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NOROESTE PAULISTA

Rio Preto está fora da lista de 
obras inacabadas do TCE

MARTE

Primeira 
família deixa 
favela para 
urbanização
A dona de casa Ana Ester 
Talhares Rodrigues, o ma-
rido e seus filhos Nicola, 
9 meses, Luiz Guilherme, 
de 2 anos, e Arthur, 5, são 
a primeira família a ser 
removida da Favela Marte. 
Eles e as outras 239 famílias 
seguem para lares transi-
tórios durante 18 meses 
enquanto as 240 casas são 
construídas pela CDHU do 
governo do Estado.
CIDADES  Pág.6

Relatório do Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo relaciona 32 municípios do Noroeste Paulista com dezenas de 
obras paradas ou atrasadas. O total de investimento previsto é de R$ 124.330.021,00. São 43 obras paradas ou atrasadas. Rio 

Preto não tem nenhuma obra parada ou atrasada, segundo o documento. CIDADES  Pág.5

ANISTIA

Prefeitura 
prorroga 
adesão ao 
PPI até julho
O Programa de Pagamen-
to Incentivado (PPI) que 
permite o pagamento de 
dívidas com perdão de até 
100% nos juros e multas foi 
prorrogado até o dia 30 de 
julho. POLÍTICA  Pág.3

EM JUNHO

Bombeiros 
registram sete
vezes mais casos 
de queimaduras

R$ 5,3 MI
EM RECAPE

Prefeitura definiu em li-
citação empresa que vai 
fazer recape de bairros ao 
custo de R$ 5,3 milhões. 
POLÍTICA Pág.3

Valdomiro ainda espera 
que França seja candidato

INFRAESTRUTURA ELEIÇÕES A GOVERNADOR

O ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB) ainda acredita 
que o correligionário e ex-
-governador Márcio França 
possa continuar na disputa 
ao governo do Estado nas 
eleições deste ano. Valdo-
miro que integra a Execu-
tiva Nacional e Estadual do 
PSB vinha há alguns dias 
tratando dos acordos nos 
bastidores para atrair gran-
de número de simpatizantes 
da campanha de França 

para um grande encontro 
neste sábado, 2, em Rio Pre-
to. O evento que ocorreria 
no Ipê Park Hotel acabou 
sendo cancelado a pedido 
do próprio ex-governador. 
O ex-prefeito de Rio Preto 
está em pré-campanha para 
deputado estadual afirma 
que tem relacionamento 
pessoal com França há 20 
anos, onde permanecem 
juntos na mesma sigla, o 
PSB. POLÍTICA  Pág.3

VIOLÊNCIA

Estupros de 
vulneráveis 
têm alta de 
casos na região

Em janeiro houve registro 
de 706 ocorrências envol-
vendo estupro de menores 
de idade. Já em maio o nú-
mero saltou para 841 ocor-
rências. CIDADES  Pág.4

Comércio busca solução para moradores de rua
Aproximadamente 50 lojistas se reuniram na noite desta terça-feira, 28, em uma 
sala do Augustus Hotel, no centro de Rio Preto, para discutir sobre a situação da alta 
demanda de moradores em situação de rua.  CIDADES  Pág.5

EM MAIO

Rio Preto abre  
1.087 vagas 
com carteira 
assinada
Rio Preto apresentou saldo 
positivo de 1.087 empre-
gos formais em maio deste 
ano, segundo dados divul-
gados nesta terça-feira, 
28, pelo CAGED (Cadastro 
Geral de Empregados e 
Desempregados), órgão do 
Ministério do Trabalho e 
Previdência.  O resultado 
é a diferença entre 7.051 
admissões e 5.964 demis-
sões ocorridas no período. 
O setor que mais cooperou 
com a alta de contratações 
foi o de Serviços (445). 
CIDADES  Pág.6

INSEGURANÇA

CIDADES Pág.4

Divulgação
Rede Social

Divulgação SMCS/Ilustrativa Divulgação

Divulgação

CAMPEÃ
AOS 13 ANOS

A jovem rio-pre-
tense Manuela Ve-
ríssimo Capelanes, 

de 13 anos, foi a 
vencedora do Cam-
peonato Brasileiro 

de Powerlifting . 
ESPORTES  Pág.6

Divulgação
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Falta de acompanhamento
médico, a principal complicação 

do diabetes mellitus
Estima-se que grande par-

te da população brasileira 
seja diabética ou pelo menos 
apresente variações diárias 
em seus índices glicêmicos, 
como resultado de hábitos 
alimentares inadequados e 
estilo de vida contemporâ-
neo, com pouca prática de 
atividades físicas e a inserção 
em um ambiente de trabalho 
estressante.

Tradicionalmente, o Dia-
betes Mellitus caracteriza-se 
por um estado hiperglicêmico 
crônico, que pode resultar em 
complicações oculares, renais, 
neurológicas e, principalmen-
te circulatórias. Uma pessoa 
diabética apresenta maior 
risco de derrame cerebral, 
infarto do miocárdio, insu-
ficiência renal e problemas 
circulatórios graves, como a 
úlcera diabética, conhecida 
como mal perfurante plantar.

De um modo genérico, 
existem dois tipos principais 
de pacientes diabéticos. O 
primeiro tipo é denominado 
Diabetes Mellitus Tipo I ou 
insulinodependente e caracte-
riza-se pela falta de produção 
de insulina pelas glândulas 
pancreáticas. O quadro clí-
nico se desenvolve em faixas 
etárias precoces, permitindo 
o diagnóstico ainda em fa-
ses iniciais, geralmente sem 
complicações circulatórias 
estabelecidas. 

O segundo tipo é conhe-
cido como Diabetes Mellitus 
Tipo II ou não insulinodepen-
dente e ocorre em decorrência 
da resistência à ação da insuli-
na, ou seja, o pâncreas produz 
insulina, porém não há efeito 
tecidual, com manutenção da 
hiperglicemia. O sobrepeso 
e a obesidade constituem os 
principais fatores associados à 
resistência à insulina. O qua-
dro clínico é pouco sintomá-
tico, portanto, o diagnóstico é 
tardio, e pode ser identificado 
complicações circulatórias na 
primeira avaliação.

A tendência atual é que 
uma pessoa não seja apenas 
diabética, mas sim portadora 
de vários fatores que podem 
piorar o quadro hiperglicêmi-
co. Diabetes, obesidade, alte-
rações nos níveis de colesterol 
e hipertensão arterial atuam 

em conjunto prejudicando a 
nossa circulação e aumentan-
do o risco de aterosclerose, que 
se caracteriza pela deposição 
de placas de colesterol nas 
artérias.

A falta de acompanhamen-
to médico constitui a principal 
complicação associada ao 
Diabetes Mellitus. Uma pessoa 
diabética que regularmente 
acompanha com o seu cirur-
gião vascular reduz o risco de 
complicações circulatórias, 
com menor probabilidade 
de quadros isquêmicos e in-
fecciosos. Além disso, a vigi-
lância dos pés dos pacientes 
diabéticos reduz o risco da 
formação de úlceras plantares, 
que representam a porta de en-
trada para agentes bacterianos 
responsáveis pelos abscessos e 
pela osteomielite identificada 
no pé diabético.

A formação da úlcera 
plantar no paciente diabético 
ocorre principalmente devido 
à neuropatia diabética, resul-
tado da destruição dos nervos 
periféricos pelo efeito da hi-
perglicemia. Sintomas como 
formigamento nos pés, pares-
tesia nas pernas e formação de 
rachaduras e fissuras entre os 
dedos representam os primei-
ros sinais de complicações do 
pé diabético. 

A presença da úlcera plan-
tar é um fator de risco para 
a perda do membro e para o 
desenvolvimento de processos 
infecciosos, que podem exigir 
internação hospitalar e inter-
venções cirúrgicas. Para evitar 
complicações circulatórias as-
sociadas ao Diabetes Mellitus, 
procure seu Cirurgião Vascular 
e mantenha seu acompanha-
mento médico, com check-
-up vascular periódico. Para 
maiores informações, acesse o 
site www.drsthefanovascular.
com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Faculda-
de de Ciências Médicas da 
Santa Casa de São Paulo, 
especialista nas áreas de 
Cirurgia Vascular, Angior-
radiologia e Cirurgia En-
dovascular e coordenador 
do curso de Medicina da 
União das Faculdades dos 
Grandes Lagos (Unilago)

SAÚDE VASCULAR

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

O simples ato de acordar 
cedo pode mudar completa-
mente a vida de uma pessoa? 
Para o escritor, palestrante e 
criador de conteúdo, Rodrigo 
Cardoso, a resposta é sim. 
Segundo Rodrigo, o porquê 
de acordar cedo é muito ques-
tionado. No entanto, para 
ele, acordar pelo menos uma 
hora mais cedo do que o de 
costume faz grande diferen-
ça no dia. “Se você acordar 
uma hora mais cedo por dia, 

Como acordar cedo pode mudar 
completamente a sua vida

Rodrigo Cardoso Se você se incomoda por não ter tempo, 
também pode ser uma questão de priorida-
des. Imagine se você tivesse um mês a mais 
com horas produtivas, o que você faria?

no final do ano você terá um 
mês a mais sendo dedicado 
a coisas produtivas”, disse. 
Acordar mais cedo também pode 
ser uma forma de conseguir ter 
mais tempo, revelou Rodrigo. 
“Se você se incomoda por não 
ter tempo, também pode ser 
uma questão de prioridades. 
Imagine se você tivesse um mês 
a mais com horas produtivas, 
o que você faria?”, questionou. 
O especialista deixou claro que 
somente acordar cedo não vai fa-
zer com que grandes mudanças 
aconteçam, mas sim o que você 
faz quando acorda. “É necessário 
também saber fazer uma boa ges-
tão de tempo e determinar aqui-
lo que eu preciso fazer”, disse. 
Um estudo recente da Universi-
dade do Colorado em Boulder e 
do Instituto Broad, de Harvard e 
do MIT (Instituto de Tecnologia 
de Massachussets), destacou 
que as pessoas que acordam 

uma hora mais cedo que o habi-
tual podem reduzir o risco de de-
pressão em até 23%. Para quem 
se levanta duas horas mais cedo, 
esse risco é ainda menor: 40%. 
O estudo analisou dados de 840 
mil pessoas para entender bem 
os motivos pelos quais acordar 
mais cedo reduz a chance de de-
senvolver depressão, sobretudo 
com base nas predisposições 
genéticas.

Importância do
cuidado com a saúde

Além disso, Rodrigo pontuou 
a importância da alimentação 
para que se tenha energia para 
que se acorde cedo e com a pro-
dutividade mantida. “Cuidar da 
alimentação faz toda a diferença 
para que tenhamos energia para 
acordar cedo e não ficarmos o 
dia todo com sono”, afirmou. 
Por fim, Rodrigo deixou uma 

dica importante: “procure acor-
dar mais cedo e fazer valer a 
pena. Use aplicativos que aju-
dem nisso, se alimente bem e 
produza muito mais”, finalizou. 
 
*Rodrigo Cardoso é escri-
tor e criador de conteúdo 
e foi eleito o Melhor Trei-
nador do Brasil pelo prê-
mio Top Chance, o Power 
Trainer Rodrigo Cardoso. 
Engenheiro formado pela 
USP com pós-graduação em 
Psicologia, Rodrigo é Master 
Practitioner em Programa-
ção Neurolinguística e trei-
nou diretamente com o cria-
dor da PNL – Richard Ban-
dler e desde 1997 frequenta 
eventos do Tony Robbins, 
inclusive foi um dos “Lea-
dership” do Date With Des-
tiny. Especialista em Atitude 
e Comportamento, ministra 
palestras e treinamentos 
por todo Brasil e exterior 
há mais de duas décadas. 
Rodrigo Cardoso é conside-
rado o “Treinador dos Trei-
nadores” do Brasil. Rodrigo 
criou programas únicos e 
transformadores de Forma-
ção de Treinadores de alto 
impacto.

Meditando sobre o imenso 
valor da Caridade, ressalto que 
não basta dar o pão material, 
que, depois, pelo corpo é lança-
do fora... Necessário se faz tam-
bém atender às carências do Es-
pírito, de forma que ele, mesmo 
quando reencarnado, descubra 
as extraordinárias qualidades 
que, como Templo do Deus Vivo, 
traz dentro de si próprio. Assim, 
aprenderá a empregá-las com 
pleno conhecimento das Leis 
Divinas. E saberá livrar-se dos 
enganos, cuja origem — para os 
que têm “olhos de ver e ouvidos 
de ouvir” — se encontra no cam-
po espiritual. Espírito enfermo, 
matéria enferma. Mente pertur-
bada, corpo afetado. A solução 
é psicossomática. Pensamento 

ARTIGO

Paiva Netto

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

ARTIGO

Caridade: a Ideologia Divina do espírito de Justiça

é força realmente. Escreveu 
Adelaide Coutinho (1905-1975 
aprox.), pela psicografia do mé-
dium Francisco Cândido Xavier 
(1910-2002): 

— Se não lapidarmos o cora-
ção, sobrevém para nós a tormen-
ta. São os votos malcumpridos, as 
promessas olvidadas, as tarefas 
ao abandono, os compromissos 
relegados ao esquecimento e a 
ânsia doentia de colher sem plan-
tar e auferir lucros sem esforços, 
na grande jornada [da matéria] 
em que juntos de nossos amigos e 
adversários, tanto poderíamos re-
alizar em nosso próprio proveito!

E Emmanuel (Espírito) nos 
traz este alertamento: 

— O desânimo absorve-te o 
coração? Lembra-te de que o tédio 
é um insulto à fraternidade huma-
na, porque a dor e a necessidade, 
a tristeza e a doença, a pobreza e 
a morte não se acham longe de ti.

Eis por que a Legião da Boa 
Vontade não cuida somente do 
corpo, mas também do Espírito. 
De outra forma, há sempre o 
perigo de se promover a vagabun-
dagem, coisa que absolutamente 
não fazemos. Como dizia o abade, 
poeta e tradutor francês Jacques 
Delille (1738-1813), 

— a Caridade que se faz por 
meio de esmola é uma forma de 
conservar a miséria.

Que ninguém, todavia, se 
furte ao dever de ajudar. Amanhã 
poderá situar-se entre os supli-
cantes, necessitado urgente da 
esmola do que passa... 

— Hodie mihi, cras tibi. (Hoje, 
eu; amanhã, você.)

Alimente-se, pois, o corpo 
combalido, mas que se lhe salve 
a Alma com o Evangelho e o 
Apocalipse de Jesus, em Espírito 
e Verdade, à luz do Seu Novo 
Mandamento, de forma que o ser 
humano, conhecendo e vivendo as 
Leis de Deus, livre de sectarismos 
e fanatismos que tanto têm pre-
judicado as religiões no mundo, 
descubra que, sendo Templo 
do Deus Vivo, como anotou o 
Apóstolo Paulo, pode libertar-se 
da miséria. Descoberta a riqueza 
interior, a exterior, mais dia, 
menos dia, surgirá. Analisando o 
trabalho de grandes pensadores, 
escreveu Henry Thomas (1886-
1970) a respeito do filósofo e 

físico judeu-árabe Maimônides 
(1135-1204), conhecido como o 
Aristóteles da Idade Média: 

— [Maimônides] é especial-
mente famoso pelos seus Oito 
Degraus de Ouro da Caridade. 
Neste ensaio, expõe que há uma 
diferença entre dar e dar. Podeis 
dar com a mão, o pensamento e o 
coração. O primeiro e mais baixo 
degrau na escala da Caridade é 
dar com relutância. O segundo é 
dar insuficientemente. O terceiro 
é dar somente quando se é soli-
citado. E assim por diante, até 
chegarmos ao oitavo degrau. Este 
é impedir a pobreza para evitar a 
necessidade da Caridade. Este, 
conclui ele, é o mais alto degrau 
e o cume da escada de ouro da 
Caridade.

Entretanto, não se deve res-
tringir a Caridade ao louvável 
serviço da assistência material. 
Caridade é muito mais. Dirige-se 
ao Espírito do ser humano. Ain-
da que os governos do mundo 
resolvessem toda a problemática 
social de seus povos, a Caridade 
seria necessária. Ela é, como 
prega a Religião de Deus, do 
Cristo e do Espírito Santo, Amor. 
E “Deus é Amor” (Primeira Epís-
tola de João, 4:16). Ninguém vive 
sem Ele, nem mesmo os Irmãos 
ateus...

Caridade — dom supremo
Caridade é um dom supremo 

no qual o Espírito se vai integran-
do, até que alcance a compre-
ensão do Apóstolo Paulo na sua 
famosa página, constante da Pri-
meira Epístola aos Coríntios, 13:1 
a 13, e cuja versão foi transcrita na 
Antologia da Boa Vontade (1955):

A Caridade
Eu podia falar todas as línguas
Dos homens e dos anjos.
Logo que não tivesse Cari-

dade,
Já não passava de um metal 

que tine,
De um sino vão que soa!
Podia ter o dom da profecia,
Saber o mais possível,
Ter Fé capaz de transportar 

montanhas.
Logo que eu não tivesse Ca-

ridade,
Já não valia nada!
Eu podia gastar toda a fortuna
A bem dos miseráveis,

Deixar que me arrojassem 
vivo às chamas.

Logo que eu não tivesse Ca-
ridade,

De nada me servia!
A Caridade é dócil, é benévola;
Nunca foi invejosa;
Nunca procede temeraria-

mente;
Nunca se ensoberbece.
Não é ambiciosa;
Não trabalha em seu proveito 

próprio;
Não se irrita;
Nunca suspeita mal!
Nunca folgou de ver uma 

injustiça;
Folga com a Verdade!
Tolera tudo! Tudo crê e es-

pera!
Em suma, tudo sofre!
A Caridade jamais acaba;
Mas, havendo profecias, de-

saparecerão;
Havendo línguas, cessarão;
Havendo ciência, passará;
Porque em parte conhecemos,
E em parte profetizamos.
Quando, porém,
Vier o que é perfeito,
Então, o que é em parte será 

aniquilado.
Quando eu era menino,
Falava como menino,
Sentia como menino,
Pensava como menino;
Quando cheguei a ser homem,
Desisti das cousas próprias 

de menino.
Porque agora vemos como em 

espelho,
Obscuramente,
Então, veremos face a face; 
Agora, conheço em parte,
Então, conhecerei como tam-

bém sou conhecido.
Agora, pois, permanecem a 

Fé,
A Esperança e a Caridade.
Destas três, porém, a maior é 

a Caridade.
(Os destaques são meus.)

Caridade é Amor
Alguns tradutores da Bíblia 

preferem a palavra Amor em 
vez de Caridade. Ora, Caridade é 
sinônimo de Amor...

Então, como poderia Paulo ser 
a favor da Fé, mas contra a Cari-
dade? Àqueles que, geralmente 
bem-nutridos, exaltam a Fé e 
menosprezam as Boas Obras, esta 
fraterna advertência: barrigas va-
zias nem sempre estão dispostas 
a ouvir. Mormente agora, neste 
final de ciclo apocalíptico, quando 

a incorruptível Justiça de Deus 
dará, como revelou Jesus, em 
Sua Boa Nova, consoante Mateus, 
16:27,

— a cada um de acordo com as 
suas próprias obras,

 e não segundo a Fé somente.

Caridade Material e Cari-
dade Espiritual

Diante do texto do Apóstolo 
dos Gentios, abre-se nossa com-
preensão para entender este ensi-
namento da Proclamação da Boa 
Vontade de Deus, de autoria do 
fundador da Legião da Boa Von-
tade, Alziro Zarur (1914-1979):

— A Caridade Material é sem-
pre louvável, e só depende da Boa 
Vontade dos que podem ajudar. 
Mas a Caridade Espiritual é mais 
importante. Disse o Apóstolo Pau-
lo: “Eu poderia dar uma fortuna 
aos pobres e não fazer Caridade”. 
A Caridade Material só é completa 
quando acompanhada de Carida-
de Espiritual: é preciso esclarecer 
os que sofrem, para que saibam 
por que sofrem. O contrário é 
estimular a mendicância e a ocio-
sidade dos ignorantes espirituais.

Grande também o ensinamen-
to destas palavras da sabedoria 
milenar: 

— Melhor que dar o peixe é 
ensinar o homem a pescar. 

Mas isso não significa que, 
a pretexto de ensinar, deixe-se 
criminosamente o necessitado 

sem qualquer amparo. É dever 
cristão e humanitário socorrer o 
carente. Em meu artigo “Portugal 
é uma Paixão”, que publiquei em 
1993, afirmo que ser cristão não é 
carregar um rótulo, muitas vezes 
hereditário, todavia um estado 
natural de civilidade, uma forma 
quintessenciada de bem-querer.

66 anos na LBV
Gostaria de compartilhar com 

vocês, minhas estimadas leitoras 
e meus estimados leitores, a 
satisfação de completar, em 29 
de junho, 66 anos de atuação 
ecumênica na Legião da Boa 
Vontade (LBV), 43 dos quais à 
frente dessa Obra, que nasceu 
para amar e ser amada. Procuro 
manter em todas essas décadas 
de trabalho o mesmo ímpeto — a 
Primeira Caridade a que se refere 
Jesus na Carta à Igreja em Éfeso 
(Apocalipse, 2:4) — de quando 
iniciei, ainda bem jovem, minha 
vida legionária.

Agradeço a todos os que comi-
go cooperam no socorro aos ne-
cessitados do corpo e da Alma e os 
convido a seguir em frente, cien-
tes de que a Fé nos fortalece, mas 
o trabalho nos realiza! 

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

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com
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Política Pré-candidata
Marina Silva anuncia pré-candidatura 
a deputada federal pelo estado de São 
Paulo pela Rede Sustentabilidade

Assédio na Caixa
Denunciado por assédio sexual, pre-
sidente da Caixa diz que tem a vida 
‘pautada pela ética’

PPI da Prefeitura de Rio Preto 
é prorrogado por mais um mês

IMPOSTOS

O Programa de Pagamento 
Incentivado (PPI) que permite 
o pagamento de dívidas com 
perdão de até 100% nos juros 
e multas foi prorrogado por 30 
dias. Decreto publicado nesta 
quarta-feira, 28, pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) estende 
o programa até o dia 30 de 
julho. 

Pela lei aprovada na Câma-

Além do desconto de 
100% à vista, o programa 
permite desconto de 70% 
de juros e multa

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Pela lei aprovada na Câmara Municipal o PPI terminaria nesta quinta-feira, dia 30 de junho

Pela lei aprovada na 
Câmara o PPI termi-
naria nesta quinta-
-feira. Pelo decreto 
a prorrogação auto-
mática agora vai até 
o fim de julho.

Comunicação Prefeitura

O ex-prefeito Valdomiro 
Lopes (PSB) ainda acredita 
que o correligionário e ex-go-
vernador Márcio França possa 
continuar na disputa ao go-
verno do Estado nas eleições 
deste ano. 

Valdomiro que integra a 
Executiva Nacional e Esta-
dual do PSB vinha há alguns 
dias tratando dos acordos nos 
bastidores para atrair grande 
número de simpatizantes da 
campanha de França para um 
grande encontro neste sábado, 
2, em Rio Preto. O evento que 

PARA GOVERNADOR

Valdomiro ainda quer França candidato
ocorreria no Ipê Park Hotel 
acabou sendo cancelado a 
pedido do próprio ex-gover-
nador. 

O ex-prefeito de Rio Preto 
está em pré-campanha para 
deputado estadual afirma que 
tem relacionamento pessoal 
com França há 20 anos, onde 
permanecem juntos na mesma 
sigla, o PSB. 

Ao Dhoje Interior Valdo-
miro disse que fica triste com 
a possibilidade de França 
desistir da disputa ao governo 
do Estado. O ex-governador 
vem sendo assediado pela ala 
petista a abrir mão e ser apoia-
do pelo PT para uma vaga ao 

Senado, o que em tese bene-
ficiaria o candidato Fernando 
Haddad (PT), hoje o líder nas 
pesquisas. 

“Fico triste. Estou vendo a 
costura, mas não depende de 
mim. É coisa do coração dele. 
Minha torcida é para que ele 
seja candidato a governador”, 
afirmou Valdomiro Lopes. 

Figura bacana
O ex-prefeito diz que man-

tém contato diário com França 
e que ele não estipulou uma 
data oficial para anunciar seu 
futuro político nas eleições 
deste ano. “Gosto dele, uma 
figura bacana. Sou muito pró-

ximo. Por conta dessa ligação 
acredito que seria um bom 
governador”, diz. 

Valdomiro nega que em 
eventual desistência de França 
ao governo do Estado pode de-
clarar apoio e caminhar junto 
ao atual governador Rodrigo 
Garcia (PSDB) que tenta a 
reeleição. Garcia e Valdomiro 
sempre foram parceiros po-
líticos, em especial durante 
os oito anos de mandato de 
Valdomiro na Prefeitura de 
Rio Preto. 

“Primeiro vamos ver a defi-
nição do Márcio. Depois vamos 
conversar e ver qual caminho 
a seguir”, diz.Parceiro de França, Valdomiro Lopes quer ex-governador na disputa

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Administração define empresa para 
recape de ruas por R$ 5,3 milhões

A Prefeitura de Rio Pre-
to, por meio da Secretaria 
de Obras, vai gastar R$ 5,3 
milhões em novo contrato 
para realização de serviços 
de recapeamento de ruas e 
avenidas da cidade. A empresa 
Rimar Serviços de Construção 
e Locação de Máquinas foi de-
clarada vencedora de processo 
licitatório E ficará responsável 
pelo fornecimento de mate-
riais e equipamentos. 

O anúncio foi publicado 

nesta quarta-feira, 29, no 
Diário Oficial do Município. 
Consta que a empresa terá 

que realizar os serviços com 
“aplicação de C.B.U.Q faixa III 
do DER/SP”, referência sobre 

a qualidade do material que 
deverá ser empregado nas vias 
da cidade. 

Valor
A licitação previa valor total 

de gastos de R$ 5.380.822,53, 
no entanto, a empresa vence-
dora ofertou R$ 5.349.467,49. 

Bairros
O recape vai acontecer em 

vários bairros da cidade. O 
contrato tem prazo de vigên-
cia de 195 dias e passa valer 
a partir do momento da as-
sinatura da ordem de serviço 
pelo prefeito Edinho junto ao 
representante da empresa.

ASFALTO

Prefeitura define empresa para recape de vias por R$ 5,3 milhões
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O Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo abriu um precedente 
importante em relação a 
leis aprovadas pelas Câma-
ra do Estado que obrigam 
a realização de obras e 
serviços públicos através 
de imposições legislativas. 

O TJ declarou a incons-
titucionalidade de uma lei 
de Mauá, que obrigava as 
concessionárias de serviço 
público a efetuar reparos e 
consertos nas vias públicas 
no prazo cinco dias úteis. 

A lei era de autoria par-
lamentar e foi contestada 
pela Prefeitura. Para o 
desembargador Evaristo 
dos Santos, o texto feriu a 
independência e a separa-
ção dos poderes e também 
configurou “inadmissível 
invasão” do Legislativo na 
esfera da Prefeitura.

TJ decide
A Universidade de São 

Paulo (USP) estima em 6,5% 
a redução do orçamento 
da instituição para 2023 
com as perdas decorrentes 
da redução da alíquota do 
Imposto Sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre combustíveis. 
O governo estadual anunciou 
que o valor da tributação pas-
sou de 25% para 18%. 

O cálculo do governo pau-
lista é que a medida provo-
que queda de R$ 4,4 bilhões 
na arrecadação. A USP rece-
be 5,02% do arrecadado com 
ICMS no estado. Para 2022, 
a previsão orçamentária 
da universidade era de R$ 
7,57 bilhões, sendo R$ 7,18 
bilhões recursos repassados 
pelo governo estadual. O 
restante, R$ 386 milhões, 
são receitas próprias da ins-
tituição.

Perda ICMS

ra Municipal o PPI terminaria 
nesta quinta-feira, dia 30 
de junho. Consta no decreto 
municipal que a prorrogação 
automática vai até o fim de 
julho. O prazo maior é mais 
uma tentativa do governo 

municipal em se aproximar do 
valor prevista de arrecadação 
com o pagamento das dívidas 
por parte dos contribuintes 
devedores. 

A meta é arrecadar R$ 30 
milhões, no entanto, no úl-
timo balanço divulgado pela 
Prefeitura entraram nos cofres 
do município cerca de R$ 18 
milhões. 

O PPI prevê descontos de 
juros e multas de dívidas venci-
das até dezembro de 2021, con-
templando débitos de IPTU, 
ISS e taxas municipais. Não 
entram no parcelamento dívi-
das relacionadas a ISS retido 
na fonte, multas de trânsito, 
dívidas com a Emcop e débitos 
de água e esgoto com o Semae. 

Em relação ao Semae esta 

em vigor lei que criou outro 
programa semelhante, mas 
com regras e formas de des-
contos diferentes da adotada 
pelo programa da Prefeitura. 

Descontos
Além do desconto de 100% 

à vista, o programa também 
permite desconto de 70% 
de juros e multa, desde que 

ocorra pagamento à vista de 
40% do total do débito. Nesta 
condição, o restante pode ser 
parcelado em quatro vezes. 

O Contribuinte pode ade-
rir ao programa pela internet, 
no site da Prefeitura: www.
riopreto.sp.gov.br. Também 
pode agendar seu atendi-
mento no Poupatempo ou na 
Prefeitura Regional Norte. 

Região terá 
243 km de 
vicinais 
recuperadas

A região de Rio Preto 
foi contemplada com a 
modernização de mais de 
243 quilômetros de es-
tradas vicinais que serão 
recuperadas pelo governo 
do Estado. O anúncio 
ocorreu nesta quarta-fei-
ra, 29, pelo governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) e 
o secretário estadual de 
Logística e Transportes, 
João Octaviano Machado 
Neto, no lançamento da 
9ª fase do programa “No-
vas Estradas Vicinais”. 

Na região será um 
total de 30 vias, com in-
vestimento previsto de 
R$ 612,3 milhões. 

Em todo o Estado, 
serão investidos R$ 2,9 
bilhões, que irão moder-
nizar e recuperar 184 es-
tradas, somando 1.323,3 
kms em 170 municípios. 
A manutenção e recupe-
ração de estradas vicinais 
são responsabilidades 
dos municípios, no en-
tanto, o Estado auxilia 
as Prefeituras com um 
amplo programa de me-
lhorias para que pos-
sam manter as vias em 
boas condições. Haverá 
obras para recuperação 
da pista, pavimentação 
de estradas em terra e 
melhorias em sinalização.

Da REPORTAGEM

José Cruz/Arquivo/Agência Brasil
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De acordo com dados da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica, em janeiro deste ano 
houve registro de 706 ocor-
rências envolvendo estupro 
de menores de idade. Já em 
maio o número saltou para 
841 ocorrências. 

Conforme o artigo 217 da 
legislação é considerado estu-
pro de vulnerável “ter conjun-
ção carnal ou praticar outro 
ato libidinoso com menores 
de 14 anos”. A legislação de-
termina, ainda, que incorrerá 
na mesma pena quem praticar 

tais ações com pessoa que, por 
enfermidade ou deficiência 
mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática 
do ato, ou que, por qualquer 
outra causa, não possa ofere-
cer resistência. 

Em entrevista ao Dhoje 
Interior a advogada Thaís 
Fioruci D’Antonio Toniolo 
ressalta que após ser vítima 
de qualquer crime o ideal é 
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CIDADES Trânsito violento
Duas mulheres, de 43 e 40 anos, foram 
atropeladas na terça. A mais velha 
delas sofreu traumatismo craniano

Jovem baleado
Um rio-pretense, de 22 anos, foi bale-
ado na perna direita, na frente de sua 
residência, no Parque da Cidadania.

NA REGIÃO

Mãe é presa por morte de bebê; 
jovem morre após briga por pipa

Segundo o boletim de 
ocorrência, os pais levaram 
o filho para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) e 
disseram que a criança havia 
se engasgado com leite. 

Médicos tentaram reani-
mar o recém-nascido, mas 
não conseguiram. O corpo da 
criança foi encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
para passar por exames. 

De acordo com a Secretaria 
de Saúde de Olímpia, o bebê 
deu entrada no hospital já sem 
os sinais vitais e com hema-
tomas em diferentes partes 
do corpo. 

A mãe da criança foi presa 
temporariamente e encami-
nhada à cadeia de Bebedouro 
(SP). O caso é investigado 
pela Delegacia de Defesa da 
Mulher (DDM). 

Pipa
Na tarde desta terça-feira, 28, 
um adolescente de 16 anos 
morreu após ser esfaqueado 
durante uma desavença com 
outro jovem de 19 anos por 
conta de uma pipa. 
Os dois discutiram no bairro 
Jardim Nova Era, no municí-
pio de Guaraci. 
Após a briga, o jovem pegou 
uma faca que carregava na 
cintura e atingiu a vítima no 

Adolescente morre esfaqueado após discussão por pipa em Guaraci

Casos de estupro de vulnerável 
crescem 17% na região, diz SSP

VIOLÊNCIA  

É estupro de vulnerável ter 
conjunção carnal ou pra-
ticar outro ato libidinoso 
com menores de 14 anos

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

buscar ajuda da autoridade 
policial. No caso do crime de 
estupro, recomenda-se buscar 
também atendimento médico 
para realização de exames 
– sorológico para doenças e 
exame de gravidez. 

No caso de a vítima en-
gravidar, ela tem opção de 
manter a gestação para criar 
a criança ou entrega-la para 
adoção. Pode também optar 
por realizar o aborto nos ter-
mos do art. 128, II, do Código 
Penal. No Brasil, existem três 

Segundo dados da SSP, casos de estupro de vulnerável cresceam 17% em média entre janeiro e maio

VARA DA INFÂNCIA

Adolescente flagrado com 
revólver durante operação 

Policiais militares apreen-
deram um revólver, calibre 32, 
municiado com dois cartuchos 
intactos, duas porções de ma-
conha, um celular e R$ 30 com 
um adolescente, de 15 anos, às 
15 horas desta terça-feira, du-
rante operação deflagrada pela 
Vara da Infância e Juventude 
de Rio Preto. O menor acabou 
sendo apreendido por ato in-
fracional análogo ao tráfico de 
drogas e porte ilegal de arma. 

Na Central de Flagrantes, 
a guarnição informou que 

prestava apoio ao judiciário 
quando viram o suspeito, na 
avenida Américo Agrelli, no 
Parque da Cidadania, cami-
nhando próximo à calçada, 
com as mãos na cintura, e 
entrando rapidamente em uma 
loja ao ver a viatura. 

Ao ser detido, ele não ofe-
receu resistência e confessou 
que estava traficando na re-
gião e que tinha uma arma de 
fogo para defesa pessoal, pois 
“tem um monte de inocente 
morrendo”.

Rapaz tem 
nariz quebrado 
com soco 
em assalto

Ao reagir a uma tenta-
tiva de assalto, um jovem, 
de 18 anos, levou um soco 
no rosto e teve o nariz 
fraturado pelo bandido. 

Reação
O crime aconteceu na 

rua Floriano Peixoto, no 
bairro Boa Vista, em Rio 
Preto, às 18h30 desta 
terça-feira, 28. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a vítima ca-
minhava pela via quando 
foi abordada pelo margi-
nal, que exigiu que entre-
gasse o celular. 

Capacete
Como se recusou, le-

vou um soco na face e 
para se defender gol-
peou o assaltante com 
um capacete que tinha 
em mãos. 

O rapaz conseguiu 
fugir e procurou atendi-
mento médico no Hos-
pital de Base, onde foi 
constatada a fratura. 

O criminoso não con-
seguiu roubar nada. O 2º 
DP investiga o caso.

Os dois discutiram  
e após a briga o 
jovem pegou uma 
faca e atingiu a ví-
tima no tórax, que 
não resistiu

tórax. 
O adolescente foi socorrido 
e encaminhado ao Hospital 
Municipal, mas sofreu três 
paradas cardiorrespiratórias e 
não resistiu. 
De acordo com o boletim de 
ocorrência, até o momento o 
autor do crime está foragido.  
A Polícia Civil investiga o ho-
micídio. A pena para este tipo 
de crime pode variar de 12 a 
30 anos de reclusão.

EM ÔNIBUS

Procurado em MG é preso
Durante fiscalização de ro-

tina em ônibus interestaduais, 
às 9h30 desta terça-feira, na 
altura do quilômetro 436, aces-
so da rodovia Washington Luís 
(SP-310), em Rio Preto, poli-
ciais militares capturaram um 
foragido da Justiça de Minas 
Gerais. O fugitivo, de 31 anos, 
estava sendo procurado pela 
Vara de Execuções Criminais 
de Divinópolis/MG desde 20 
de agosto de 2013. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o ônibus fazia a linha 
Foz do Iguaçu (PR) a Goiânia 
(GO) e ao ser parado pelos 
pms alguns passageiros foram 
abordados, entre os quais o 
condenado. 

Na Central de Flagrantes, 
após a confirmação da exis-
tência do mandado de prisão, 
o indiciado foi levado para a 
carceragem da Deic, onde ficou 
à disposição do judiciário.

hipóteses em que a prática do 
aborto não é punida: quando 
o feto apresenta anencefalia 
fetal, gravidez de risco à vida 
da gestante e gravidez decor-
rente de estupro. 

A especialista ainda pon-
tua que, em termos de adoção, 
a mãe que possui tal interesse 
deve procurar a Vara da Infân-
cia e da Juventude e manifes-
tar-se espontaneamente – a 
partir daí os demais procedi-
mentos serão realizados pela 
Justiça. 

“Ressalta-se que a gravidez 
não precisa ser decorrente de 
estupro para que a gestante 
o faça. De acordo com a ECA 
(Estatuto da Criança e do 
Adolescente), é incumbido ao 
poder público proporcionar 
assistência psicológica às ges-
tantes e mães que manifestem 
interesse em encaminhar seus 
filhos para adoção”, afirma. 

A pena de reclusão para 
esse crime pode variar de 8 
a 15 anos de reclusão. Cola-
borou – Sarah BELLINE.

FOAM REGISTRADOS

841
CASOS DE estupro de 
vulnerável em maio 
deste ano na região, 
segundo dados da Se-
cretaria de Segurança

Casos de queimaduras crescem sete vezes

EM JUNHO

Bombeiros atendem 7 vezes 
mais casos de queimaduras

O número de pessoas 
queimadas por acidentes 
domésticos cresceu 7 vezes 
em relação ao mesmo perí-
odo do ano passado, os 15 
primeiros dias de junho. 

De acordo com dados do 
13º Grupamento de Bom-
beiros, em junho de 2021 
foram dois casos registrados 
em todo mês, já nesse ano 
no mesmo período foram 14 
ocorrências atendidas. 

Segundo um balanço 
realizado pela Sociedade 
Brasileira de Queimaduras 
(SBQ), 77% dos acidentes 
acontecem dentro de casa e 
a maioria das vítimas (40%) 
tem até 10 anos. 

De acordo com a fisio-
terapeuta especializada em 
dermatologia funcional Da-
niele Alves Garcia, as quei-
maduras acometem mais 
em crianças de um a dois 
anos, devido à queimadu-
ra com água. Em segundo 
lugar o sexo masculino na 
faixa etária de 20 anos, 
principalmente devido a 
queimaduras provocadas 
por álcool. 

“As principais causas de 
queimaduras é água quente, 
álcool. Inclusive existem 

pesquisas que falam sobre 
a importância da conscien-
tização nas escolas para 
crianças a fim de evitar 
acidentes que resultam em 
queimaduras em ambientes 
domiciliares”, afirma a der-
matologista. 

Em casos de queima-
duras leves o ideal é lavar 
essa região com água fria 
ou soro fisiológico para ir 
diminuindo a temperatura 
do local. Em caso de for-
mação de bolha, o ideal é 
não estourar e utilizar óleos 
ionizados é uma boa opção 
para cicatrização.

Em casos de queimadu-
ras de segundo e terceiro 
grau o ideal é utilizar poma-
das com antibióticos. 

Para evitar acidentes 
com queimaduras domés-
ticas principalmente em 
relação às crianças a fisio-
terapeuta orienta a não 
deixar cabos de panela para 
fora do fogão, sempre estar 
por perto da criança, tomar 
cuidado com forno, ferro 
quente, toda vez que acabar 
de passar roupa guardar em 
um local seguro.

 Colaborou - Sarah 
BELLINE.

Divulgação

Rede Social

Divulgação

Divulgação



  |  A5DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | quinta-feira, 30 de junho de 2022 CIDADES

Relatório do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE) de São 
Paulo relaciona 32 municípios 
do Noroeste Paulista com de-
zenas de obras paradas ou atra-
sadas. 

Valores
O total de investimento previs-
to é de R$ 124.330.021,00. São 
43 obras paradas ou atrasadas. 
Rio Preto não tem nenhuma 
obra parada ou atrasada, se-
gundo o documento.  

Líder
Cinquenta por cento desse va-
lor são referentes a duas obras 
paralisadas em Catanduva. São 
R$ 66.354.635,99 destinados 
à uma obra de drenagem de 
águas pluviais e outra para o 

Rio Preto está fora da lista 
de obras inacabadas do TCE

43 CIDADES NO NOROESTE

No total, são R$ 125,33 
milhões imobilizados; 
Rio Preto não está na 
lista do relatório do 
Tribunal de Contas

transporte público. 
Outra cidade da região com 
uma grande obra de cana-
lização do esgoto paralisa-
da é Olímpia. São outros R$ 
20.666.631,12. 

Câmara
O relatório não traz apenas 
Prefeituras. Em Bady Bassitt a 
obra paralisada e de responsa-
bilidade da Câmara Municipal. 
São R$ 253.543,44.
Menores

As outras 29 cidades têm obras 
paralisadas com valores que 
variam de R$ 350.000,00 a 
pouco mais de R$ 4 milhões. A 
maioria das obras é para pra-
ças, escolas, quadras e infraes-
trutura de turismo. 

Lista
Os municípios que enfren-
tam o problema são Aparecida 
D’Oeste (1 obra), Votuporanga 
(2), Vitória Brasil (1), Valen-
tim Gentil (4), Urânia (1), Uba-

rana (1), Severínia (2), Sales 
(3), Riolândia (1), Potirendaba 
(1), Ponta Linda (1) Palmeira 
D’Oeste (1), Palestina (1), Ou-
roeste (1), Olímpia (1), Novo 
Horizonte (3), Nhandeara (1), 
Monte Aprazível (3), Mirassol 
(1), Mira Estrela (1), Meridia-
no (1), Macaubal (1), Icem (1), 
Ibirá (2), Guarani D’Oeste (1), 
General Salgado (2), Cosmora-
ma (1), Catiguá (1), Catanduva 
(2), Castilho (3), Indiaporã (1) e 
Bady Bassit (1).

PROBLEMA NO CENTRO

Lojistas e autoridades 
discutem moradores de rua

Aproximadamente 50 
lojistas se reuniram na noi-
te desta terça-feira, 28, em 
uma sala do Augustus Hotel, 
no centro de Rio Preto, para 
discutir sobre a situação da 
alta demanda de moradores 
em situação de rua e sobre 
a falta de segurança que 
deixa os lojistas suscetíveis 
a furtos e roubos, como vem 
acontecendo. Só na semana 
passada, foram três roubos/
furtos, inclusive com uso 
de faca. 

As reivindicações dos 
lojistas é para que essas pes-
soas que estão em situação 
de rua tenham, de fato, uma 
internação compulsória in-
voluntária e recebam todo 
o apoio físico e psicológico 
para que se regenerem. No 
entanto, de acordo com a 
representante da Secretaria 
de Assistência Social, esse 
tipo de internação é proibi-
do por lei. 

A questão da doação de 
esmola e alimentação tam-
bém foi um dos assuntos 
discutidos, já que muitas 
entidades, grupos religio-
sos e pessoas físicas fazem 
doações diretamente às pes-
soas em situação de rua que 
ficam no centro da cidade. 

O Sincomercio fez mais 
de 350 adesivos abordando 
justamente essa questão. No 
adesivo consta a frase “Quer 
ajudar? Não dê esmolas. 
Dar esmolas é criar uma 
falsa esperança. Dê chance 
à dignidade”. 

“Nosso objetivo é que as 
pessoas se conscientizem 
de que dar esmola não aju-
da, pelo contrário, incen-
tiva este cidadão a ficar na 
rua e incentiva outros a se 

acomodarem desta forma. 
São muitas reivindicações, 
umas a curto prazo e outras 
a longo prazo, mas que a 
maioria depende de política, 
por isso precisamos deste 
apoio, deste o Executivo 
até o Legislativo. São, pelo 
menos, 41 pontos mapeados 
com moradores em situação 
de rua e é um número alto, 
é preciso agir para conter o 
quanto antes”, disse Ricardo 
Ismael, vice-presidente do 
Sincomercio. 

O tema ‘Segurança’ foi 
discutido junto com o capi-
tão Diniz, da Polícia Militar, 
e o coordenador da Guarda 
Civil Municipal (GCM), Ale-
xandre Montenegro. Diniz 
destacou que, na área da 3ª 
Cia, existem apenas quatro 
viaturas disponíveis no pe-
ríodo noturno, portanto, um 
efetivo pequeno. 

“No período diurno nos-
so efetivo também não é tão 
maior que esse para esta 
área e acabamos tendo que 
deslocar outros tipos de via-
turas para lá (área central), 
só que esse tipo de ação 
também prejudica os outros 
bairros que pertencem à 
área da 3ª Cia e quando os 
índices sobem temos que 
tirar do centro e mandar 
pra este outro bairro e assim 
sucessivamente”, destaca o 
oficial.  

Montenegro reforçou a 
falta de efetivo citando que 
nesta segunda-feira (27) a 
Guarda chegou a ficar com 
três viaturas para a cidade 
toda. “Falar que precisamos 
de mais agentes é chover 
no molhado. O que a GCM 
faz é contar com a ajuda de 
todos”, frisa.

A região Noroeste vai rece-
ber do programa Mais Santas 
Casas R$ 178,3 milhões. O 
dinheiro será destinado à 
39 Santas Casas e entidades 
filantrópicas que pertencem 
ao Departamento Regional de 
Saúde (DRS 15) sediado em 
Rio Preto. Entre as instituições 
incluídas no programa, 12 
delas terão o repasse amplia-
do e outras 27 passam a ser 
contempladas pela Secretaria 
da Saúde. Não foi informado 
o valor que será repassado à 
Santa Casa de Rio Preto. O 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB) anunciou o programa 
Mais Santas Casas que vai des-

HOSPITAL

Santas Casas da região vão receber R$ 178 mi
tinar R$ 1 bilhão para Santas 
Casas e Hospitais Filantrópi-
cos em 13 regiões do Estado. 

De abril a junho deste ano, 
o governador autorizou in-

vestimentos para 206 Santas 
Casas e hospitais filantrópicos. 
Em 2022, o orçamento de R$ 
1,2 bilhão e a adoção de novos 
critérios técnicos para a des-
tinação de recursos públicos 
mais que dobrou o número de 
entidades favorecidas, alcan-
çando 333 instituições em todo 
o Estado.

 A nova gestão dos repasses 
permite ganhos importantes 
na qualidade do atendimento à 
população e na infraestrutura 
da saúde pública. O auxílio 
será formalizado por convênio 
próprio, baseado em indicado-
res de monitoramento e avalia-
ção que serão periodicamente 

acompanhados pelo Grupo 
Estadual de Monitoramento e 
Avaliação. 

O Projeto de Lei do Gover-
no de SP para o novo sistema 
de formalização de convênios 
com as Santas Casas e hospi-
tais filantrópicos foi enviado 
à Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo (Alesp) 
pela Secretaria da Casa Civil. A 
legislação foi aprovada em no-
vembro de 2021 e reformulou e 
unificou todos os programas de 
apoio financeiro às entidades 
hospitalares.

Veja lista completa de re-
passes no estado no portal 
DHoje.

Região Noroeste tem 43 obras paralisadas segundo o Tribunal de Contas do Estado (TCE)

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Guilherme Batista

Programa vai destinar R$ 178,3 milhões para 39 Santas Casas da região

CRIANÇA EM PAZ NA ESCOLA

Educação adota projeto contra ansiedade 

Atualmente, é cada vez 
mais comum ouvirmos a pa-
lavra ansiedade, aquele senti-
mento ligado à preocupação, 
nervosismo e medo intenso. 
Os transtornos de ansiedade 
são mais comuns do que se 
imagina. 

Estudo
De acordo com um ma-

peamento desenvolvido pela 
Secretaria da Educação do Es-
tado de São Paulo e o Instituto 
Ayrton Senna, dois de cada três 
estudantes do 5º e 9º ano do 
ensino fundamental e 3ª série 
do ensino médio da rede esta-
dual paulista relatam sintomas 

de depressão e ansiedade. 
O estudo contou com a par-

ticipação de 642 mil alunos. 
Pela primeira vez, em 2021, 

Divulgação

2º SEMESTRE

Instituto Federal abre 
edital para 40 cursos 
de extensão

O campus de Rio Preto do 
Instituto Federal de São Paulo 
(IFSP) lançou o edital com os 
cursos de extensão de Forma-
ção Inicial e Continuada, ao 
todo são 40 cursos que serão 
ofertados dos quais 10 são pre-
senciais e os outros 30 EAD. 

Segundo Marcos Furini, 
diretor do IFSP, a seleção será 
por ordem de inscrição e o 
único requisito é a candidato 
ter concluído o ensino funda-
mental, o período de inscrição 
será de 07 a 17 de julho via 
formulário eletrônico que será 
disponibilizado no https://sjp.
ifsp.edu.br/cursos. 

O diretor destaca como as 

vagas serão preenchidas por 
ordem de inscrição respeitan-
do os percentuais de reserva 
de vagas. 

a Sociedade Brasileira de Pe-
diatria (SBP) incluiu o tema 
da saúde mental entre crian-
ças e jovens no Tratado de 

Pediatria, principal publicação 
direcionada aos médicos que 
cuidam de pessoas até 18 anos 
em todo o país. 

Rio Preto
De acordo com a Secretaria 

de Educação de Rio Preto o 
projeto deve entrar em prática 
já na próxima semana e tem 
como objetivo proporcionar 
aos professores do 1º ao 5º ano 
do ensino fundamental (7-11 
anos) resgate e entusiasmo 
na missão de educar aliando 
conhecimentos e técnicas que 
podem ajudar as crianças a 
melhorar o ensino e dissemi-
nar técnicas de bem-estar para 
gerenciar o estresse, equilibrar 
as emoções e acalmar o corpo 
e a mente.

Da REDAÇÃO

Rio Preto terá projeto “Criança em Paz na Escola” contra ansiedade

Mais de 200 enti-
dades de 13 regiões 
administrativas do 
Estado já tem os 
repasses autoriza-
dos pelo Governador 
Rodrigo Garcia

No total, municípios 
da Região Noroeste 
tem 43 obras para-
lisadas a partir de 
valores de R$ 350 
mil segundo o Tribu-
nal de Contas

Sérgio SAMPAIO

Divulgação SMCS
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Rio Preto abre 1.087 vagas de 
trabalho com carteira assinada

EM MAIO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Rio Preto apresentou saldo 
positivo de 1.087 empregos 
formais em maio deste ano, se-
gundo dados divulgados nesta 
terça-feira, 28, pelo CAGED 
(Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados), órgão 
do Ministério do Trabalho e 
Previdência.  O resultado é a 
diferença entre 7.051 admis-
sões e 5.964 demissões ocor-
ridas no período. 

O setor que mais cooperou 
com a alta de contratações foi 

o de Serviços (445), seguido 
pelo Comércio (313), Indús-
tria (177), Construção (151) 
e Agropecuária (1). O saldo 
acumulado no ano é positivo 
em 3.363 vagas. 

Nesta quarta-feira, 29, o 
Balcão divulga 641 oportu-
nidades para pessoas com 
diversos níveis de escolaridade 
e perfis profissionais. 

Algumas vagas de desta-
que são: auxiliar de expedição 
(51), auxiliar de enfermagem 
(35), auxiliar administrativo 
(exclusivo para pessoas com 
deficiência (20), telemarketing 
produtos agropecuários (21), 
babá (20), eletricista (15), au-
xiliar de cozinha (11), auxiliar 
de limpeza (10) e corretor de 
imóveis (5). 

Os detalhes dessas e de 
outras oportunidades podem 
ser consultados no site www.
riopreto.sp.gov.br/balcaoem-
pregos. 

O atendimento presencial 
é realizado no Poupatempo e 
na Prefeitura Regional Norte. Rio Preto apresentou saldo positivo de 1.087 empregos formais em maio deste ano

Nesta quarta-feira, 
29, o Balcão tinha 
641 oportunidades 
para pessoas com 
diversos níveis de 
escolaridade e per-
fis profissionais.

Marcos Morelli

A jovem rio-pretense Ma-
nuela Veríssimo Capelanes, 
de 13 anos, foi a vencedora 
do Campeonato Brasileiro de 
Powerlifting disputado em 
Ibirá. A competição avalia a 
força dos atletas por meio de 
levantamento de peso. Ela foi a 
vencedora na categoria Sub Jr 
(de 11 a 15 anos) e antes disso 
já havia sido campeã regional 
e paulista. 

A atleta é treinada pelo 
professor de educação física, 
Rubens Semenzin, quejá foi 
campeão de fisiculturismo e 

13 ANOS

Rio-pretense conquista Brasileiro de Powerlifting
powerlifting. Ele afirmou que 
viu potencial na menina quan-
do ela iniciou na academia. 

“Eu comecei a passar o 
treinamento para ela e, sem 
falar, eu fui avaliando ela. Eu 
vi que ela tinha muita força 
para idade. Nisso eu conversei 
com a mãe e sugeri de fazer um 
teste, já que ela teria jeito para 
participar das competições. Os 
pais autorizaram e ai eu passei 
a treinar especificamente para 
as competições”, comentou 
Rubens. 

“Eu nunca imaginei que 
por eu começar a fazer acade-
mia, eu iria competir, eu nem 
conhecia esses campeonatos. 

Conheci por conta do ‘Rubão’, 
pois ele foi atleta e participou 
dessas coisas e falou que eu 
tinha potencial, então decidi 
tentar”, contou Manuela. 

A mãe
A mãe de Manuela, Marcela 

Sanchez Veríssimo, afirmou 
que inicialmente a ideia de 
colocar a filha na academia era 
uma forma de fazer com que 
ela passasse menos tempo na 
frente do celular. 

“Ela começou no começo 
do ano, pois eu resolvi tirar 
o celular. Para não ficar sem 
fazer nada, resolvi trazer ela 
comigo para a academia que 

eu já frequentava. Hoje ela 
é uma atleta e eu fico muito 
orgulhosa”, afirmou. 

Categorias
No powerlifting, os atletas 

passam por três provas de 
levantamento de peso, tendo 
três tentativas em cada uma 
para erguer o máximo de car-
ga que conseguirem. Manuela 
levantou no terra 85 kg,  no 
supino 37kg e no power bíceps 
37kg. Ela treina em média duas 
horas por dia e busca apoio de 
patrocinadores para disputar 
mais competições. Em setem-
bro, ele representará Rio Preto 
no Mundial da categoria. 

PINDAMONHANGABA

Atletas do JOMI vão disputar fase final

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, participa de mais 
uma edição dos Jogos da Me-
lhor Idade (JOMI), agora na 
cidade de Pindamonhangaba. 
“Nossa equipe conquistou no 
último dia 5 de junho o título 
de campeã regional dos Jogos 
da Melhor Idade (JOMI), em 
sua 24ª edição, em Andradina. 
Por conta do desempenho, os 
atletas participam agora da 
edição do JOMI Final Esta-
dual, no período de 8 a 13 de 
julho”, destacou o secretário 
de Esportes Fábio Marcondes. 

A delegação será composta 
por 77 pessoas entre atletas e 

comissão técnica. Os atletas 
embarcam no dia 9 de julho 
às 8hs, com saída do Centro 
Regional de Eventos. 

EM JULHO

2ª Etapa da Copa Escola 
Guga acontece em julho 
e trará atletas do país

Nos dias 8, 9 e 10 de julho, 
Rio Preto irá sediar a Copa 
Escola Guga, evento nacional 
que irá reunir atletas de todo o 
país. A escola Guga Rio Preto, 
que funciona no Automóvel 
Clube, foi uma das quatro uni-
dades escolhidas para sediar a 
segunda etapa da competição 
neste ano. 

Serão realizados eventos 
exclusivos para as crianças 
(torneio e festival), além dos 
jovens e adultos escola de tênis 
e beach tênis. Os campeões 
da segunda etapa disputam o 

Finals, em novembro. Mais de 
350 atletas são aguardados na 
competição em Rio Preto.

Arnaldo Antunes

Rio-pretense de 13 anos conquista Brasileiro de Powerlifting

A cidade de Rio Preto clas-
sificou-se em 9 modalidades 
como Atletismo Feminino, Bo-
cha, Dança de Salão e outras.

Da REPORTAGEM

Atletas do JOMI vão disputar fase final em Pindamonhangaba

Vinicius LIMA

Vinicius LIMA

O Corinthians ficou no em-
pate sem gols diante do Boca 
Juniors na noite desta terça-
-feira (28), na Neo Química 
Arena, pela partida de ida das 
oitavas de final da Copa Liber-
tadores da América. O time 
paulista teve a chance do jogo, 
mas Róger Guedes acabou 
desperdiçando um pênalti. 

Com o resultado, o Corin-
thians precisará vencer, por 
qualquer placar, para avançar 
à próxima fase, já que o gol 
fora de casa não é mais um 
critério de desempate. Só a 
vitória interessa também ao 
Boca Juniors. As equipes vol-
tam a se enfrentar daqui uma 
semana, na próxima terça-fei-
ra (5), na Argentina, pelo jogo 
de volta da competição. Antes 
disso, a equipe paulista entra 
em campo pelo Brasileirão no 
próximo sábado (2), às 16h30, 
contra o Fluminense.

Corinthians e 
Boca empatam

Acirp apresenta 
projeto do 
novo centro 
de convenções 

A Associação Comer-
cial e Empresarial de São 
José do Rio Preto – Acirp 
– recebe a imprensa e as 
autoridades da cidade 
e da região para uma 
cerimônia, seguida de co-
letiva, nesta quinta-feira, 
dia 30, às 19h, no Salão 
Nobre da entidade, para 
apresentação do projeto 
de reforma do seu Centro 
de Convenções. 

O evento destina-se 
à apresentação técnica, 
e respectivo impacto so-
cioeconômico, da repagi-
nação integral do espaço 
situado na Avenida Bady 
Bassitt que, em nova edi-
ficação, passa a se cha-
mar “Auditório Acirp”.  
Dentre as novidades do 
espaço, está a possibi-
lidade da realização de 
eventos simultâneos com 
a criação de espaços arti-
culados. 

Da REPORTAGEM

FAVELA MARTE

Começa remoção de famílias para apartamentos alugados
A dona de casa Ana Ester 

Talhares Rodrigues, o marido 
e seus filhos Nicola, 9 meses, 
Luiz Guilherme, de 2 anos, 
e Arthur, 5, são a primeira 
família a ser removida da 
Favela Marte. Eles e as outras 

Da REPORTAGEM
239 famílias seguem para lares 
transitórios durante 18 meses 
enquanto as 240 casas são 
construídas pela Companhia 
de Desenvolvimento Habita-
cional e Urbanístico (CDHU) 
do governo do Estado. 

As famílias serão encami-
nhadas para casas e aparta-
mentos alugados .

Maria Aparecida, pedago-
ga e psicopedagoga, coorde-
nadora de campo da favela, 
disse que a prioridade para a 
remoção foi estabelecida pelos 
próprios moradores. São ges-
tantes, famílias com deficien-
tes físicos e idosos. Todos os 
moradores serão transferidos 
assim que as casas e aparta-

mentos sejam alugados e rece-
bam doações de móveis. Nem 
todos os utensílios que eles 
possuem poderão ser levados. 
Muitos, têm muito pouco. 

A primeira removida, Ana 
Ester Talhares, 27, disse que 
“daqui para a frente eu vou 
virar empreendedora. Tra-
balhar, botar as crianças na 

creche, e ganhar dinheiro, ser 
feliz e ter saúde”. O projeto 
para mudar a situação dos 
moradores começou em 2014, 
segundo Benvindo Nery Pe-
reira, coordenador da Favela. 
Para ele, esta quarta-feira (29) 
“não foi o começo. Na verdade, 
é a continuação de uma his-
tória que começou em 2014”. 

Para dar início à construção 
das casas o governador Ro-
drigo Garcia (PSDB) virá à 
cidade nesta quinta-feira (30) 
às 14h30 especialmente para a 
derrubada do primeiro barra-
co. O projeto tem coordenação 
do Instituto Valquírias, gover-
no do estado, Prefeitura e or-
ganizações da sociedade civil.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

CIDADES/ESPORTES
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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 preten-
dem casar, apresentando os documentos exigidos pelo 

art. 1525 do Cód. Civil, os pretendentes:

1. RÔMULO AUGUSTO LOPES CAL e CAROLINA 
BATISTA RIBEIRO, sendo ELE filho de CARLOS AUGUSTO 
CAL e de MARIA CRISTINA LOPES CAL, sendo ELA filha de 
RICARDO RIBEIRO e de VILIA BATISTA DA SILVA RIBEIRO

2. EDSON MICHELETTI e ALEXSANDRA DE CAR-
VALHO, sendo ELE filho de OSWALDO MICHELETTI e de 
DAURA RIBEIRO MICHELETTI, sendo ELA filha de JOÃO 
DE CARVALHO e de MARIA SANTA PEREIRA DE CARVA-
LHO;

3. JOÃO ANTÔNIO LUCARELO GOMES e MARIANA 
BORGES PARÚSSULO, sendo ELE filho de JOÃO CESAR 
GOMES e de NILCILEIA MARIA LUCARELO GOMES, sendo 
ELA filha de PLACIDO PARÚSSULO NETTO e de APARE
CIDA BORGES PARÚSSULO, brasileiros e residentes neste 
3º subdistrito. 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em Car-
tório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 29/06/2022.

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

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifica-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

MARCEL LUÍS SCARPATO e EMILIA LUPPINO. Ele, de na-
cionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, nascido em Cam-
pinas, SP, no dia 28 de julho de 1986, filho de NELSON LUIS 
SCARPATO e de MARIA CRISTINA LUVIZOTTI SCARPATO. 
Ela, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia 11 de março de 1991, filha de PLINIO 
LUIS LUPPINO e de RENATA CRISTINA SANT ANA LUPPI-
NO. 

JEFFERSON MARQUES ROSA e FERNANDA ROBERTA 
DA SILVA SOARES. Ele, de nacionalidade brasileira, moto-
rista, solteiro, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 
15 de abril de 1987, filho de DIVAL MARQUES ROSA e de 
EVANIL GONÇALVES REIS ROSA. Ela, de nacionalidade 
brasileira, secretária, solteira, nascida em São Bernardo do 
Campo, SP, no dia 29 de novembro de 1990, filha de PEDRO 
LUCIANO SOARES e de ROSEMEIRE DA SILVA SOARES. 

LUCAS FIGUEIREDO DE QUEIROZ e LARISSA FRANÇA 
FONTOURA FERREIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, 
Delegado de Polícia, solteiro, nascido em Iturama, MG, no 
dia 16 de abril de 1988, filho de ELIO JOSÉ DE QUEIROZ e 
de SONIA ELI FIGUEIREDO DE QUEIROZ. Ela, de naciona-
lidade brasileira, médica, solteira, nascida em Uberaba, MG, 
no dia 08 de maio de 1989, filha de VALDIMAR ALVES FER-
REIRA e de MARIA LÉA FRANÇA FONTOURA FERREIRA. 

JOÃO VITOR CAVASANA DOS SANTOS e FERNANDA 
CARDOSO MARTINS. Ele, de nacionalidade brasileira, mú-
sico, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 
13 de maio de 1991, filho de DIRCEU INÁCIO DOS SANTOS 
e de BEATRIZ CAVASANA DOS SANTOS. Ela, de naciona-
lidade brasileira, jornalista, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 30 de novembro de 1985, filha de JU-
LIO ROBERTO MARTINS e de SONIA REGINA CARDOSO 
MARTINS.

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afixado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da lei.
São José do Rio Preto, 29 de junho de 2022.
David Yamaji Valença, Oficial.

Comercial Ticazo Hirata S/A
CNPJ nº 55.615.538/0001-00
Edital de Convocação AGO

Ficam convocados os acionistas para se reunirem em AGO que se realizará 
no dia 09 de julho de 2022, às 10:00 horas, em formato digital, na  
rede mundial de computadores (internet), por meio da plataforma Zoom. 
Para assegurar a autenticidade dos acionistas que participarão da 
Assembléia, os acionistas receberam por e-mail um link contendo o 
acesso a plataforma digital, a fim de deliberarem sobre: a) Exame das 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/21, e apreciação de 
resultados, b) Outros assuntos. Lins, 28/06/2022 - A Diretoria.

Proclamas 

Outlet Solidário 
acontece até sábado 

EVENTO

Em uma época em que o 
mundo vive uma crise econô-
mica e pós-pandemia, fazer 
compras com preços acessíveis 
é a sensação do momento. O 
Outlet Solidário chega em Rio 
Preto justamente com essa 
proposta: roupas novas, de 
marca, e com preços a partir 
de R$5,00. 

O Outlet começou nesta 

O Outlet vai até sábado 
(2), com roupas femini-
nas, masculinas, infan-
tis e moda fitness

Andressa ZAFALON 
redacao@dhoje.com.br

Outlet Solidário, com peças a partir de R$ 5, acontece até sábado (2) em Rio Preto

O Outlet Solidário 
é realizado há seis 
anos em diversas 
cidades do interior, 
no entanto, é a pri-
meira vez que acon-
tece em Rio Preto.

quarta-feira (29) e vai até 
sábado (2), com roupas femi-
ninas, masculinas, infantis e 
moda fitness, do tamanho P 
até o G3. 

Além de pagar valores mais 
em contas, os consumidores 
estarão ajudando o Projeto 
Mundo Novo de Rio Preto, um 
projeto que cuida de crianças 
e adolescentes em situação 
de vulnerabilidade social, 
com foco em executar ações 

educativas no contraturno 
escolar para ampliar o de-
senvolvimento, garantir um 
ambiente acolhedor e apto a 
prepara-los para o exercício 
da cidadania, objetivando a ga-
rantia dos direitos previstos no 
ECA (estatuto da Criança e do 
Adolescente) e tirá-las das ruas 
no período inverso ao escolar.

O Outlet Solidário é reali-

zado há seis anos, em diversas 
cidades, no entanto, é a primei-
ra vez em Rio Preto. De acordo 
com o organizador, Dênis 
Maciel, o Projeto escolhido foi 
por indicação. “Indicaram o 
Projeto Mundo Novo, entra-
mos em contato e com muito 
carinho eles aceitaram a nossa 
ajuda”, destaca. 

Ainda de acordo com o 

organizador, as peças do 
Outlet podem ser provadas 
no local e, mesmo depois de 
compradas, caso o consumi-
dor chegue em casa e queira 
trocar, poderá efetuar a troca 
até sábado. “Até sexta (1) o 
horário de funcionamento é 
das 11h às 20h, já no sábado 
(2), o horário será das 11h às 
17h”, detalha Dênis.

MOVINTER

A tradicional feira de 
móveis Movinter tem como 
objetivo mostrar as novas 
tendências do setor. São 47 
expositores dos estados de 
São Paulo, Santa Catarina, 
Paraná, Mato Grosso do 
Sul e Rio Grande do Sul, 
fabricantes de dormitó-
rios, colchões, cozinhas, 
salas de jantar e estar, es-
tofados, móveis para escri-
tórios, home office, linha 
infantil e complementos, 
incluindo lojistas do Uru-
guai, Chile e Colômbia. 
A previsão é movimen-
tar cerca de R$ 30 mi-
lhões em negócios du-
rante e após o evento. 
O evento iniciou no dia 
28 e acaba no dia 30 de 
junho, no estacionamen-
to coberto do Shopping 
Iguatemi, das 14h às 20h. 
Distribuídos em uma área 
de 4 mil m², totalmente 
climatizada, com segurança 
e toda a infraestrutura do 
shopping à disposição dos 
visitantes a feira terá es-
tandes em formato padrão. 
A organização espera re-
ceber,  durante os três 
dias de evento, mais de 
4.000 pessoas em uma vi-
sitação qualificada de com-
pradores de todo o país. 
A região noroeste paulis-
ta é referência no setor 
moveleiro no país sendo o 
polo de Mirassol, abran-
gendo 15 cidades da re-
gião representando 54% 
das empresas e empre-
gando aproximadamen-
te sete mil trabalhadores. 
Com forte produção em 
móveis em MDF e em série, 
as empresas atendem todo 
o Brasil e países da América 
do Sul, além de mercados 
como Estados Unidos, Áfri-
ca e Oriente Médio. 

Painel
Primeira edição na Mo-

vinter e terceira edição, hí-
brida e itinerante, o evento 
ocorre em São José do Rio 
Preto, no dia 29 de junho 
de 2022, às 13h, como parte 

da programação oficial da 
Movinter, feira de negócios 
organizada pelo Sindicato 
da Indústria do Mobiliário 
de Mirassol (SP), o SIMM. 

Marcio Pauliki, vice-pre-
sidente do Grupo Mercado 
Móveis, que vem aplicando 
diversas soluções inovado-
ras ao modelo de negócio 
da empresa, que cresce e 
rompe barreiras físicas, 
passando por grandes rees-
truturações e investindo no 
digital para chegar à omni-
canalidade. 

Com o tema “Gestão do 
amanhã: o futuro 4.0 no 
varejo e indústria”, Pauliki 
levará ao PAINEL SETOR 
MOVELEIRO uma visão 
disruptiva da gestão e do 
comportamento que deve-
mos ter em um ambiente 
corporativo 4.0. 

Newton Guimarães, 
head da Fundação de Da-
dos — parceira da Eucatex 
em importantes estudos de 
comportamento e tendên-
cias de mercado —, apresen-
ta a palestra “Conjuntura 
macroeconômica e a jorna-
da de compra de móveis”. 
Tema essencial para um ano 
que exige muita estratégia 
por parte da indústria e do 
varejo. 

Bárbara Rodrigues Ma-
zocatto, representante da 
Robel diz que as novida-
des da organização são as 
linhas em sala com desing 
inovador e as principais 
tendências do ano são as 
cores off white, ripado, cinza 
e as misturas de elementos 
que dialogam promovendo 
uma criação criativa e so-
fisticada. 

O diretor Marcos Becha-
ra diz que o principal obje-
tivo do evento é fortalecer 
o cenário. “Aprendemos 
com a pandemia um novo 
conceito e em se tratando 
do consumidor final esta-
mos mais atentos. Esta feira 
está incrível e basta olhar 
para todas as criações e ver 
o quanto o nível dos fabri-
cantes foi elevado”, analisa.

Feira em shopping 
expõe novas 
tendências do 
setor moveleiro Arquivo Dhoje

Dhoje

Dhoje
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GOVERNADOR EM CASA
Rodrigo Garcia está de volta a Rio Preto, onde viveu toda a sua 
vida e construiu sua trajetória política. Vem para dois atos: par-
ticipar da inauguração da Unidade Básica de Saúde Joao Pau-
lo 2º, no Jaguaré. Vem também para participar do início das 
obras de urbanização da Favela Marte, no Distrito Industrial.

PERDAS E DANOS
O conjunto de torres ficava em um terreno que hoje está vazio 
e desde 2013 pertence à prefeitura, que em uma manobra ju-
dicial conseguiu arrematar o terreno das torres em um leilão. 
Ninguém ficou ferido, mas os custos dos serviços da prefeitura 
até agora não foram pagos e o executivo volta a cobrar-- e os 
valores são altos. O embate vai continuar uma vez que, além de 
perder o apartamento os condôminos não se conformam com o 
valor da ação ainda em aberta nos cofres da prefeitura.

ZAPPING NO ZAPPA´S
A mais nova unidade da padaria Zappa’s, que está localizada 
na rua Antônio de Godoy 3117, ao lado do Riacho Doce, bem 
próximo ao mercadão, abre as suas portas nesta quinta-feira 
com um ato inaugural sem muito alerde, mas com uma pro-
posta de oferecer um PLUS no cardápio, e inovar pra melhor 
o atendimento aos habitués com cafés acompanhados de suas 
especiarias na confeitaria.

CAFÉ NO CASARÃO
O novo Zappa´s chega em um momento de revitalização do 
centro e do mercadão com proposta mais ousada se compara-
da com suas lojas na avenida Bady Bassitt e lá pelos lados dos 
Damhas. Se por fora o casarão do ZAPPA´S já chama a atenção, 
imagine por dentro com todo o aparato de uma decoração dife-
rente de tudo que já vimos numa casa de “plusieurs” serviços.   

RESQUÍCIOS DAS TORRES  
O tempo passa, mas as tragédias a gente nunca esquece. Em 
outubro deste ano (faltam ainda 4 meses), a tragédia das 3 tor-
res dos edifícios Itália, Espanha e Portugal estará completando 
24 anos, mas continua com resquícios jurídicos.  É certo que 
ninguém ficou ferido, mas as ações não cessaram e a prefeitu-
ra cobra agora dos donos dos apartamentos as despesas que a 
administração teve para limpar os destroços do desabamento 
e recuperação das redes de água e esgoto. E o valor a ser pago 
pelos donos dos apartamentos não é pequeno, mas de valor re-
presentativo em tempos de pouca grana. 

TODOS SOMOS IGUAIS
Os fisioterapeutas rio-pretenses Mateus e Neuseli Lamari, am-
bos professores-doutores, na Faculdade de Medicina de Rio 
Preto, estão voltando de Brasília, onde foram apresentar escla-
recimentos científicos sobre a síndrome da Hipermobilidade 
Articular, na Câmara do Senado, com o objetivo de assegurar 
e promover direitos, proteção e cuidado, colocando-a pessoa 
com a SED, em condições de igualdade com as demais.

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusi-
vidade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)

 Aldeia no Sampa
O Aldeia no Sampa está de volta após dois anos e meio 
sem acontecer. Produzido pela Aldeia Sonora o projeto 
foi campeão de audiência enquanto estava em cartaz, 
no próprio Sampa Rio Preto. O retorno será no próxi-
mo dia 30 a partir das 21h em um esquenta oficial do 
Interfacu de Inverno e depois fica fixo no calendário 
todas as quintas-feiras.

 Fique sabendo...
Já começou a venda dos ingressos solidários do Rio 
Preto Rodeo Country Bulls em prol da Fundação Fa-
culdade Regional de Medicina (Funfarme), de São José 
do Rio Preto, que administra o Hospital de Base. Para 
adquirir o seu, basta procurar o Setor de Captação, que 
fica no estacionamento do HB, de segunda a sexta-fei-
ra. Neste ano, foram destinados 12 mil ingressos do 
primeiro dia da festa, quarta-feira, dia 13 de julho, à 
instituição. A Funfarme está vendendo as entradas com 
100% da renda destinada a instituição.

 Sucesso total
Ficou lotado de pessoas e fãs, o imenso salão de festas 
do Clube Monte Líbano, na tarde do último sábado, e 
com todo seu gingado o cantor Alexandre Pires, reali-
zou o Baile do Negoveio 2, com 3 horas de show, foi a 
grande atração da 1ª Feijoada da MJ e Cacildis, edição 
2022. Festa foi 100% open bar e open food.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Aprenda isso: Algumas pessoas 

gostam de sua utilidade e não de 
você!. Sorria, beba muita água e 

seja feliz!

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp
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O empresário rio-pretense Suélio Ribeiro, diretor da Nação Móveis e 
da LA`BRIZZA Cosmétics, e a esposa, Cláudia Ribeiro, aniversariante 
no último sábado, em almoço de confraternização em sua maravilhosa 
chácara, em Cedral. Participaram da festa, as artistas, Helen Ganza-
rolli, Ivy Moraes, ex-BBB, e a ex-dançarina, Sheila Mello. Foto do 
colunista Luizinho Bueno

Palmas para a família Covizzi: Ivaldo (filho), Nivaldo (pai) e Guto Covi-
zzi, os mentores da Rede de pizzarias Bella Capri, agora com 5 estrelas, 
em seu segundo ano consecutivo no guia de Franquias de Pequenas Em-
presas & Grandes Negócios. É Rio Preto, berço da melhor pizza do Brasil.  

Os pais da noiva, o empresário, Ivan Carlos Campello e Zélia Uchoa D. 
Campello, em pose especial. Foto do colunista Luizinho Bueno

Os noivos, Priscila Campello e Álvaro da Conceição, empresário, no 
“DIA DO SIM”, curtindo a maravilhosa festa do seu casamento no 
Buffet Fauze Karam, em Rio Preto. Foto Arnaldo Mussi

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888


