thais Magalhães

João Pires/ Fotojump

Alexandre Battibuglia

Muller Merlotto Silva

D
ivulgação
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UTE SÃO JOSÉ DA ESTIVA S.A.
CNPJ/MF nº 12.013.814/0001-40 - NIRE 35300377761

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se em 08 de julho de 2022, às 10:00h, em primeira 
chamada, e 10:30h em segunda, na sede social da Companhia, na Fazenda 
Três Pontes, Novo Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem do dia: 
Em AGO: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e vo-
tar o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2022; b) Deliberar sobre 
a destinação do resultado do exercício; e c) Outros assuntos de interesse 
social. Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, na sede social da 
sociedade, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social fi ndo em 31/03/2022. Novo Horizonte-SP, 06 de junho de 
2022. a) Jorge Ismael de Biasi Filho - Diretor Presidente             (7, 8 e 9/6)

USINA SÃO JOSÉ DA ESTIVA S/A
AÇÚCAR E ÁLCOOL

CNPJ/MF nº 53.172.300/0001-14 - NIRE 35300011091
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas convocados a reunirem-se em Assembleia Geral Or-
dinária, a realizar-se em 08 de julho de 2022, às 9:00h, em primeira chamada, 
e 9:30h em segunda, na sede social da Companhia, na Fazenda Três Pontes, Novo 
Horizonte-SP, para deliberação da seguinte ordem do dia: Em AGO: a) Tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Diretoria, o 
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
fi ndo em 31/03/2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e 
c) Outros assuntos de interesse social. Encontram-se à disposição dos senhores 
acionistas, na sede social da sociedade, os documentos a que se refere o art. 133 
da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social fi ndo em 31/03/2022. Novo Horizon-
te-SP, 06 de junho de 2022. a) Roberto de Biasi - Diretor Presidente      (7, 8 e 9/6)

Edital De Citação - Prazo De 15 Dias. Processo Nº 1017499-37.2019.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Lincoln Augusto Casconi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Lisboa 
Lopes Pet Shop LTDA ME, CNPJ 18.092.669/0001-16, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Casa das 
Vacinas R P Ltda- CNPJ 00.224.426/0001-29 , com sede na Av. Alfredo Folchini,860,São José do Rio Preto/SP, alegando em 
síntese: " A requerente vendeu à ré produtos veterinários conforme descrito nas notas fiscais nºs 369.447 e 375.082, e não 
houve o pagamento nas datas aprazadas, ficando em inadimplência referentes às duplicatas nºs 369.447-1/1-R$174,80, 
375.082-1/2-R$ 169,50 e 375.082-2/2- R$ 169,50, totalizando o débito R$ 513,80. Assim ingressou com a ação para 
recebimento de seu crédito, requerendo a citação da ré para pagamento do débito em 15 dias, com atualização monetária, 
custas judiciais e honorários advocatícios, ou apresentar embargos, sob pena de sofrer os efeitos de revelia e a constituição do 
título executivo judicial, na forma do artigo 701 do Código de Processo Civil; requereu produção de provas . Dado a causa o valor 
de R$ 513,80 , petição datada de 18/04/2019 e assinada pelo Dr. Cleber Pomaro de Marchi OAB/SP206.089". Encontrando-se a 
ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetuar o pagamento da importância de 
R$ 513,80 (quinhentos e treze reais e oitenta centavos), podendo no mesmo prazo, Oferecer Embargos (Art. 703, do Novo 
Código de Processo Civil), esclarecendo-a que não sendo oferecida defesa, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelo autor. E para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, o qual será fixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 31 de maio de 2022. K-08e09/06

 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64/2022 
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de Licitação nº 05/2022, com base 
no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, para a contratação de show artístico musical, visando 
apresentação no dia 11 de junho de 2022, no Juninão 2022, para a empresa PEDRO IBA 
PRODUÇÕES ARTISTICAS LRDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 46.429.543/0001-20, com sede à Rua E, nº 1470, Sala 805, Quadra B29-A 
Lote 01 – Edificio JK, Jardim de Goiás, na cidade de Goiânia - GO, CEP: 74.810-030, no 
VALOR GLOBAL R$ 10.000,00 (dez mil reais). 
Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 
MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal 
 
 
EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo Administrativo N° 65/2022 
Inexigibilidade N° 05/2022 

Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como razão de decidir, e com 

fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, cc. o artigo 26, 

parágrafo único, do mesmo diploma legal RATIFICO a inexigibilidade de licitação tendo 

por objeto a contratação da empresa MARCO AURELIO PADOVEZ 36895118870 – 

FILHO PRODUÇÕES, inscrita no CNPJ: 27.587.818/0001-09 para apresentação da 

banda TIRO WILLIAMS & THE WILD COWBOYS no dia 10/06/2022 no JUNINÃO 

2022 pelo valor global de R$ 8.000,00 (oito mil reais), convocando o representante 

legal para assinatura do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias. 

Monte Aprazível, 07 de junho de 2022. 

MARCIO LUIZ MIGUEL 
Prefeito Municipal 
 

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

1. EDUARDO SOUZA CARNEIRO e CRISTIANE VALQUIRIA COSTA SILVA BOCCHI, sendo ELE filho de OSMAR CARNEIRO 
DE JESUS e de MARIA CLEUSA DE SOUZA e ELA filha de GENTIL TEIXEIRA DA SILVA e de ROMILDA DA COSTA SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 07/06/2022. 

 

Proclamas 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

Editais

Lançamento do Rodeio vai escolher 
rainha da festa no próximo domingo

BÁLSAMO

Será dia 12, domingo, em 
pleno Dia dos Namorados, 
olançamento da Festa do Peão 
de Bálsamo deste ano, no Haras 
Sulera. Ao mesmo tempo, have-
rá a escolha da Rainha.   

O evento inicia às 9 horas 
com uma cavalgada, com saída 
e chegada no Haras Sulera, 
seguido de um almoço regado 
a petiscos e espinhos variados. 
Após haverá uma coletiva de 
imprensa com os organizadores 
do evento. Às 14 horas tem a 
tradicional escolha da Rainha 
da Festa do Peão, e às 16 horas, 
as duplas César & Matheus e 
Juan Vitor & Felipe sobem ao 
palco para animar o público 
presente.  

Muitas atrações estão pre-
vistas para o público de toda 
região desfrutar o domingo 
com a família e amigos.

O movimentado evento, 
deste domingo, é apenas um 
aquecimento para a Festa do 
Peão que acontece de 15 a 
18 de junho, no Recinto de 
Exposições de Bálsamo, onde 
são esperadas cerca de 20 mil 
pessoas por noite. 

Este ano, a Prefeitura junta-
mente com o Clube dos Cavalei-
ros, decidiu abrir os portões e 
presentear os admiradores do 
Rodeio com uma festa gratui-
ta. Apenas os camarotes estão 
sendo vendidos. 

Muitas atrações estão 
previstas para o público 
de toda região desfrutar 
o domingo

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Lançamento do Rodeio de Bálsamo escolhe rainha da festa neste domingo

O evento será gra-
tuito, basta apenas 
realizar o cadastro 
pelo WhatsApp do 
projeto

O grande evento conta com 
as tradicionais montarias em 
touro, cavalos estilo cutiano 
e Provas dos Três Tambores, 
Team Roping e Breakaway 
Roping, que irá reunir 60 atle-
tas da Copa Wrangler Rozeta 
e Copa Wrangler Rozeta de 
Cutiano. 

Para a disputa em touros as 
boiadas são da Cia. 2M - Mar-
condes Maia, de Uchoa, Cia. Rio 
Formoso, de Aparecida do Ta-
boado, Cia. Neto Parise, de Ta-
quaritinga e Cia. Três Irmãos, 
de Altair. Já na montaria em 

cavalos estilo Cutiano, moda-
lidade que a Festa de Bálsamo 
mantém fielmente há 52 anos, 
os cavalos são das tropas WR de 
Novo Horizonte e Cia. Vale da 
Piedade, de Cosmorama. 

Os locutores Almir Cambra, 
Umberto Júnior, Tony Karrero 
e Alessandro Mendes irão nar-
rar as montarias do Rodeio de 
Bálsamo, tendo  Alê Martins e 
Enrique Moraes como comen-
taristas, onde irão analisar os 
desempenhos dos atletas. 

Já no palco, quem anima a 
noite de quarta, 15, será a dupla 

Clayton e Romário e o votupo-
ranguense Gustavo Mioto. Na 
quinta, é a vez das gêmeas mais 
queridas do Brasil, Maiara e 
Maraisa e o “piseiro” de Barões 
da Pisadinha. Sexta, 17, é a vez 
de Rayane & Rafaela e da dupla 
Zé Neto & Cristiano. Encerran-
do o evento, no sábado 18, Die-
go & Victor Hugo e o DJ Kevin. 

A festa é uma realização do 
Clube dos Cavaleiros e tem o 
apoio da Prefeitura e Câmara 
Municipal.

(Colaborou Luiz Felipe Pos-
sani)

Maquininha do Futuro tem curso
No próximo dia 14 de junho, o 
projeto Maquininha do Futuro 
irá oferecer um curso de pro-
dução de sabonetes artesanais 
para pessoas que desejam 
adquirir uma renda extra. O 
curso irá acontecer uma vez 

PRODUÇÃO DE SABONETE

ao mês sempre às 19h e terá a 
duração de 3/4h por dia. 
O evento será gratuito, basta 
apenas realizar o cadastro 
através do WhatsApp do pro-
jeto: (17) 98802-9182 e com-
parecer nas aulas. O curso será 
destinado exclusivamente para 
mulheres. 
L o g o  a p ó s  a  p r i m e i r a 
aula, as alunas já poderão 
pôr em prática a produção 
dos sabonetes artesanais. 
O Maquininha planeja rea-
lizar mais atividades como 
essa, o próximo curso será 
para a produção de aroma-

tizantes. Porém, ainda não 
há nada confirmado e o pro-
jeto segue sendo estudado. 

O curso será realizado na sede 
do Maquininha do Futuro, no 
bairro São Deocleciano.

Divulgação
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A MAGIA DO AMOR
Tem a finalidade de reverenciar as uniões estáveis 
de personagens de nosso high,esses casamentos 
emblemáticos,a homenagem que presto a alguns 
casais durante este mês de junho em que no Bra-
sil celebramos o Mês dos Namorados.Estão sen-
do aqui elencados, casais icônicos,gente centra-
da em torno do amor,da amizade, compreensão, 
cumplicidade, parceria,que ao longo dos anos, vêm 
transformando seus relacionamentos repletos de 
complexidade, em momentos duradouros. São ca-
samentos construídos sobre pilares sólidos após 
a atraente manifestação da paixão, fazendo com 
que o cotidiano adquira novas dimensões e fluidos 
cheios de inspiração.A gente percebe no olhar,no 
sorriso que um dedica ao outro, capazes de fazer 
um relacionamento durar tantos anos.E isso exige 
maestria. Esta coluna reverencia esses casais 

FOR LOVERS I
O Dia dos Namorados este ano será estendido por-
que apesar de ser comemorado no domingo,alguns 
casais preferem brindar a data na noite de sába-
do,no almoço de domingo ou na noite de domingo.
Será um finde pulsante para os bares e restauran-
tes. Alguns dos principais restaurantes da cida-
de,nomes procurados pelos casais do high, como 
a Churrascaria Gaúcha,não aceitará reservas. Abre 
na noite de sábado e no almoço de domingo, aco-
modando os clientes por ordem de chegada.No 
jantar de domingo estará fechada.

NOVO POINT I 
A filial que o Zappa’s abrirá 
no início de julho na Anto-
nio de Godoy, vizinha do 
Mercado Municipal, não 
será apenas uma panifica-
dora. Trata-se de um proje-
to de grande envergadura 
que restaura uma casa típi-
ca dos Anos 50 e transfor-
ma num bar, restaurante e 
panificadora, mantendo as 
características arquitetô-
nicas daquela que foi resi-
dência do saudoso Osvaldo 
Melzi que a construiu e de 
Cristina Melzi ,pais do atual 
proprietário,Rogério Melzi, 
CEO do Hospital Care(que 
administra o Hospital Aus-
ta), que investiu ali alguns 
milhões na casa de sua 
mãe,para presentear Rio 
Preto com um retrofit da-
quele patrimônio.

NOVO POINT II
Além de todo o cardápio 
já aprovado e aplaudido 
da seção de pâtisserie do 
Zappa’s, no andar supe-
rior,o andar inferior, terá 
mesas entre árvores,um 
restaurante que servirá 
almoços à la carte e abri-
gará happy hours com 
choperia, além de uma 
adega que acomoda até 12 
pessoas para reuniões. O 
chef Cleber que já foi do Le 
Grand Chef, foi contratado 
para comandar os fogões. 

ALTAR
De casamento marcado, 
o médico Paulo Henrique 
Attab Lopes dos Santos,-
filho de Paulo Henrique 
Lopes dos Santos e Maura 
Vetorasso Attab Lopes dos 
Santos e Ana Carolina Me-
nin Brandi,filha de Antônio 
Carlos Brandi e Josélia de 
Cássia Menin Brandi.a ce-
rimônia civil será dia 2 de 
julho com almoço para a 
família,após na casa da 
mãe do noivo. E o religio-
so, dia 6 de agosto na casa 
da mãe do noivo, no Con-
domínio Green Palm.

FOR LOVERS II 
A L’Osteria e o Salsa Rooftop trabalharão com um 
cardápio reduzido para o Dia dos Namorados,nos 
almoços de sábado e domingo,de meio-dia às 15 
horas e nos jantares de sábado e domingo,das 19 
às 23 horas,sem reservas.Acomodação por ordem 
de chegada.O Pipper Steak House,será por ordem 
de chegada no jantar de sábado e no almoço de do-
mingo.Mas na noite de domingo,que costumeira-
mente está fechado,funcionará excepcionalmente 
com um jantar de reservas prévias aceitas até no 
domingo ao meio-dia.

FOR LOVERS III
O El Toro,o Bocacci,o Cantinella, o Rancho do 
Cupim,e o novo enfant gaté da noite rio-pretense,o 
Donna Maria, não aceitam reservas prévias. Fun-
cionarão nos almoços de sábado e domingo e nos 
jantares de sábado e domingo.Acomodam por or-
dem de chegada.Ah, e anote aí, porque uma hora 
você vai precisar: o telefone do Donna Maria, para 
reservas é 3364-6662.

VIAGEM 
O pessoal do Grupo Ônibus 2 está afiando as 
canelas para mais uma viagem, com Zé Mattar 
na frente levantando a bandeirinha da Rodojet 
.Será de 10 a 16 de março de 2023, para Montevi-
deu,Colônia do Sacramento e Punta del Este. 

CHAMPÃ & CAVIAR
*O Tom Maior anima sábado o Baile do Dia 

dos Namorados do Automóvel Clube, que não será no 
salão,mas na boate e no bar Aperitivo,de acordo com as 

novas posturas sanitárias do Covid.

*E na sexta-feira, quem comanda a noite 
é Bozó & Amigos.

*Acontece amanhã, a partir de 18 
horas, a festa de encerramento do Torneio Simples de 

Tênis no Harmonia Tênis Clube.Only for members.

*Célia Chacra, rio-pretense radicada em 
Araçatuba,convida a coluna para a sexta edição da Festa 

do Macário,evento tradicional de jovens, promovido por 
seu filho Guilherme.

*Desta coluna os sentimentos à família de 
Edson Rossi, o Sansa, que faleceu domingo passado.

*A Festa Junina do Automóvel Clube já 
definiu as atrações: dia 24 de junho, sexta-feira,Morenos do 

Forró e dia 25,Dioran & Dioraci. 

*Após 16 anos atuando na Comarca de Mi-
rassol,o juiz Marcelo Haggi Andreotti assumiu dia 25,a 1ª. 

Vara da Fazenda de Rio Preto.Ele é filho de outro juiz, dr 
Antonio Carlos Andreotti, que durante muitos anos atuou 

na nossa Comarca. 

*O Rancho do Cupim será o cenário para o 
jantar de Magno Malta e amigos “ Rasgando o verbo” 

e- segundo o convite -contando “as verdades que você 
precisa saber”, dia 15 de junho, uma quarta-feira.

*Agradeço ao meu colega de jornalismo 
e amigo de infância, Amaury Jr, que me convidou para 

representar seu programa em Rio Preto .Convite feito,-
convite aceito.

*De olho comprido em Rio Preto, o Grupo Sabin, 
de medicina diagnóstica, acaba de anunciar avanço para 

mais uma cidade do interior  de São Paulo, a 16ª unidade , 
em Bauru.

A8| 

NAMORADOS: Dr. Heitor e Ana Cristina Jalles Guimarães

NAMORADOS: Dr. João Aparecido Faloppa

NAMORADOS: Waltinho e Dra. Valéria Braile Sternieri

No jantar em torno do “04”Jair Renan Bolsonaro,se-
gunda-feira no Donna Maria:Juliano Guerta,George 
Sofredini, Jair Renan,o host Waldyr Faria,Michel Ghan-
tous,Fabio Saikali,Diego Puppi,assessor de Jair Renan, 
este colunista,Junior Villanova e Santo  Chiesa.


