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MERCADO
EM QUEDA
Profissional do setor diz 
que vendas de carros têm 
apresentado queda este 
ano em relação a 2021. 
CIDADES Pág.5

FAVELA MARTE

O ato simbólico aconteceu com a presença do governador Rodrigo Garcia (PSDB) que inclusive manobrou a escavadeira que colocou abaixo a moradia precária, feita a base de madeira

OLÍMPIA

Rotatória
melhora 
trânsito no 
Harmonia

CIDADES Pág.5

CORONAVÍRUS

Covid tem 
2,1 mil novos 
casos e mata 
11 em 7 dias
Boletim da Secretaria de 
Saúde divulgado nesta quin-
ta-feira (30) mostra que em 
apenas sete dias foram re-
gistrados 2.141 casos da do-
ença e 10 pessoas morreram.  
O boletim lista o número de 
novos infectados entre os 
dias 23 e 29 de junho. No 
caso dos óbitos, um deles 
foi registrado dia 21, totali-
zando assim 11 mortes, no 
período. 
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ERA HOJE

Pedágios sem reajuste

O governo do Estado 
anunciou nesta quinta-
-feira (30) que o aumento 
no valor do pedágio que 
seria atualizado entre 
10,72% e 11,73% nesta 
sexta-feira (1) foi cancela-
do. O aumento é previsto 
em contrato e atualiza 
as perdas entre junho de 
2021 e 2022. O gover-

no alega que “a decisão 
acontece por causa da 
atual conjuntura econô-
mica e do custo Brasil, 
com a alta desenfrea-
da dos preços, em espe-
cial, de combustíveis.” O 
anúncio foi feito ontem 
pelo governador Rodrigo 
Garcia. 
POLÍTICA  Pág.3

FUTEBOL

Novorizontino 
acaba com 
invencibilidade 
do Vasco
O Grêmio Novorizontino 
venceu o Vasco da Gama 
por 2 a 0, nesta quarta-fei-
ra (29), no Estádio Jorge 
Ismael de Biasi, em Novo 
Horizonte. 
ESPORTES Pág.7

ARTES MARCIAIS

Urbanização é exemplo de parceria 
público-privada, diz governador
Rodrigo Garcia acompanhou a demolição simbólica do primeiro barraco e inicío do processo que cria o bairro. POLÍTICA  Pág.3

CORONAVÍRUS

Grávida 
apanha após 
discussão por 
site porno
CIDADES Pág.4

INAUGURAÇÃO

Atletas de Kung 
Fu de Rio Preto 
vão à seletiva 
paulista 
Vinte atletas de kung fu de 
Rio Preto garantiram vaga 
para a seletiva estadual da 
Federação Paulista que será 
realizada, domingo (03), 
em Campinas. 
ESPORTES Pág.6

Pista de esportes radicais
Rio Preto agora está mais atraente para os praticantes de 
esportes. Skate, bike, patins e patinete são as promessas 
do “Yakuzatrails”, que abre amanhã.. ESPORTES Pág.7

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação SMCS



OPINIÃO
A2 | DHOJE INTERIOR

São José do Rio Preto | sexta-feira, 1º de julho 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

FERTILIDADE

Vítimas inocentes

As taxas de fertilidade 
têm diminuído nas últimas 
décadas na maioria dos 
países. É interessante citar 
que a fertilidade humana 
não alcança 100% ao mês. 
A chance de se obter uma 
gravidez em um único ciclo 
é de aproximadamente 20%, 
sendo 57% após 3 meses, 
72% após 6 meses e 80 a 
85% após um ano, em um 
casal normal.

A idade da mulher é o 
principal fator que contribui 
para a redução da taxa de 
fecundidade, que começa 
a diminuir a partir dos 30 
anos, com um declínio mais 
acentuado após os 35 anos, 
chegando a valores mínimos 
em torno dos 40 anos de 
idade.

A infertilidade é defi-
nida como a incapacidade 
de conseguir uma gestação 
após 1 ano de relações sexu-
ais frequentes sem o uso de 
anticoncepcionais, para mu-
lheres até 35 anos, e até seis 
meses para mulheres com 
mais de 35 anos. Ela tem 
sido reconhecida como um 
problema de saúde pública. 
A estimativa, no Brasil, é 
de que esse número seja de 
aproximadamente 278 mil 
casais. As mudanças dos 
hábitos de vida, da expecta-
tiva em relação ao tamanho 
das famílias e das aspirações 
profissionais, principalmen-
te da população feminina, 
contribuem para aumentar 
as estatísticas do número de 
casais inférteis.

A investigação do casal 
inclui, no mínimo, a avalia-
ção da qualidade do sêmen 
através do espermograma, 
da permeabilidade tubária 
através da histerossalpin-
gografia, e da presença de 
ciclos ovulatórios e anato-
mia da pelve através de ul-
trassonografia transvaginal. 
Quando todos esses fatores 
estão normais, a infertilida-
de é classificada como “este-
rilidade sem causa aparente” 
(ESCA), responsável por 
10% dos casos. As causas 
femininas são responsáveis 
por até 50% dos casos de 
infertilidade, sendo 35% 
por obstrução das trompas 
resultado de infecções pél-
vicas ou doenças sexual-
mente transmissíveis e 15% 
por ciclos não-ovulatórios 
que podem ocorrer devido 
à obesidade, síndrome dos 
ovários policísticos, altera-
ções hormonais da tireóide, 
ou mesmo estresse excessi-
vo e magreza acentuada. A 
endometriose está presente 
em 25-50% das mulheres 
inférteis e é responsável por 
causar alterações anatômi-
cas na pelve resultado do 
processo inflamatório crôni-
co prejudicando a qualidade 
do óvulo, além de alterar 
a receptividade do endo-
métrio à implantação do 
embrião. O fator masculino 
é responsável por 35% dos 
casos, ficando 5% referentes 
à outras causas diversas.

Como 80 a 85% dos ca-
sais alcançam uma gravidez 
após 12 meses de tentativa, 
sem utilização de métodos 
contraceptivos, os outros 15 

a 20% dos casais após esse 
período precisarão de uma 
assistência médica especia-
lizada.

Pacientes com dificulda-
des para ovular podem ser 
submetidas a esquemas de 
indução de ovulação com 
medicamentos capazes de 
desencadear o desenvolvi-
mento de folículos nos ová-
rios, e consequentemente, 
de óvulos. Esse tratamento 
deve ser acompanhado por 
ultrassonografia e orientado 
por um médico capacitado.

Quando a causa da in-
fertilidade é somente re-
lacionada à obstrução das 
trompas, pode estar indicada 
a inseminação intra-uterina. 
Nesse caso, a qualidade de 
sêmen deve ser favorável, e o 
interior da cavidade uterina 
deve estar normal. Suas taxas 
de sucesso giram em torno de 
10-20%.

Nas técnicas de repro-
dução assistida, ou seja, 
fertilização in vitro (FIV) e 
injeção intra-citoplasmática 
de espermatozóides (ICSI), 
as chances de sucesso, de 
modo geral, giram em torno 
de 30% por tentativa. Exis-
tem diversos fatores que 
influenciam nas taxas de 
gravidez, como por exemplo: 
a idade da paciente, a causa 
da infertilidade, o tipo de 
protocolo medicamentoso 
utilizado, entre outros. Por-
tanto, antes de podermos 
estimar as chances de uma 
FIV bem sucedida, precisa-
mos considerar todos esses 
fatores. 

No caso de pacientes com 
câncer, deve-se sempre pen-
sar na preservação da ferti-
lidade, tanto para mulheres 
quanto para homens. Estu-
dos científicos publicados 
até o momento não mostram 
prejuízo na sobrevida em 
mulheres que optam em rea-
lizar a preservação de sua fer-
tilidade antes do tratamento 
do câncer.

Há ainda a possibilidade 
do rastreio genético pré-
-implantacional (PGS) no 
embrião. Esse rastreio é rea-
lizado através da biópsia dos 
embriões seguida da análise 
do material genético obtido, 
antes da transferência dos 
mesmos para o útero. O PGS 
corresponde a um avanço in-
discutível, pois permite a 
pesquisa de alterações ge-
néticas no embrião.  Entre-
tanto, essa técnica deve ser 
avaliada criteriosamente 
tanto pelo médico, quanto 
pelo casal de modo que seu 
benefício supere seu custo.

Segundo dados da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), 8 a 15% dos casais 
têm ou terão problemas de 
fertilidade. Dessa forma, os 
casais que buscam a gravidez 
devem estar atentos ao mo-
mento de procurar um mé-
dico especialista que possa 
orientar o melhor tratamento 
e propiciar as melhores taxas 
de sucesso.

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

Iraci Alves do Amaral Ferreira, na-
tural de Novo Horizonte-SP, faleceu 
aos 82 anos. Era viúva de Sr. Arlindo 
Augusto Ferreira e deixa os filhos 
Ivone, Devanir, Maurilio, Vanda, 
Valdeci, Sueli, Anesio e Aparecido. 
Será sepultada no dia 30/06/2022 
às 10h, saindo seu féretro do ve-
lório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Mario Alves da Silva, natural de Pla-
nalto-SP, faleceu aos 87 anos de ida-
de. Era casado com Sra. Ivani Soares 
Alves e deixa os filhos Mario Jose, 
Marcelo Henrique e Maria Angelica. 

FALECIMENTOS E MISSAS

Será sepultado no dia 30/06/2022 
às 16h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Vanderisa Mussato, natural de Ce-
dral-SP, faleceu aos 75 anos de idade. 
Era divorciada e deixa os filhos Vanes-
sa, Denis, Barbara, Danteval, Alexan-
drina e Vanderisa Mussato de Siquei-
ra. Será sepultada no dia 30/06/2022 
às 17h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério Municipal de Cedral. 

Francisco Aparecido Arroyo, na-

tural de Cajobi-SP, faleceu aos 69 
anos de idade. Era solteiro. Será 
sepultado no dia 30/06/2022, 
saindo seu féretro do velório 
Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério São João Batista. 

Claudio Hideu Iratsuka, natural de 
São Paulo, faleceu aos 65 anos de 
idade. Era casado com Sra. Helena 
Itsue Ocamoto Iratsuka e deixa os 
filhos Glaucia, Gustavo e Aurelio 
(falecido). Será sepultado no dia 
30/06/2022 às 9h, saindo seu fé-
retro do velório Municipal de Iacri 
para o Cemitério Municipal de Iacri.

Quando a classe política 
é omissa ou protagoniza es-
cândalos, somos os primei-
ros a apontar o dedo. Agora, 
temos que também enaltecer 
aqueles que se antecipam 
e estão atentos às necessi-
dades da população. Um 
exemplo disso é o do atual 
governador Rodrigo Garcia, 
que ao invés de discutir uma 
posição (que por muitos está 

Atento às reais necessidades 
da população paulista!
Jean Dornelas

seria bom que os demais governadores 
também agissem da mesma forma, pois 
em alguns Estados, esses produtos 
eram pagos acima de 30% de ICM

sendo chamada de eleitoreira 
e talvez mal calculada) do Go-
verno Federal, preferiu com 
“as suas contas nas mãos”, 
antecipar e fazer a redução 
do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços) sobre a gasolina.  
O anúncio foi feito na última 
segunda-feira, 27 de junho, 
relatando que o Estado de 
São Paulo já aplica a redução 
da alíquota de ICMS da gaso-
lina, etanol e do querosene de 
aviação de 25% para 18%. E 
com tal medida tomada pelo 
Governador, se espera que 
haja uma queda de R$ 0,48 
no preço do litro da gasolina: 
considerando o valor médio 
de R$ 6,97 no Estado, o litro 
da gasolina ficaria abaixo de 
R$ 6,50 com essa decisão.  

O governador ressaltou, po-
rém, que apesar de implantar 
desde já o limite máximo 
do imposto para aliviar a 
inflação que pesa na renda 
das famílias, o ICMS nunca 
foi o vilão (a causa real) 
do preço dos combustíveis, 
mas sim a política e preços 
da Petrobrás, que a atual 
direção decidiu por manter 
ativa (e isso é decisão direta 
do Presidente da República, 
que foi quem nomeou a atu-
al direção da empresa res-
ponsável por isso, diga-se).  
A proposta além de reduzir o 
preço do etanol, gasolina e do 
querosene de aviação, deve 
reduzir também a conta de 
energia elétrica (para conta 
residencial que apresente 
consumo mensal acima de 

200 kWh).  A medida é váli-
da até o dia 31 de dezembro 
deste ano. E por isso, neste 
momento, o Governo do 
Estado estima perder uma 
arrecadação mensal de apro-
ximadamente 500 milhões 
de reais em tributos, apenas 
para que se possa buscar 
reequilibrar um pouco mais 
(pois como dito, não é o ICMS 
a causa principal da alta 
inflação) a cadeia consume-
rista, diminuindo a inflação. 
Isso é muito bem visto, e é 
uma atitude inteligente do 
Governador: seria bom que 
os demais governadores tam-
bém agissem da mesma for-
ma, pois em alguns Estados, 
esses produtos eram pagos 
acima de 30% de ICMS, o 
que aí sim pesava bastante 
sobre o bolso das pessoas.  
Esse é o modo de agir que 
se espera de um político: ele 
que seja aquele que não usa a 
caneta para fins eleitorais ou 
para criar discussões insanas, 
mas sim para, de forma inte-
ligente e criteriosa, atender 
aos anseios e necessidades 
sociais de sua população. 
 
* Advogado e Diretor 
do Procon Rio Preto. 
Pós graduado em Direito 
Processual e Material do 
Trabalho*

O Dia Internacional das 
Crianças Inocentes Vítimas 
de Agressão (4 de junho), 
instituído pelas Nações Uni-
das em 19 de agosto de 1982, 
teve inicialmente o propósito 
de chamar a atenção para o 
drama dos milhões de peque-
ninos que sofrem os efeitos da 
guerra, muita vez perdendo 
suas vidas.

Os cidadãos de bem, em 

ARTIGO

Paiva Netto
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ARTIGO

toda parte, não podem ficar 
surdos aos gritos de dor desses 
inocentes. Trata-se de patri-
mônio humano, garantia de 
futuro — que desejamos mais 
feliz — da civilização.

Mas o despertar da socieda-
de deve abranger igualmente 
as crianças que padecem de 
agressão nos próprios lares, 
nas escolas, nas ruas, mesmo 
em países não considerados 
campos de guerra declarada, e 
as sacrificadas pelo horrendo 
tráfico de órgãos, ou, ainda 
antes de nascerem, pelo proce-
dimento criminoso do aborto.

O psicólogo dr. Pedro La-

gatta, à época, pesquisador do 
Núcleo de Estudos da Violência 
da Universidade de São Paulo 
(NEV/USP), em entrevista ao 
programa “Viver é Melhor”, 
da Boa Vontade TV (Oi TV — 
Canal 212 — e Net Brasil/Claro 
TV — Canais 196 e 696), expôs 
aos telespectadores várias fa-
ces da violência que acomete 
as crianças, sejam elas físicas 
ou emocionais; incluídos aí 
o execrável abuso sexual e o 
perverso bullying. Tudo isso 
com consequências dolorosas 
e duradouras.

Trago-lhes hoje esclare-
cimento importante do dr. 
Lagatta, em que ele procura 
estabelecer um diferencial em 
torno da polêmica e famosa 
palmada, ainda em uso por 
muitos pais na educação dos fi-
lhos.“Palmada é um termo bem 
ruim; é um eufemismo que ten-
ta de alguma maneira esconder 
o que acontece realmente nas 
casas. Quando a gente fala 
que as crianças apanham de 
chinelo e objetos duros, o que 
acontece é um sistemático es-
pancamento. Palmada parece 
que os pais só vão lá e dão 
umas palmadinhas para fazer 
a criança parar de chorar, mas 
muitas vezes não se trata disso, 

se trata da autorização para a 
violência, uma violência séria.”

O tema merece de pais e 
educadores vigilância cons-
tante quanto aos limites que 
devem ser absolutamente res-
peitados. Corrigir não significa 
agredir. É o que defende a 
Pedagogia do Afeto, que de-
senvolvemos na rede de ensino 
da LBV.

A sabedoria popular ilustra 
bem ao comparar as crianças 
com a argila, pronta para ser 
moldada. É aquilo que afirmei 
em 2/3/1996, ao inaugurar 
no Rio de Janeiro o Centro 
Educacional da LBV, e que foi 
destacado pela revista IstoÉ: A 
criança apenas devolve aquilo 
que a sociedade lhe dá. Se a 
sociedade lhe oferecer lixo, 
geralmente ela vai devolver-
-lhe lixo, mas, se der Amor 
— que significa Fraternidade, 
Solidariedade, Compaixão, 
Misericórdia —, vai devolver 
à família e à sociedade esses 
nobres sentimentos de modo 
exponencialmente sublimado.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com



O processo de urbanização 
da Favela Marte, antiga Fave-
la da Vila Itália, em Rio Preto, 
teve início nesta quinta-fei-
ra, 30, com a demolição do 
primeiro barraco do local. O 
ato simbólico aconteceu com 
a presença do governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) que 
inclusive manobrou a esca-
vadeira que colocou abaixo a 
moradia precária, feita a base 
de madeira. 

A moradia serviu por dois 
anos para que a família da de-
sempregada Ana Ester Palha-

res pudesse viver mesmo com 
muitas restrições. O ato de 
demolição foi acompanhado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB,) Edu Lyra, fundador 
e CEO da Gerando Falcões, e 
autoridades entre elas depu-
tados da região. 

A transferência das famí-
lias da Favela Marte começou 
de fato na quarta-feira. Elas 
vivem em barracos e serão 
levadas para casas alugadas. 

Vão aguardar a construção das 
240 casas de alvenaria pela 
Companhia de Desenvolvi-
mento Habitacional e Urba-
no (CDHU). O cronograma 
de retirada foi estabelecido 
pelos moradores. As novas 
casas serão construídas em 
18 meses. As famílias serão 
encaminhadas para casas e 
apartamentos alugados pelo 
grupo Gerando Falcões. Nesse 
período, o aluguel para bancar 
o grupo é de R$ 58 milhões 

“A Favela Marte é um 
exemplo de parceria público e 
privado. Governo de São Pau-
lo responsável pela construção 
das moradias, pela Prefeitura 
de Rio Preto responsável pela 
compra da área e urbaniza-
ção completa e privada pelas 
instituições como a Gerando 
Falcões através de doações 

de grandes empresários do 
Brasil consegue nos ajudar 
no aluguel social”, destacou 
o governador Rodrigo Garcia. 

Do total investido, R$ 28 
milhões são do governo do 
estado, R$ 15 milhões da 
Prefeitura e R$ 15 milhões 
arrecadados pela ONG em 
parcerias com a iniciativa 
privada, incluindo o Bradesco 
que destinou R$ 3 milhões 
para a transição. 

Os moradores decidiram 
os grupos prioritários para 
a transferência. Deficientes 
físicos, mães que precisam 
de rede de apoio, gestantes e 
mães que têm crianças até três 
anos, idosos e doentes crôni-
cos, barracos mais precários e 
população geral. 

“A demolição do primeiro 
barraco da favela pra que a 

agentes de saúde e demais 
salas administrativas. Possui 
ainda gerador de energia 
próprio e seguem as normas 
de acessibilidade. A recepção 
e salas de espera são amplas e 
climatizadas. 

O investimento para a 
construção da unidade é de 
pouco mais de R$ 2,5 milhões, 
com recurso estadual. 

Vicinal 
Além disso, o governador 

liberou o início das obras da 
estrada vicinal SJR-150, em 
São José do Rio Preto, com 
6,8 km de extensão e inves-
timento de R$ 17,7 milhões. 
Por meio do programa Novas 
Estradas Vicinais, serão feitas 
melhorias na recuperação do 
pavimento e novas sinaliza-
ções, nesta vicinal, que faz a 

gente possa transformar o 
que hoje é uma favela em um 
novo bairro de Rio Preto com 
mais dignidade a população”, 
afirmou Garcia. 

Nova UBS 
Mais cedo, Rodrigo Garcia 

participou da inauguração 
da nova UBS João Paulo II/
Jaguaré. A UPA Jaguaré será 
desativa e os atendimentos 
da região vão se concentrar 
na nova unidade, mais ampla, 
moderna e melhor localizada. 

A estimativa é de que a 
unidade atenda uma média 
de 2 mil pacientes por dia. 
Ela conta com nove consultó-
rios – incluindo odontologia, 
enfermagem e ginecologia 
– salas de procedimentos, 
curativo, coleta, vacina, ina-
lação, farmácia, salas para 

ligação dos municípios de São 
José do Rio Preto, Bady Bassit 
e Cedral, e também irá permi-
tir o acesso a SPA-423/310, 
em Potirendaba. 

Críticas 
Durante coletiva à im-

prensa Rodrigo Garcia foi 
questionado sobre críticas 
dos adversários de campanha 
sobre a liberação de bilhões de 
reais em dezenas de eventos 
pelo Estado pelo que foi bati-
zado pelo próprio governador 
de “Governo na Área”. Desde 
abril, Garcia leva toda sua 
equipe de secretários estadu-
ais para cidades estratégicas 
para anunciar liberação de 
recursos, veículos e maquiná-
rios agrícolas, o que segundo 
os adversários caracterizaria 
o uso da máquina do Estado 
como campanha eleitoral. 

“Prefiro ser criticado pe-
los adversários e ter o agra-
decimento da população. 
Enquanto os outros adver-
sários não têm responsa-
bilidade de governar São 
Paulo, eu sou o governador 
e preciso trabalhar pela nos-
sa população”,  declarou. 
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Política Potência agro
O presidente Jair Bolsonaro disse que 
o Brasil está a caminho de obter au-
tossuficiência na produção de trigo

STF
O STF decidiu derrubar o prazo de dois 
anos para saques de precatórios e 
RPVs  federais de pequeno valor

Divulgação

Urbanização da Favela Marte é exemplo de 
parceria público-privada, diz governador

INFRAESTRUTURA

Governador também 
entregou unidade de 
saúde e rebateu críticas 
de estar em campanha

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

LIMINAR

TJ suspende lei que dá transporte 
gratuito a pré e pós transplantados

VALOR

58 
MILHÕES DE REAIS é 
o custo da transferên-
cia, alugueis e projeto 
para urbanização da 
favela em Rio Preto

O ato simbólico aconteceu com a presença do governador Rodrigo Garcia (PSDB) que inclusive manobrou a escavadeira

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

           A demoli-
ção do primeiro 
barraco da favela 
pra que a gente 
possa transfor-
mar o que hoje é 
uma favela em 
um novo bairro
Rodrigo Garcia, 
governador do estado

“

“

A desembargadora Cristina 
Zucchi, do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado 
(TJ), concedeu liminar à Pre-
feitura de Rio Preto contra Lei 
aprovada na Câmara de auto-
ria do vereador Júlio Donizete 
(PSD) que concedia passe livre 
a pacientes pré e pós trans-
plantados que se encontram 
em situação de vulnerabilidade 
social em Rio Preto. 

A desembargadora aceitou 
o argumento que esse tipo 
de proposta só pode ser feito 
pelo Poder Executivo. Caso 
contrário, o vereador estará 
usurpando a competência 
exclusiva do prefeito. A Lei, 
após aprovação, foi vetada pelo 
prefeito. A Câmara derrubou o 

veto e promulgou a Lei. 
A Procuradoria Geral do 

Município (PGM) mantém 
a ação. Não há data para a 
sentença final. Com a limi-
nar, seus efeitos perdem a 
validade. 

A Lei concedia o passe livre 
àqueles que apresentarem, no 
ato da solicitação, laudo médi-
co comprovando a necessida-
de do transporte ou tratamen-
to pós transplante, documento 
médico comprovando a neces-
sidade de acompanhamento 
ao paciente na utilização do 
transporte coletivo, avaliação 
socioeconômica realizada por 
órgão competente e, por fim, 

possuir cadastro no CadÚnico. 
A gratuidade seria concedida 
desde o início do tratamento 
até o fim dos retornos pós 
transplante. 

À época do veto, o prefeito 
alegou que “a presente pro-
positura ocasionaria desequi-
líbrio econômico-financeiro 
na relação entre os encargos 
da execução e a remuneração 
percebida pelas concessioná-
rias que prestam o serviço de 
transporte coletivo urbano, o 
que obrigaria o Município a 
adequar as tarifas, elevando, 
com isso, as despesas pú-
blicas.” Aguarda-se agora a 
decisão final do TJ. 

A Lei foi propos-
ta pelo vereador 
Cabo Júlio Donizete 
(PSD); a diretoria 
jurídica da Câmara 
deu parecer pela 
legalidade

TJ suspende lei que dá transporte gratuito a pré e pós transplantados

Começa anistia 
de juros e multa 
nas dívidas 
do  Semae

A partir desta sexta-fei-
ra, 1º de julho, o usuário 
em atraso nas contas de 
água e esgoto poderá eli-
minar a dívida por meio 
do PPI – Programa de 
Pagamento Incentivado 
do Semae para o exercí-
cio de 2022. O programa 
dá desconto de até 100% 
nos juros e multas, no 
pagamento em até duas 
vezes, de contas  ajuizadas 
ou não. 

As adesões ao PPI po-
dem ser feitas até o dia 
31 de agosto. Além do 
pagamento em duas par-
celas, o débito também 
pode ser parcelado em até 
cinco vezes com desconto 
de 70% nos juros e mul-
tas e parcela mínima de 
R$ 100,00.  De junho de 
2021 a maio de 2022, a 
inadimplência do Semae 
foi de 10,59%. Segundo o 
superintendente do Semae 
Nicanor Batista, os inves-
timentos da autarquia são 
feitos a partir da gestão 
dos recursos financeiros 
disponíveis.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

RODOVIAS

Reajuste dos pedágios 
é suspenso no estado

O governo do Estado anun-
ciou nesta quinta-feira (30) 
que o aumento no valor do 
pedágio que seria atualizado 
entre 10,72% e 11,73% nesta 
sexta-feira (1) foi cancelado. 

Combustíveis
O aumento é previsto em 

contrato e atualiza as perdas 
entre junho de 2021 e 2022. 
O governo alega que “a decisão 
acontece por causa da atual 
conjuntura econômica e do 
custo Brasil, com a alta desen-
freada dos preços, em especial, 
de combustíveis.” 

O anúncio foi feito pelo 
governador Rodrigo Garcia. 
“Anunciei há pouco que não 

haverá reajuste de pedágio nas 
rodovias paulistas. Diante da 
alta desenfreada dos preços, 
principalmente dos combus-
tíveis, é impensável onerar 
o bolso dos paulistas”, disse 
Rodrigo Garcia. 

Solução
Ao mesmo tempo, Garcia 

determinou que a Secretaria 
de Logística e Transportes e 
a Artesp (Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delega-
dos de Transporte do Estado 
de São Paulo) encontre uma 
solução para que as rodovias 
continuem conservadas e não 
inviabilize as concessionárias 
que administram os contratos.

Reajuste de pedágios previsto para esta sexta-feira é cancelado

Divulgação

Fabio Carvalho

Divulgação

Divulgação SMCS
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CIDADES Droga no CPP
Nesta quarta-feira, 29, um agente 
penitenciário encontrou um tijolo de 
maconha enterrado na horta externa. 

Guerra da Ucrânia
O papa Francisco acusou implicita-
mente a Rússia de “conquista armada, 
expansionismo e imperialismo” 

Lúcia de Souza morreu às 
12h05 desta quarta-feira, 29, 
após sofrer um acidente de 
trânsito na rua Ernesto Alves, 
no Jardim Felicidade, em Rio 
Preto. Segundo o registro po-
licial, ela veio a óbito no dia 
do seu aniversário de 51 anos. 

Lombada
Uma testemunha contou 

à Polícia Militar que a vítima 

BATEU EM POSTE

Motociclista morre no 
dia do aniversário

USO DE CRACK

Viciado rouba celular para pagar 
traficante, apanha e acaba preso

transitava com sua Honda 
C100 Biz pela via, no sentido 
Centro/Bairro, quando após 
desviar de uma lombada, per-
deu o controle do veículo e 
bateu em um poste de ilumi-
nação. 

A USA (Unidade de Su-
porte Avançado) foi acionada 
e quando o médico chegou 
constatou que a motociclista 
estava morta. 

Peritos da Polícia Técnica 
estiveram no local.

Com uma dívida de drogas e 
ameaçado de morte por um 
traficante, um jovem, de 19 
anos, que está em situação 
de rua há seis meses, quan-
do começou a usar crack, foi 
preso em flagrante por poli-
ciais militares, às 18h14 desta 
quarta-feira, 29, após roubar 
o celular de uma pedestre, de 
22 anos. 
Antes de ir para a cadeia, o 
acusado apanhou no Calça-
dão do traficante e de cinco 
pessoas que o acompanha-
vam. O grupo fugiu levando o 
telefone da vítima. 
Quando a guarnição chegou 
no cruzamento das ruas Ber-
nardino de Campos e Siqueira 
Campos encontrou o suspeito 
sendo agredido, com a boca 
sangrando e o rosto com he-
matomas. O indiciado correu, 
mas foi detido pela PM um 
quarteirão depois. 
Na delegacia de plantão, os 
policiais informaram que es-
tavam na base móvel quando 
foram acionados pela vítima, 
que apresentava escoriações, 
após ter os cabelos puxados 
e os braços arranhados pelo 
assaltante. 

Tanto a vítima quanto o in-
diciado foram medicados na 
UPA Tangará. Após ter a pri-
são confirmada, o autuado foi 
levado para a carceragem rio-
-pretense, onde ficou à dispo-
sição da Justiça. 

Ônibus
Um assaltante, armado com 
faca, roubou R$ 45 que esta-
vam no caixa de um ônibus, 
após render o motorista, de 51 
anos, por volta das 20 horas 
desta quarta-feira, 29. 
Na Central de Flagrantes, a 

vítima contou que dirigia o 
coletivo pela rua Maria Ono-
fre Lopes Santos, na Vila To-
ninho, em Rio Preto, quando 
se aproximou do último ponto 
para embarque e desembar-
que de passageiros. 
Um casal conversava no local 
e o homem sinalizou para que 
o circular parasse. Assim que 
subiu no ônibus o marginal 
mostrou a arma branca e sob 
ameaça roubou o dinheiro e 
fugiu para rumo ignorado. O 
assalto segue sendo investiga-
do pelo 7º DP rio-pretense.

Motociclista morre no dia do aniversário após bater em poste

Viciado rouba celular para pagar traficante, apanha e acaba preso

Uma gestante, de 21 anos, 
foi agredida pelo companheiro, 
de 22 anos, no Jardim Simões, 
em Rio Preto. O motivo da 
agressão ocorrida na madru-
gada desta quarta-feira, 29, 
segundo a vítima, é que o acu-
sado estaria gastando dinheiro 
com sites de pornografia ao in-
vés de pagar as contas da casa. 

5 anos
Para os policiais, na delega-

cia de plantão, a jovem contou 
que mantém um relaciona-
mento amoroso com o suspeito 
há cinco anos e que há algum 
tempo ele passou a não se pre-
ocupar em comprar alimentos, 
tendo chegado a passar fome. 

Após ver no celular do com-
panheiro que ele havia feito pa-
gamentos por videochamadas 
com garotas de programa, ela 

Grávida é agredida após discussão 
por causa de sites de pornografia

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

disse para que fosse embora, 
pois não queria mais viver com 
o rapaz.  

Barriga
Durante a discussão, o in-

diciado jogou o celular da grá-
vida na geladeira, a empurrou, 
agarrando-a pelo pescoço e co-
locando joelho em sua barriga. 

Ao conseguir escapar, a 
vítima procurou abrigo na casa 

da mãe e o autuado permanece 
na residência alugada do casal. 

Caso foi registrado c omo 
violência doméstica e a De-
legacia de Defesa da Mulher 
(DDM) deve investigar. 

Vítima disse que compa-
nheiro parou de pagar as 
contas porque gastava 
com mulheres em sites 
pornográficos

Grávida é agredida após discussão com companheiro; DDM vai inevstigar

Criminoso faz 
empréstimo e 
saque em 
conta de idosa

Correntista em uma 
agência bancária na ave-
nida Danilo Galeazzi, em 
Rio Preto, uma idosa, de 
62 anos, teve um prejuízo 
de R$ 3.186,68 ao utilizar 
um caixa eletrônico. 

Segundo o boletim de 
ocorrência registrado na 
tarde desta quarta-feira, 
na véspera, por volta das 
16 horas, ela inseriu seu 
cartão na máquina e pôs 
a digital para tirar um 
extrato, quando o equipa-
mento começou a piscar 
e falhar. 

Um desconhecido, 
usando roupa social e 
crachá, aparentando 35 
anos e de estatura media-
na, se aproximou e alegou 
que os terminais estavam 
sem energia e passando 
por manutenção. 

Depois, ao conseguir 
acessar sua conta, a apo-
sentada descobriu que 
tinham sido feitos um 
empréstimo no valor de 
R$ 686,68 em seu nome 
e um saque de R$ 2,5 mil.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Jovem é 
internado 
após levar 
dez tiros

A Polícia Civil de Rio 
Preto investiga uma ten-
tativa de homicídio, ocor-
rida às 19 horas desta 
quarta-feira, 29, no bair-
ro Nova Esperança.

 A vítima, de 19 anos, 
levou 10 tiros, durante a 
tentativa de execução, em 
várias partes do copo. 

Socorrido
Um vizinho socorreu 

o jovem baleado para a 
Santa Casa, onde o pa-
ciente contou à Polícia 
Militar que caminhava 
quando um Honda Civic, 
de cor prata, ocupado por 
quatro pessoas, se apro-
ximou e parou abrupta-
mente. 

Segundo a vítima, um 
dos homens desceu ar-
mado com um revólver 
e efetuou os disparos em 
sua direção. 

Até o momento, o mo-
tivo do atentado perma-
nece desconhecido, bem 
como a autoria do crime. 

Da REDAÇÃO

da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Morador de 
rua causa 
confusão e 
agride homem

Guardas civis muni-
cipais foram acionados 
para um caso de agressão 
ocorrido dentro do Centro 
de Referência Especializa-
do de Assistência Social 
(Creas), na rua Antônio 
de Godoy, na área central 
de Rio Preto, no final da 
tarde desta quarta-feira, 
29. Tanto o autor quanto 
a vítima são moradores 
de rua. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, o acusado, 
de 35 anos, teria chega-
do alterado e agressivo, 
aparentando estar alco-
olizado. 

Em seguida, ele teria 
discutido com um conhe-
cido, de 46 anos, e desferi-
do um soco no rosto dele, 
que não reagiu. 

A Guarda Civil Munici-
pal foi acionada e as par-
tes levadas para o Plantão 
Policial. Na delegacia, o 
suspeito alegou que nun-
ca havia brigado com a 
vítima antes e que estava 
arrependido.

Da REDAÇÃO

Adolescentes terminam esfaqueados
Uma briga no cruzamento 

da rua Alberto Sufredini com 
a avenida Philadelpho Gouveia 
Neto, na área central de Rio 
Preto, na madrugada desta 
quinta-feira, 30, terminou com 
um adolescente, de 17 anos, e 
um jovem, de 24 anos, feridos 
por golpes de faca. 

Testemunhas 
Testemunhas contaram 

para uma guarnição da Polícia 
Militar que o menor apareceu 
correndo no local falando que 
estava sendo perseguido por 
um homem que segurava uma 
arma branca e teria dito que 
iria matá-lo. Pouco depois, o 
jovem surgiu e os dois entra-
ram em luta corporal. Um po-
pular pegou sua motocicleta e 
foi à procura de ajuda policial, 
tendo encontrado uma viatura 

BRIGA DE RUA

Da REDAÇÃO

nas imediações. 

Corte 
Quando os pms chegaram 

encontraram o rapaz com um 
ferimento profundo na região 
do abdômen. Ele alegou que 
foi esfaqueado pelo infrator. 

O adolescente foi detido 
poucos metros adiante, com 
um corte superficial no pes-
coço e outro profundo na mão 

direita. Para os policiais, disse 
que o rival se feriu sozinho, 
ao cair sobre a faca durante 
a briga. 

Internado
Uma equipe do Samu levou 

o rapaz para o Hospital de 
Base, onde ficou internado, e 
o menor para a UPA Jaguaré. 
O 3º DP investiga o caso, re-
gistrado como lesão corporal. Vítima mais velha foi levada ao Hospital de Base 

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Divulgação

Divulgação
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Venda de carros tem apresentado queda no setor

A Covid volta a provocar mui-
tos casos e óbitos em Rio Pre-
to. Boletim da Secretaria de 
Saúde divulgado nesta quin-
ta-feira (30) mostra que em 
apenas sete dias foram regis-
trados 2.141 casos da doença 
e 10 pessoas morreram. Os 
números foram informados 
pelo Ministério ao município, 
nesta quinta-feira. 
O boletim, lista o número de 
novos infectados entre os dias 
23 e 29 de junho. No caso dos 
óbitos, um deles foi registrado 
dia 21, totalizando 11 mortes, 
segundo a Secretaria de Saú-
de. Apenas dia 23 de junho fo-
ram 487 novos casos. Dia 26, 
27 resultados positivos. 
Nesta quinta-feira, Rio Preto 
tem 98 pessoas internadas 
com a doença. Cinquenta e 
duas da região e 46 morado-
res da cidade. 
São 38 pessoas em UTIs e 
60 em enfermarias. Na UTI, 
19 casos são locais e outros 
19, regionais. Na enfermaria, 
33 são da região e 27 de Rio 
Preto.Portanto, em toda a 
pandemia, foram registrados 
155.153 casos positivos e 3.117 
mortes. 
Das 498.722 pessoas testa-

Covid tem 2.141 novos 
casos e mata 11 pessoas 

EM 7 DIAS

Atualmente outras 116 
pessoas de Rio Preto 
estão internadas em 
UTIs e enfermarias 
de Rio Preto

das, 343.569 tiveram diag-
nóstico negativo. 
A letalidade até o dia 31 de 
dezembro passado foi de 2%. 
Nos seis primeiros meses 
deste ano, 0,47%. 
Outro dado preocupante são 
os casos de Síndrome Respi-
ratória Aguda Grave (SRAG). 
São 237 pessoas internadas, 
116 de Rio Preto, 87 delas em 
enfermaria e 29 em UTIs. Os 
casos da região somam 121 
pacientes.

MERCADO

Venda de carros tem 
apresentado queda

O setor de vendas de 
automóveis tem sentido 
um esfriamento na procura. 
Segundo João Carlos Giusti, 
consultor de vendas da Fiat 
há mais de 10 anos, o fato 
causador é a baixa do poder 
aquisitivo. 

“Neste período do ano 
passado mesmo com a pan-
demia fora de controle es-
távamos vendendo mais. 
Registramos neste ano uma 
queda de 15% no faturamen-
to, aproximadamente, em 
relação ao ano passado”, 
analisa. 

O especialista ainda pon-
tua que a taxa de juros do-
brou em comparação com 
o ano passado, mas na hora 
do cliente efetuar a compra 
o fator que estabelece os 
juros é o score do cliente, 

o que relativiza. “Hoje um 
interessado em comprar 
um carro pode ter a taxa de 
juros de 2 a 2,10%”, explica. 
 
O motorista Marcos Ribeiro 
procurou em diversas con-
cessionárias e garagens para 
trocar seu veículo por um 
mais novo. Mesmo dando 
seu carro em troca, desistiu 
por não considerar as ofer-
tas vantajosas além de uma 
série de exigências. 

“Antigamente era muito 
mais fácil. Tanto no sentido 
dos juros como nas negocia-
ções. Hoje os bancos pedem 
uma porção de coisas e os 
juros estão muitos altos. 
Está muito mais burocrático 
em comparação da última 
vez que troquei meu carro”, 
analisa.

Como já vem sendo noti-
ciado por vários veículos de 
comunicação, o calçadão de 
Rio Preto vem passando por 
um momento crítico, onde os 
comerciantes estão desanima-
dos com as vendas baixas e, 
pior que isso, com a alta de-
manda de pessoas em situação 
de rua, principalmente o caso 
de dependentes químicos, que 
inibem os consumidores a fre-
quentarem as lojas da região 
central.  

Pensando em melhorar e, 
de fato, resgatar a tradição 
do comércio, Sincomercio e 
Acirp se uniram em apoio aos 
comerciantes promovendo 

AMANHÃ

Canil se apresenta em praça do Calçadão
neste sábado, 2, na Praça Dom 
José Marcondes, a primeira 
ação com este objetivo.  

A GCM (Guarda Civil Mu-
nicipal) irá fazer uma apre-
sentação do canil, com o espe-
táculo “Dog Show”, que conta 
com a participação dos cães 
Luna, Zé e Kyara. O evento 
começará a partir das 10h e, 
após a apresentação, o público 
poderá interagir e tirar fotos 
com os dogs da GCM. Além da 
apresentação do canil, haverá 
distribuição gratuita de pipo-
ca, algodão doce e raspadinha 
para o público presente.  

“É a primeira ação que es-
tamos fazendo na Praça Dom 

José Marcondes e o objetivo 
é resgatar a vinda do consu-
midor ao calçadão. Com isso, 
estamos tentando alinhar a uti-
lização do espaço público, que 
foi reformado e estava ocioso, 
para promover apresentações 
e ações pontuais, pelo menos 
uma vez ao mês, com o único 
intuito de incentivar o consu-
midor a voltar a frequentar 
o calçadão”, ressalta o vice-
-presidente do Sincomercio, 
Ricardo Ismael. 

Walter Carrazzone, diretor 
de comércio da Acirp, ainda 
frisou que as ações previstas 
para acontecerem no coração 
de Rio Preto valorizarão ainda 

mais o Calçadão. 
“Nosso intuito é que con-

sumidores de todo o entorno, 
de cidades vizinhas inclusive, 
voltem a consumir nas lojas 
da área central e tragam sua 
família para passear. Temos 
comerciantes com produtos 
diversos e estoques a preços 
atrativos. A economia está 
caminhando para sua recu-
peração pós pandemia e esta 
movimentação do Calçadão é 
importante porqueajuda a di-
minuir questões mais críticas 
ligadas à segurança. Nossa 
cidade merece o retorno de seu 
público ao espaço histórico de 
sua área central.”, diz

Covid volta a preocupar, faz 2.141 novos casos em 7 dias e mata 11 pessoas

Da REPORTAGEM 
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Canil da GCM se apresenta neste sábado no Calçadão de Rio Preto 

CONCURSO DE 2019

TJ manda prefeitura reconvocar médica

A Prefeitura de Rio Preto 
foi condenada pelo Tribunal 
de Justiça do Estado (TJ) a 
recolocar a médica Vanessa 
Aranjues Montoro em último 

lugar na lista dos aprovados no 
concurso público de 2019 para 
a função de médico da família. 
Deve ser reconvocada quando 
houver nova chamada. 

Vanessa passou no concur-
so e foi convocada. Por algum 
motivo, ela não pode assumir. 
A Prefeitura a retirou da lista. 
Ela entrou na Justiça local e 
perdeu a ação. Na sequência, 
apelou ao TJ e venceu a dis-
puta. 

A decisão do desembar-
gador Marcio Kammer de 
Lima diz que “a autora deve 
ser imediatamente convocada 
para o preenchimento do cargo 
vago, pois todos os candidatos 
se vinculam às regras previstas 
no edital do certame, à força 
do princípio da vinculação ao 
edital.

Divulgação

INFRAESTRUTURA

Em Olímpia, região do 
Harmonia ganha nova
rotatória para o trânsito

A Região Leste está ga-
nhando um novo dispositivo 
de mobilidade urbana. Está em 
obra na Avenida Cinquente-
nário do Folclore Olimpiense, 
cruzamento com a Avenida 
Alberto Oberg, uma nova ro-
tatória para melhorar o tráfego 
de veículos no local. Os servi-
ços tiveram início nesta quar-
ta-feira, 29. No local, estão 
sendo feitas a terraplenagem, 
drenagem, pavimentação, 
calçamento, implantação da 
ciclovia, paisagismo, sinaliza-
ção e segurança. No total, serão 
investidos mais de R$ 295 mil, 
sendo os recursos provenien-
tes de uma emenda especial 

destinada pelos deputados 
estaduais, Delegado Bruno 
Lima e Adalberto Freitas, com 
gestão do chefe de gabinete, 
Bruno Guzzo, além de contra-
partida do município.

Da REDAÇÃO

Desembargador 
determina que ela 
deve ser imediata-
mente convocada 
entre os aprovados 
no concurso de 2019 
para o preenchi-
mento do cargo

TJ recoloca na fila médica que não pode assumir na convocação 

Desemprego cai para 9,8%, segundo IBGE
Dados da ocupação divulga-
dos ontem (30) pelo Institu-
to Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) mostram 
recuperação continuada do 
mercado de trabalho. A Pes-

ECONOMIA

quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua) aponta que a taxa 
de desocupação ficou em 9,8% 
no trimestre móvel encerrado 
em maio. 

O recuo foi de 1,4 ponto per-
centual em relação ao trimes-
tre de dezembro de 2021 a 
fevereiro de 2022, quando a 
taxa ficou em 11,2%, e de 4,9 
pontos percentual na compa-

ração com o mesmo período 
de 2021, quando o desemprego 
estava em 14,7%. Segundo o 
IBGE, esta foi a menor taxa de 
desocupação para um trimes-
tre em maio desde 2015.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Pregão Presencial n° 22/2022. 

Objeto: Contratação de serviços de administração, gerenciamento, emissão, 
fornecimento e manutenção, interação das operações decorrentes do uso de 
cartão informatizado, bem como a intermediação na relação de compras rela-
tivas ao “Cartão Alimentação” por meio de cartão magnético com chip de se-
gurança instituído pela Lei municipal nº 1.743/2.002, de 30 de abril de 2.002 
e atualizações, na quantidade estimada de até 750 (setecentos e cinquenta) 
beneficiários, destinados aos Servidores Municipais da Prefeitura de  Tanabi, 
Estado de São Paulo, na forma de créditos a serem carregados em cartões 
magnéticos e/ou eletrônicos,  conforme especificações constantes do Termo 
de Referência que faz parte integrante deste Edital como Anexo I, ficando 
designada para o dia 14 de julho de 2022, as 14h00, à sessão de entrega de 
envelopes e negociação, conforme edital. O edital completo poderá ser ad-
quirido na Prefeitura do Município de Tanabi, Estado de São Paulo, sito à Rua 
Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os dias úteis das 09h00 às 15h00, ou 
mediante solicitação pelo e-mail: licitacao@tanabi.sp.gov.br, ou ainda pelo 
site: www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 30 de junho de 2022. João Paulo da Sil-
veira.  Pregoeiro. Norair Cassiano da Silveira. Prefeito do Município.

Prefeitura do Município de Tanabi. 
Tomada de Preços n° 08/2022. 

Objeto: Serviços de manutenção e instalação dos sistemas de proteção e 
combate a incêndios e solicitação do auto de vistoria do corpo de bombei-
ros, ficando designado para o dia 20 de julho de 2022, às 09h15min, para a 
entrega dos envelopes, às 09h30min a sessão credenciamento e abertura 
dos envelopes do mesmo dia. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura 
do Município de Tanabi, sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 – Centro – todos os 
dias úteis, das 09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, com todos os dados 
da solicitante, no email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou ainda pelo site www.
tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 30 de junho de 2022. Norair Cassiano da Silveira. 
Prefeito do Município Tanabi.

Editais

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

AMÉRICA FUTEBOL CLUBE, associação inscrita no CNPF/MF sob nº 59.987.651/
0001-60, com sede na Av. Engenheiro Antonio Tavares Pereira Lima, 900, Jardim
Primavera, em São José do Rio Preto-SP, neste ato através de seu presidente,
LUIZ DONIZETTE PRIETO, em conformidade com disposto no artigo 38 e alínea
“q”, artigo 47, do Estatuto Social, CONVOCA todos os associados do América
Futebol Cluble, quites com os cofres sociais e em pleno gozo de seus direitos
estatutários, em conformidade com o artigo 25, do Estatuto Social, para se reuni-
rem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 11 de julho de 2022,
às 18:00 horas, em primeira convocação, com a presença mínima de 1/2 do total
dos associados existentes (art. 27 do Estatuto Social) e as 19:00 horas, em se-
gunda convocação, sendo válida as decisões ali tomadas pela maioria dos asso-
ciados presentes (§ 1º, art. 27, do Estatuto Social), na sede social do América
Futebol Clube (Estádio Teixeirão), para tratar da seguinte ordem do dia:
a) Apreciar, discutir e votar proposta para autorizar o compartilhando do Estádio
Benedito Teixeira, por clube formador, com contrapartida de pagamento;
b) Outros assuntos de interesse social.  São José do Rio Preto-SP, 30 de junho de
2022.

LUIZ DONIZETTE PRIETO
PRESIDENTE DO AMÉRICA FUTEBOL CLUBE

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL)

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização do 
Pregão Presencial nº 094/2022; Processo nº 0147/2022.TIPO: Menor preço global.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ORGANIZADORA DE EVENTOS PARA 
REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO “53ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO 
DE GUAPIAÇU”, NO RECINTO DE EXPOSIÇÕES, BEM COMO “QUEIMA DO ALHO”, 
QUE SERÃO REALIZADOS NOS DIAS 01/02/03/04 DE SETEMBRO DE 2022, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. DATA, 
HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 13 de julho de 2022, às 13:30 horas, 
na Prefeitura Municipal de Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 01/julho/2022, 
das 09:00 horas às 17:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu, sito à Avenida Abrahão José de Lima, nº 572, Centro, Guapiaçu/SP, Cep: 
15.110-000, ou no sítio eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 30/06/2022.
PREGOEIRO: Leandro Mariano da Silva

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.

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. PAULO ROBERTO FONSECA SIRTOLI e LETÍCIA 
CAROLINA ANTONIA GABRYELLA SAYURI YAMASHITA, 
sendo ELE filho de PAULO ROBERTO SIRTOLI e de PAULA 
REGINA DA FONSECA, sendo ELA filha de CELSO HENRI-
QUE DE OLIVEIRA YAMASHITA e de ANDREIA YAMASHI-
TA;
2. JAIME PEREZ NETO e THAMIRES CRISTINA 
CARMO RODRIGUES, sendo ELE filho de ANTONIO CLAU-
DIO SOARES GONÇALVES e de ROSEMEIRE PEREZ 
GONÇALVES, sendo ELA filha de MOACIR RODRIGUES 
REIS DA SILVA e de SUELI DO CARMO;
3. JOÃO VITOR BONINI e FRANCIELE CRISTINA 
ALVES, sendo ELE filho de VICENTE BONINI e de MARIA 
APARECIDA BONINI, sendo ELA filha de JOÃO ANTONIO 
ALVES FILHO e de MARIA DE LOURDES RODRIGUES AL-
VES, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 30/06/2022.

Editais

Prefeitura Municipal de 
Bady Bassitt

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO TERMO DE FOMENTO

Termo de Fomento no: 04/2022

Concedente: PREFEITURA DE BADY BASSITT 

Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 
APAE
Valor: R$133.500,00 (cento e trinta e três mil e quinhentos reais)

Objeto: O atendimento de educandos que necessitam de apoio permanen-
te-pervasivo com deficiência intelectual ou deficiência múltipla associada a 
deficiência intelectual.

Data da assinatura: 29/06/2022

LUIZ ANTÔNIO TOBARDINI
Prefeito Municipal 

O Grêmio Novorizontino ven-
ceu o Vasco da Gama por 2 a 
0, nesta quarta-feira (29), no 
Estádio Jorge Ismael de Biasi, 
em Novo Horizonte, pela 15ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série B, e chegou 
aos 20 pontos, subindo para 
oitava colocação da competi-
ção. O Tigre do Vale, assim, 
acabou também com inven-
cibilidade do clube carioca no 
campeonato. Os gols foram 
de Jhony Douglas e Douglas 
Baggio. 
Foi a segunda vitória con-
secutiva do time, que vinha 
de triunfo sobre o Bahia em 
Salvador. O próximo duelo 
do Tigre é contra Náutico, no 
sábado (02), em Recife. “Mais 
que adaptar ao adversário, 

Novorizontino acaba com 
invencibilidade do Vasco

FUTEBOL

O Novorizontino come-
çou a partida empur-
rando o rival para o seu 
campo defensivo, crian-
do boas chances

buscamos as melhores alter-
nativas para que nós, como 
equipe, consigamos explorar 
as nossas fortalezas e escon-
der nossos defeitos. É um tra-
balho que vai andando junto, 
tudo aquilo que é estratégico 
e tudo que a gente pensa para 
equipe como evolução, pro-
cesso. Não faz uma semana 
que a gente está trabalhando, 
tivemos pouco tempo. A gente 
tem treinado bem trabalhan-
do cada etapa”, disse o técni-
co Rafael Guanaes. O Novo-
rizontino começou a partida 
empurrando o rival para o 
seu campo defensivo, criando 
boas chances e dominando o 
primeiro tempo. Logo aos 4 
minutos, o goleiro do Vasco 
afastou o perigo após cobran-

ça de escanteio venenosa. 
Aos 25 minutos, em um lance 
incrível, o Novorizontino por 
muito pouco não abriu o pla-
car. Em cobrança de bola pa-
rada, o ataque do Tigre fina-
lizou contra o gol adversário 
mas, em cima da linha, Thia-
go Rodrigues fez grande defe-
sa e evitou que a bola entrasse 
por completo. 
O gol aurinegro, porém, não 
demorou a sair. Aos 31, Dou-
glas Baggio cobrou escanteio 
fechado, Paulinho desviou 
e Jhony Douglas colocou o 
pé na bola para desviar para 
o fundo do gol, 1 a 0 Tigre. 
Nos acréscimos, o segundo 
gol quase veio. Douglas Bag-
gio entrou com liberdade na 
grande área, mas o goleiro 

saiu bem e defendeu o chute. 
O Novorizontino seguia im-
primindo um ritmo forte na 
volta para o segundo tempo e 
comandando as ações. O meio 
de campo do Tigre levava 
vantagem na partida e, assim, 
mantinha o Vasco pressiona-
do em seu campo defensivo. 
Assim chegou ao segundo gol. 
Douglas Baggio, que já me-
recia marcar o dele, recebeu 
com liberdade na esquerda 
e acertou um chute potente, 
sem chances de defesa: 2 a 0. 
Na faixa dos 30 minutos, o go-
leiro Lucas Frigeri foi reque-
rido em chute de dentro da 
área e fez ótima defesa para 
segurar a boa vantagem do 
Tigre. Logo na sequência do 
lance, Diego Torres ganhou 
na velocidade e ia saindo cara 
a cara com Thiago Rodrigues, 
mas foi puxado por Anderson 
Conceição. Como impediu 
lance claro de gol, o zagueiro 
do Vasco foi expulso e deixou 
os visitantes em um prejuízo 
ainda maior. 
Com isso, coube ao Tigre 
apenas administrar a partida 
para confirmar a vitória do-
minante no Jorge Ismael de 
Biasi. “A atitude nossa mu-
dou. O professor Rafael não 
teve muito tempo de trabalho, 
mas as ideias dele são interes-
santes, boas e a gente abra-
çou isso. Fizemos um grande 
jogo lá em Salvador contra o 
Bahia, resultado positivo, e 
hoje também. Foram ajustes, 
conversas e graças a Deus 
duas vitórias. Agora é manter 
e dar sequência”, disse Dou-
glas Baggio.

Novorizontino vence e acaba com invencibilidade do Vasco

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Foi a segunda vitória 
consecutiva do time, 
que vinha de triunfo 
sobre o Bahia em 
Salvador. O próxi-
mo duelo do Tigre é 
contra Náutico

Em Rio Preto, Yakuzatrails terá pista 
especial para esportes radicais
Rio Preto agora está mais 
atraente para os praticantes de 
esportes. Skate, bike, patins e 
patinete são as promessas do 
“Yakuzatrails”. 
Reunir e integrar famílias foi o 
que motivou Eduardo Hiroshi 
Sato a criar o local que será 
inaugurado no dia 2 de julho. 
Segundo ele, a ideia surgiu a 
partir de observar seus filhos 
e os filhos de seus amigos, 
sempre dentro de casa, no 
celular ou no computador. “É 
um espaço com muito verde e 
sombras de árvores, ideal para 
se divertir e praticar esportes”, 
diz. 
O empreendimento foi pensa-
do para que o público interaja 
com o verde, sem tantas inter-
ferências urbanas, oferecendo 

BIKE, PATINS  E SKATE

um ambiente familiar puro e 
educativo, onde adultos, jo-
vens e crianças desfrutem do 
local com segurança e respeito 
à natureza. “A ideia é promo-
ver contato entre as famílias, 
com esportes, natureza e mú-
sica”, informa. 
O local ainda irá oferecer área 

de alimentação, pista adaptada 
para amantes de skate, patins, 
patinete, bike bmx, entre ou-
tros que fazem parte da pauta 
de ampliação. 
Eduardo destaca que o local 
ainda irá ofertar bar e food 
trucks. E quem for participar 
dos esportes deverá levar seu 

skate, patins, bike ou patinete 
bem como equipamentos de 
segurança. 
Ele ainda diz que, o diferen-
cial da proposta é o “Pump 
Track”, modalidade de pista 
onde possibilita que pais e 
filhos possam andar juntos, 
tanto amador quanto pro-
fissional podendo comparti-
lhar diversão. Com inclusão 
e acessibilidade cadeirantes 
poderão brincar também. Ou-
tra notoriedade que ocorrerá 
na inauguração é o best trick 
(melhor manobra) para skate. 
Vale lembrar que, inicial-
mente, o ambiente se res-
tringe ao lazer, o objetivo 
é implantar melhorias em 
curto prazo e, assim sendo, 
o funcionamento do ambien-
te é apenas aos sábados. A 
entrada é gratuita.

Da REPORTAGEM 

Yakuzatrails terá pista especial para esportes radicais

KUNG FU

Atletas participam de 
seletiva estadual

Vinte atletas de kung fu 
de Rio Preto garantiram vaga 
para a seletiva estadual da Fe-
deração Paulista que será reali-
zada, domingo (03), no estádio 
Brinco de Ouro da Princesa, 
em Campinas. Os atletas são 
treinados pelo professor An-
dré Luis Bueno, 2° duan faixa 
preta. Ele comentou sobre o 
desempenho dos seus atletas 
e contou como eles foram 

selecionados pela Federação. 
“Fomos para o Paulista, 

em Lençóis Paulista, neste 
mês, e ganhamos em muitas 
categorias. Foram mais de 40 
medalhas”, afirmou Bueno que 
está bem confiante. 

Um desses atletas que se 
destacou e chamou atenção da 
Federação Paulista foi o jovem 
Ivan Maia Góes, de 9 anos, 
faixa amarela. 

Divulgação

Gustavo Ribeiro



DHOJE INTERIOR
São José do Rio Preto | sexta-feira, 1º de julho de 2022

SOCIAL LUI
WALDNER

NA FAZENDA MARACUJÁ
Carol Figueiredo Paz completou sábado 21 anos,idade em que a 
mulher passa a viver um outro estágio de poesia:o determinismo 
brilhante dos sonhos.Filha do empresário Edson Paz e Andreia 
Figueiredo,hosts que fazem a prosa fluir deliciosamente E com 
sinceridade,resolveu reunir os familiares e amigos na Fazenda 
Maracujá, em Ipiguá que pertenceu ao seu avô, o saudoso prefeito 
Toninho Figueiredo.O Buffet Josa’s cuidou do cardápio, um almo-
ço que mostrou um debate acalorado entre ervas e condimentos, 
com acento rural de toscas texturas e delicioso resultado,que 
incluia saladas, frios,feijão tropeiro,farofa e que tais,enquanto 
Marcelo Figueiredo tio da aniversariante,meticuloso tomou para 
si a tarefa de preparar o churrasco,opulento e de tempero contun-
dente, daqueles que começam a assar a carne doze horas antes 
e quando aterrissam à mesa, apaziguam a expectativa e satisfa-
zem a fome.Comeu-se muito, como se tivéssemos micose no céu 
da boca.E bebeu-se também, com sede generosa. Contribuindo 
para dar uma dimensão de prazer,o DJ Adnam agitou a pista e 
preparou a entrada da dupla Léo Araújo e Cristiano.O local,um pá-
tio convidativo,com forte expressão rural e um grande quiosque, 
abrigaram os convidados com décor de Juliana Dame Figueiredo.
Enchia a retina dos convidados,a intervenção divina na paisagem 
rural lírica,inocente,poética e ate sensual.Atestava cuidado com 
elegância e simplicidade em todos os detalhes,o casal anfitrião 
e sua filha,Carol,cortejando os convidados com seu habitual sa-
voir-faire,enquanto o sol iluminava aquela beleza toda do entor-
no.Aos poucos, o sol foi esmaecendo sua luz, mesmo assim, os 
convidados continuaram por muito tempo, festejando.E aqui vão 
umas fotos bonitas e inspiradoras do jantar.

GIGANTE EM SAMPA
Josmar Pipper, o Gigante, proprietário da Pipper Steak Hou-
se e a mulher, Maria José Pipper, com o casal Geraldinho e 
Débora Correa em Sampa. O Gigante e Maria José foram 
convidados pelo, cantor, escritor e missionário católico 
Geraldinho Correia para um encontro religioso em Sampa. 
Para quem não sabe, Geraldinho esteve no Vaticano a con-
vite do Papa Francisco para quem levou seus livros.  

FEIJOADA DO BOZÓ
A feijoada,o Santo Graal da gastronomia originária 
dos escravos, promete imperar no bar Aperitivo do 
Automóvel Clube,na tarde de sábado,9 de julho,quan-
do o músico Bozó e seus amigos, promovem um en-
contro delicado e cantante,cheio de alegria e descon-
tração.A riopretéia desvairada, adepta do hedonismo, 
do culto ao prazer,encontrará ali fortes motivos para 
diversão e reencontros pós-pandemia.O chef da fei-
joada é Zé Figueira.

 ANIVERSÁRIOS
Esses, os aniversariantes da semana:1º, sexta-feira: Data 
Nacional do Canadá,Dia do Bancário,nasceu a princesa Dia-
na,Luciana Ormeleze Prado de Carvalho,Wanilda Verdi, Alceu 
Valença, Adelk Reis, Eduardo Silva, Adeildo Bozó, Ana Caroli-
na Lima Purgly, Bruna Bassitt, Manoella Ribeiro,Silvia Furma-
novich.2, sábado: Dia do Bombeiro Brasileiro, Emília Almeida 
de Arnaldo Silva,Alencar Cherubini Bergemann,Jesus Manuel 
Alonso Geres,Luciano Mahfuz Crosara,José Carlos Pereira 
Lemos, Márcia Bombini,Vinícius Araújo dos Santos Silva,Cris-
tiano Furquim,Augusto Cetrone, Fábio Gomes, Izabel Martho, 
Kenji Miyazaki., Cleber Casado, Nidelce Elisa Silva.3, domin-
go: Reinaldo Lobanco, Marilene Polachini Cardoso Macha-
do,Carlos Alberto Ricelli,Giuliano Finimundi Verdi, João Bos-
co,Kate Lyra, Márcio Vidoti,Tom Cruise,Newton Bacarissa, 
Ana Julia Guerra,Franscisco Caparroz Lopes Neto, Alexandre 
de Azevedo Marques, Kiko Musegante,Eurípedes Alves da Sil-
va, Elias Homsi. 4, segunda-feira: Data Nacional dos Estados 
Unidos - Dia da Independência, Dia Internacional do Coope-
rativismo, Matheus Costantini,Ângela Arroyo dos Santos,A-
ninha Gottardi,Jairo de Paula Ferreira Filho (Dragão), Carlos 
César Pezarini, José Eduardo Tarraf, Lúcia Terezinha Baral-
do, Manoel Pedro Menezes Neto, Marlene Aparecida Prata-
li, Marly Thomé ,Wagner Moraes, Mariana Xavier, Ana Maria 
Boucinhas, Ana Carolina Ribeiro Aziz,Valdemar Freitas, Fa-
brine Bigatão, Rodolfo Krausz.5, terça-feira: Helaine Gomes, 
Ilza Silva, Erasmo Carlos, Giane Albertoni, Kenny G, Monique 
Evans, Sérgio Augusto  Freitas, Wanderléa.6, quarta-feira: 
Nasceu Dalai Lama, Alberto Oswaldo Affini,Carlos Alberto 
Mazzota, Marilia Funes, Leda Faria, Carlos Otávio Fett, Irma 
Brandão de Lucca, Paola Oliani Vieira, Sylvester Stallone,To-
quinho, Viviane Elias Mouco, Gian Correa, Chef Aleco Polo, 
Lourdes Xavier Duda,Marina Xavier, Fernando Furlan.7, quin-
ta-feira: Luciana Tajara, Laila Mahfuz Crosara, Helô Pinheiro, 
Percival Costa Júnior, Pierre Cardin, Ringo Starr, Ronnie Von, 
Yara Voight Chaves, Licinha Ramires, Ana Cristina Constantini 
Maluli, Carlos Roberto Feres, Rui Beolchi.

POSSE
Sinto-me envaidecido por ter sido escolhido pela nova presiden-
te,Anna Dennz,para integrar ao nova diretoria da Apacos –Asso-
ciação Paulista de Colunistas Sociais- uma entidade que,assim 
como a Febracos,a Federação Brasileira,ajudei a fundar.Sou o 
novo presidente da Diretoria Social que reúne colunistas de vá-
rias partes do nosso Estado. Meu orgulho e honra em participar 
dessa diretoria se deve ao fato de eu estar ombreando nomes de 
respeito e tradição no jornalismo social do país.A posse aconteceu 
com pompa e circunstância,no Salão Teotônio Vilela da Assem-
bleia Legislativa.A vice-presidente,da entidade é Uiara Zacolin e 
o presidente de Honra,Ovadia Saadia.O Departamento Social que 
tem este colunista como presidente e como vice, Suely Couto.E 
os demais membros de minha diretoria:Antonio Salani, Arlene 
Padrão,Amir Calil,William Roggles, Sandra Neto,Jaqueline Venân-
cio,Alessandra Yara ,Maria do Socorro Pinto, Raimundo Nonato, 
Darcy Martins, Marcos Bulques e Zélia Cardoso.

A aniversariante e sua mãe Andreia Figueredo.

O bonito cenário criado por  Juliana Darme Figueiredo

Este colunista,recebendo o diploma das mãos da pre-
sidente Anna Dennz e da vice-presidente,Uiara Zacolin.

Com toda a Diretoria Social, agora sob a responsabi-
lidade deste colunista. 

Este colunista, Cláudia Bassitt, a mãe da aniversa-
riante, Andreia Figueiredo e Maria Eugenia Lourenço

A ex-primeira dama de Rio Preto, D. Ivani Figueiredo 
de Oliveira e seu filho Marcelo

CHAMPÃ & CAVIAR
*Reunidos com os filhos na Europa desde o 

dia 28, Allim e Lena Bassitt comemoram hoje o aniversário 
de sua filha Bruna em Barcelona.

*Tarcisio Freitas fala a empresários no 
Ciesp segunda-feira,às 17 horas, sobre sua plataforma para 

governar São Paulo.

*Na próxima terça-feira, dia 5 de julho a 
Agência Transeuropa recebe para cocktails a partir de 

19h30 no Donna Maria. A empresa é conhecida pelos seus 
resorts com destinos remotos.

*E já que o Donna Maria faz assunto, o  chef 
Massimo Barletti que estava morando em Firenze, retorna 
hoje ao Brasil e assume terça-feira,a cozinha do complexo 

Donna Maria,de Waldyr de Faria, na JK.Será o curador de 
todo o cardápio da casa.

*Rosy Verdi, que mora em Londres mas 
cumpre temporada em Sampa,viaja neste finde com a filha 

Viviane e a nora Cristiane,para diazinhos m Buenos Aires.
Retornam terça-feira.

*A se confirmar a pesquisa de que Olímpia 
espera receber 350 mil turistas no mês de julho,o exube-

rante comércio e as boas casas de pasto de nossa cida-
de,receberão respingos desses turistas,que com certeza, 

programarão visitas aos nossos shoppings e restaurantes. 

*Será dia 13 de agosto,mais uma edição do Mee-
ting Fun tendo no line-up Pedro Sampaio, Samhara,

MC Matheuzinho,Maurício Micelli e Marquez. 

*A Lide Noroeste Paulista está disparando o save 
the date para a conferência com Pablo Marçal,dia 14 de ju-

lho,uma quinta-feira.Ele é autor de 25 livros de auto gestão e 
um dos maiores nomes do mercado digital da América Latina.

*E a Lide marcou para dia 9 de agosto,o encontro 
com Guilherme Benchimol,fundador e presidente do conse-

lho de administração da XP Inc..

*O McDia Feliz, evento beneficente de 
âmbito nacional, promovido pelo McDonald’s está marcado 

para o dia 27 de agosto.

*Fábio Rogério Cândido, ex-comandante 
da Polícia Militar na região de Rio Preto vai disputar uma 
cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo pelo PL.

*A abertura da Exposição de Animais de Rio 
Preto está marcada para o dia 5 de outubro.

*Dia 13 de agosto, acontece uma das 
festas à fantasia mais divertidas da cidade,a Festa Car-

men que este ano tem como tema “ De volta ao Jardim da 
Infância”. Vale ir para ver a criatividade das fantasias, que 

são hitárias.
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