
RIO PRETO

10,7% das 
mulheres e 
7,9% homens 
têm mais de 60

INCONSTITUCIONAL

PGE é contra 
reajuste dado 
pela Câmara ao 
prefeito Edinho

Segundo a Fundação Sea-
de, Rio Preto tem 10,7% de 
mulheres e 7,9% de homens 
com mais de 60 anos. A 
Fundação usa como base a 
projeção do IBGE na qual 
Rio Preto tem 452.810 ha-
bitantes. São 49.808 mulhe-
res e 35.771 homens acima 
dos 60. A taxa anual de cres-
cimento referente às pesso-
as de 60 anos e mais, entre 
1950 e 2022, no Estado, foi 
de 4,1%. CIDADES  Pág.5

O subprocurador geral do 
de Justiça, Wallace Paiva 
Martins Junior, deu parecer 
pela inconstitucionalidade 
na Ação movida pelo pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
contra Lei que aumentou 
seu salários, do vice-pre-
feito, do chefe-de-gabinete 
e secretários. Edinho argu-
menta que não há previsão 
constitucional para o au-
mento.
CIDADES Pág.5
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A Prefeitura de Rio Preto recolo-
cou o monumento do jornalista 
Leonardo Gomes na manhã des-
ta quarta-feira, que ficará no piso 
superior do Terminal Urbano.
POLÍTICA Pág.3

BUSTO DE VOLTA
AO TERMINAL

Segundo o médico Renato Silva, do HB, a Covid fez a fila crescer 30% e desestruturou o 
procedimento de coleta de órgãos no país O Hospital de Base tem 164 pacientes na fila 
à espera de um transplante, segundo a assessoria de imprensa da Fundação Faculdade 
de Medicina de Rio Preto (Famerp). Do total, 105 pacientes aguardam um transplante 
de rim, 44 de fígado e 15, de pulmão. CIDADES Pág.5

Alarme vira AmAA e urbaniza área

ENTIDADE

Nesta quinta-feira (7) o Instituto Alarme desaparece e em seu lugar nasce o Instituto 
AmAA (Amor, Acompanhamento e Atenção). Mas essa não é a grande novidade. 
A direção vai anunciar a implantação de um Plano chamado Masterplan. Ele vai 
urbanizar os 10 alqueires do Instituto. Sempre foi objetivo da diretoria, segundo 
Flávio Amaro da Silva, “que essa área fosse oferecida à comunidade”. CIDADES Pág.6

SAÚDE

Fila cresce e 
HB tem 164 
esperando 
transplante 
de orgãos

FUTEBOL

Novorizontino 
entra em 
campo hoje 
pela 2ª fase

O Grêmio Novorizontino 
inicia nesta quinta-feira (7) 
a 2ª fase da disputa do Cam-
peonato Paulista Sub-20. Os 
meninos de Novo Horizonte 
recebem o Guarani, às 15 
horas. ESPORTES Pág.7

HELICÓPTERO ÁGUIA

Um voo de carona pela vida

Um homem de Cardoso, região de Rio Preto, viajava de carro para fa-
zer um transplante em São Paulo, mas o tempo de vida do órgão era curto. 
O paciente, de 31 anos, estava na rodovia Washington Luís, perto de Rio Claro, quan-
do foi socorrido e levado ao hospital pelo helicóptero Águia da PM. CIDADES Pág.4

CANÇÃO NOVA RIOPRETO

Padre cuidará 
de ouvidoria 
do Vaticano 
nas redes

Shopping 
traz teatro em 
programação 
de julho

Padre Adriano Zandoná, da 
Comunidade Canção Nova, 
é o sacerdote e influencia-
dor digital representante 
da língua portuguesa, esco-
lhido pelo Dicastério para a 
Comunicação, do Vaticano, 
para auxiliar na “ouvido-
ria” do “Sínodo dos Bispos 
2023” nas redes sociais. 
No seu facebook, twitter e 
instagram (@padreadria-
nozandona), padre Adriano 
já disponibilizou o link para 
acesso ao questionário para 
ouvir sugestões. 
CIDADES Pág.6

SABATINA

Aldenis vai à 
Câmara falar 
do fechamento 
de UBS
Moradores do bairro Jar-
dim Felicidade prometem 
pressionar o secretário de 
Saúde de Rio Preto, Alde-
nis Borim, na tarde desta 
quinta-feira, 7, na Câmara 
Municipal. Aldenis vai aten-
der convite da Comissão 
Permanente de Saúde do 
Legislativo para explicar os 
motivos que levaram a pas-
ta a anunciar o fechamento 
da UBS do bairro.
POLÍTICA Pág.3

DivulgaçãoGustavo Ribeiro

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Varizes: quando devemos 
tratá-las?

Aproximadamente 40% 
da nossa população sofre 
com a presença de varizes 
nos membros inferiores. As 
varizes são caracterizadas 
por veias dilatadas, tortuo-
sas, insuficientes e na maior 
parte das vezes visíveis a olho 
nu como vasos esverdeados 
ou azulados.

Diferentes tipos de vari-
zes podem ser observadas 
nas pernas das pessoas. Os 
“vasinhos” são aquelas veias 
muito finas, com calibre 
de até 1mm, algumas vezes 
com coloração avermelha-
da. Geralmente não causam 
dor, mas possuem um im-
pacto estético importante. 
As microvarizes constituem 
as veias de pequeno calibre 
que irrigam os “vasinhos”. 
Por fim, existem as varizes, 
que são veias maiores, com 
diâmetro maior que 3mm. 
Na maior parte das vezes, 
a presença de varizes causa 
dor, cansaço nas pernas, 
sensação de peso e inchaço.

Muitas pessoas acreditam 
que as varizes representam 
apenas um problema es-
tético. Este conceito é um 
mito! Quem sofre com as 
varizes, além de queixar-se 
com frequência do aspecto 
estético, também está sujeito 
a complicações decorren-
tes da insuficiência venosa, 
tais como flebite, trombose, 
sangramento por rotura das 
veias, dermatite, hiperpig-
mentação, eczema e forma-
ção da úlcera venosa.

A úlcera venosa constitui 
a mais constrangedora com-
plicação da doença varicosa. 
Além do impacto social, a 
úlcera venosa representa 
uma causa importante de 
afastamento do trabalho e 
prejuízo na qualidade de 
vida. Portanto, o tratamento 
das varizes nas fases mais 
precoces da doença almeja 
evitar as possíveis futuras 
complicações da insuficiên-
cia venosa crônica.

Com a evolução da medi-
cina vascular, hoje é possível 
oferecer aos pacientes opções 
de tratamento das varizes no 
próprio consultório, de for-
ma minimamente invasiva, 
sem necessidade de repouso 

e internação hospitalar. Ob-
viamente, cada caso deve ser 
analisado com cuidado e o 
tratamento deve ser sempre 
individualizado. 

As opções de tratamento 
tradicionais existentes e 
disponíveis atualmente no 
mercado brasileiro para o 
tratamento das varizes são 
microcirurgia, tratamento 
termoablativo com endola-
ser, tratamento termoabla-
tivo com radiofrequência, 
escleroterapia líquida, es-
cleroterapia com “espuma”, 
laser transdérmico e as tera-
pias combinadas.

Quanto maior o tempo 
de doença, maior o processo 
inflamatório presente na 
parede da veia varicosa e 
maior a aderência venosa à 
pele. Portanto, o tratamento 
das varizes deve ser realiza-
do sempre que possível em 
fases precoces, assim que os 
primeiros sintomas se ma-
nifestarem. Quanto antes o 
tratamento for realizado, me-
lhor será o resultado estético.

Em fases avançadas, o 
tratamento das varizes é 
difícil, com presença de fi-
brose na pele, o que dificulta 
a remoção e o fechamento 
da veia insuficiente. Além 
disso, as varizes pioram 
após o período gestacional, o 
que sugere que as pacientes 
realizem o tratamento das 
suas varizes antes de iniciar 
a gestação.

Procure manter-se sem-
pre informado sobre a medi-
cina vascular. No site www.
drsthefanovascular.com.br 
você pode encontrar atuali-
zações sobre temas do seu 
interesse. Se você sofrer 
com varizes, procure seu 
cirurgião vascular e realize 
seu tratamento.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

Rosely Cruz Gonçalves, natural 
de Campo Mourão-PR, faleceu 
aos 56 anos. Era casado com Sr. 
Marcos Paulo Gonçalves e deixa 
os filhos Maycon Diego, Devyid 
Rafael, Jhone Augusto, Natha-
lia Victoria e Marcos Paulo. Será 
sepultada no dia 06/07/2022 às 
16h, saindo seu féretro do veló-
rio Capelas Prever Rio Preto para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Maria Odette de Lima Lopes, natural 
de Penápolis-SP, faleceu aos 77 anos. 
Era viúva de Sr. Jacinto Lopes e deixa 

FALECIMENTOS E MISSAS
os filhos Luiz Carlos, Laércio Apare-
cido (falecido), Laudemir e Lillian. 
Será sepultada no dia 06/07/2022 
às 15h 30min, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 
 
Vicorina Cruz do Nascimento San-
tos, natural de Monte Azul Paulis-
ta-SP, faleceu aos 95 anos de idade. 
Era viúva de Sr. Isaias José dos San-
tos e deixa os filhos Jandira, Elson, 
Wilson, Dirce, Arnaldo e Reinaldo 
(falecido). Será sepultada no dia 
06/07/2022 às 15h, saindo seu fére-

tro do velório Capelas Prever Rio Pre-
to para o Cemitério São João Batista. 
 
Guido Alvaro de Mendonça, natu-
ral de Portugal, faleceu aos 82 anos 
de idade. Era casado com Sra. Dul-
ce Maria Silvestre de Mendonça e 
deixa os filhos Wagner Ricardo, San-
dra Regina, Viviane Priscila, Valeria 
Cristina, Reginaldo Cleber e Ander-
son Rodrigo. Será sepultado no dia 
06/07/2022 às 16h 30min, saindo 
seu féretro do velório São João Ba-
tista para o Cemitério São João Ba-
tista.

Quem tem filhos em idade 
pré-escolar viveu, no primei-
ro semestre deste ano, um 
cenário preocupante com as 
conhecidas “crechites”, epi-
sódios frequentes – às vezes, 
praticamente sem intervalos 
– e recorrentes de infecções 
como resfriados comuns, 
bronquiolites, conjuntivites, 
faringites, gastroenterites e 
otites, geralmente causadas 
por vírus que circulam mui-
to entre crianças pequenas, 
principalmente entre aquelas 
que frequentam a escola. Na 
comunidade médica, esse 
período é conhecido como 
“batismo imunológico”: todos 
passamos por isso, nossos 
filhos passarão também.

Dados do Infogripe, levan-
tamento da Fiocruz realizado 
este ano, 15% das internações 
em hospitais são de crianças 
de zero a 5 anos. Esse qua-

Há uma oração que, desde 
seu nome, invoca um sentido de 
que todos necessitamos: Chari-
tas, palavra latina que significa 
Caridade. Esse divino sentimen-
to aprimora o convívio dos que 

Nas férias escolares, aproveite 
para lidar com os desafios do
batismo imunológico de seus filhos
Gustavo Silveira Graudenz

Paiva Netto

inclui casos de Covid-19, pois trata-se de 
uma faixa da população não vacinada 
até o momento, mas muitos deles são 
referentes às mais variadas “crechites” 
e não faltam febre, secreção e tosse

dro inclui casos de Covid-19, 
pois trata-se de uma faixa da 
população não vacinada até o 
momento, mas muitos deles 
são referentes às mais variadas 
“crechites” e não faltam febre, 
secreção e tosse. O que fazer, 
então, com a chegada do in-
verno? Aproveitando também 
as férias, esse tempinho longe 
de tantos vírus, algo que pode 
ajudar é agir preventivamente 
com as crianças, estimulando 
sua imunidade.

Vale lembrar, contudo, que 
lidamos com um momento 
importante da história. A 
pandemia por Covid-19 ainda 
está em curso, e os dois anos 
que passamos com reduzido 
contato social alterou nossa 
resposta imunológica à ex-
posição dos mais diferentes 
vírus. Em razão de permane-
cerem tanto tempo em casa, 
além da falta de vitamina D, 
que possui papel importante 
no combate às viroses, nossas 
crianças também ficaram sem 
a famosa “vitamina S”, que é 
uma brincadeira para dizer 
que o contato diário com ví-
rus de todos os tipos prepara 
nosso organismo para com-
batê-los. Neste contexto, com 
nossos corpos destreinados 

para desenvolver imunidade, 
as doenças voltaram a circu-
lar mais fortes e com mais 
frequência.

Com o início do período 
de férias escolares, os res-
ponsáveis têm uma janela de 
oportunidade para ampliar a 
imunidade natural das crian-
ças pequenas, por meio de 
uma abordagem preventiva, 
reforçando o organismo dos 
pequenos para o retorno às 
escolas em agosto.

Há várias maneiras de es-
timular a imunidade natural 
das crianças. Uma maneira 
é garantir que elas tenham 
sono suficiente e de qualida-
de: dormir cedo não deve ser 
deixado de lado por causa das 
férias e de uma flexibilidade 
maior de horários. Também 
é importante garantir que 
elas tenham uma dieta ba-
lanceada e façam exercícios 
regularmente. Passeios ao ar 
livre, brincadeiras em casa, 
bicicleta e correria, tudo que 
criança gosta. Além disso, é 
útil limitar sua exposição a 
potenciais fontes de infecção, 
tais como grandes multidões 
ou pessoas doentes.

Finalmente, é uma boa 
ideia aproveitar o tempo 

maior com as crianças para 
reforçar bons hábitos de hi-
giene, tais como lavar as mãos 
regularmente e cobrir a boca 
quando espirram ou tossem. 
Isso tudo sem esquecer que 
uma das melhores coisas 
que os pais podem fazer para 
reduzir o risco de seus filhos 
adoecerem durante as férias 
é garantir que o calendário 
vacinal esteja em dia.

Outras dicas sim-
ples são:

· Lave suas mãos regular-
mente e encoraje seus filhos a 
fazer o mesmo

· Evite compartilhar uten-
sílios, copos ou pratos com 
outros

· Evite o contato íntimo 
com pessoas que estão doentes

· Desinfete regularmente 
superfícies que são frequen-
temente tocadas

A infância é um desafio 
gigantesco para as famílias, e 
lidar com doenças frequentes 
nesse período de batismo 
imunológico é parte disso. 
Mas não desanimem. Ajudem 
os pequenos nesse “treino” do 
organismo e sigam em frente, 
aproveitem ao máximo esta 
fase. Porque além de desa-
fiadora, a infância também é 
muito breve.

*  Gustavo Silveira 
Graudenz é alergologista 
e professor do curso de 
Medicina da Universida-
de Santo Amaro – Unisa.

ARTIGO

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

ARTIGO

A Caridade ilumina o Espírito

SAÚDE VASCULAR

DR. STHEFANO 
ATIQUE
www.drsthefanovascular.com.br

buscam ver no semelhante algo 
além de um saco de carne ou fonte 
inesgotável de exploração.

A Caridade não é cativa da 
restritíssima acepção a que alguns 
a querem condenar. Defendo, 
há décadas, que se trata da mais 
elevada Política, porquanto cons-
titui ferramenta imprescindível 
para ajustar os mecanismos de 
uma sociedade ainda hoje regida 
pelo individualismo oportunis-
ta. Ilumina o Espírito do cidadão. 
Ela inflama a coragem da gente. 
Por que perder a Esperança? A 

primeira vítima do desespero é o 
desesperado.

Vamos, então, elevar o pen-
samento a Deus. De autoria do 
Espírito Cáritas, a súplica foi 
psicografada na noite de Natal 
de 1873, por madame W. Krell, 
em Bordeaux, França, e publica-
da em Rayonnements de la Vie 
Spirituelle [Irradiações da Vida 
Espiritual].

Prece de Cáritas
“Deus, nosso Pai,/ que sois 

todo Poder e Bondade,/ dai força 
àqueles que passam pela prova-
ção,/ dai luz àqueles que procu-
ram a Verdade,/ ponde no coração 
do homem a Compaixão e a Cari-
dade./ Deus!/ Dai ao viajor a es-
trela-guia,/ ao aflito, a consolação, 
ao doente, o repouso./ Induzi o 
culpado ao arrependimento./ Dai 
ao Espírito a Verdade,/ à criança, 
o guia,/ ao órfão, o pai./ Senhor! 
Que a Vossa Bondade se estenda 
sobre tudo o que criastes./ Pieda-
de, Senhor,/ para aqueles que não 
Vos conhecem,/ esperança para 
aqueles que sofrem./ Que a Vossa 
Bondade permita/ aos Espíritos 
consoladores/ derramarem por 
toda a parte a Paz,/ a Esperança, 

a Fé!/ Ó Deus!/ Um raio, uma 
centelha do Vosso Amor/ pode 
iluminar a Terra,/ deixai-nos 
beber nas fontes/ dessa Bondade 
fecunda e infinita./ E todas as 
lágrimas secarão,/ todas as dores 
se acalmarão./ Um só coração, um 
só pensamento/ subirá até Vós,/ 
como um grito de reconhecimento 
e de Amor./ Como Moisés sobre 
a montanha,/ nós Vos esperamos 
com os braços abertos,/ Ó Bon-
dade,/ Ó Beleza,/ Ó Perfeição. 
Nós queremos, de alguma sorte,/ 
merecer a Vossa misericórdia./ 
Deus!/ Dai-nos força,/ ajudai o 
nosso progresso/ a fim de subir-
mos até Vós;/ dai-nos a Caridade 
pura e a humildade;/ dai-nos a fé e 
a razão;/ dai-nos a simplicidade,/ 
Pai,/ que fará de nossas Almas/ o 
espelho onde se refletirá/ a Vossa 
Divina Imagem.”

Costumo dizer que orar é viver 
a Lei de Deus a todo momento, 
porque fala ao coração, e este é a 
porta de Deus em nós.

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

paivanetto@lbv.org.br — 
www.boavontade.com
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Política Audiência na Câmara
Defesa diz não colocar em dúvida 
credibilidade do sistema eleitoral, diz 
ministro Paulo Sérgio Nogueira

Cigarro proibido
Anvisa mantém proibição do cigarro 
eletrônico e defende fiscalização do 
comércio ilegal

A apresentação de resultado 
negativo em exame toxicoló-
gico de detecção é obrigatória 
para a habilitação e a renovação 
da Carteira Nacional de Habi-
litação do motorista autônomo 
de transporte coletivo escolar, 
conforme determina lei do 
Código de Trânsito Brasileiro. 

Essa foi a tese aprovada por 
unanimidade de votos pela 1ª 
Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, sob o rito dos re-
cursos repetitivos. A sentença 
é obrigatória pelas instâncias 
ordinárias e, portanto, deverá 

ser obedecido. 
Segundo o artigo 148-A do 

Código de Trânsito Brasileiro, 
o exame toxicológico para ha-
bilitação e renovação é obriga-

Motorista de van precisa de exame 
de toxicológico para renovar CNH

TRANSPORTE ESCOLAR

Essa foi a tese aprova-
da por unanimidade de 
votos pelos ministros 
da 1ª Seção do STJ

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

tório para todos os condutores 
das categorias C (transporte de 
carga), D (transporte de pas-
sageiros cuja lotação exceda 8 
lugares) e E (condutor de com-
binação de veículos B, C ou D). 

Ação
Os autores da ação defen-

dem que a norma tem como 
alvo motoristas profissionais 
de transporte de carga e de 
passageiros e que o objetivo 
do legislador foi reduzir a vio-
lência nas estradas federais e 

estaduais, provocada pelo uso 
de substâncias psicoativas pelas 
dificuldades inerentes à função: 
longas jornadas, distância da 
família, prazos exíguos etc. 

No caso julgado, o TRF-5 en-
tendeu que o exame toxicológi-
co só deveria mesmo ser exigido 
de motoristas profissionais. Já a 
União defende que a obrigato-
riedade não depende do exercí-
cio profissional da atividade de 
motorista, mas sim do fato de o 
condutor possuir habilitação de 
categoria C, D ou E. 

contrário do que ocorre com os 
demais interessados em obter 
ou renovar a habilitação na 
mesma categoria “D”. 

“Nesse cenário, portanto, 
não se verifica nenhum fun-
damento legal ou lógico que 
autorize desobrigar os moto-
ristas autônomos de transporte 
coletivo escolar, quando da 
habilitação ou da renovação de 
suas CNHs, de se submeterem 
ao exame toxicológico de larga 
janela de detecção”, concluiu. A 
votação foi unânime. 

SABATINA

Aldenis vai à Câmara hoje tentar 
explicar fechamento de UBS

ARTIGO

148-A
DO CTB  diz que  exa-
me toxicológico para 
habilitação e renova-
ção é obrigatório das 
categorias C, D e E

Moradores do bairro Jardim 
Felicidade prometem pressio-
nar o secretário de Saúde de 
Rio Preto, Aldenis Borim, na 
tarde desta quinta-feira, 7, na 
Câmara Municipal. Aldenis 
vai atender convite da Comis-
são Permanente de Saúde do 
Legislativo para explicar os 
motivos que levaram a pasta 
a anunciar o fechamento da 
UBS do bairro. 
O anúncio do fechamento re-
voltou os moradores do bair-
ro a ponto de se organizarem 
e promoverem dois protestos 
em frente a USB, no dia 28 de 
junho. Cerca de 60 moradores 
participaram. Todos exigiram 
a manutenção da UBS aberta 
e do atendimento médico no 
local. 
Do lado da Prefeitura a in-
formação é de que haverá 
abertura de uma unidade no 
bairro Solidariedade o que 
dispensaria o funcionamento 
de outro serviço próximo. Os 

moradores dizem que pessoas 
idosas e crianças vão ter pro-
blemas. Para eles, o Solidarie-
dade é longe e para chegar é 
necessário passar por uma 
vicinal. 
Um requerimento de convo-
cação para que Aldenis fosse a 
Câmara chegou a ser apresen-
tado, mas foi rejeitado duran-
te sessão da última semana. E 
ele foi convidado.

Ao DHoje
Em entrevista ao Dhoje o se-
cretário de Saúde Aldenis 
Borim adiantou o que deverá 
dizer aos vereadores no en-
contro desta quinta. O secre-
tário afirma que uma nova 
política na área da saúde, em 
especial das UBS’s, está sen-
do colocado em prática pela 
pasta. 
“A política hoje da saúde é 
antes de você ficar fazendo 
novas unidade você pegar as 

unidades que não estão com 
bom atendimento, humaniza-
do, com qualidade, fazê-la em 
uma mesma região para me-
lhorar. Não adianta fazer uma 
unidade linda, longe e deixar 
uma onde tem uma densidade 
populacional enorme e faze-la 
pequena”, disse. 
Aldenis também adiantou que 
os custos para manutenção da 
unidade, no valor de R$ 300 
mil por mês, em especial com 
recursos humanos, estão in-
viabilizando as atividades. 
“Não conseguimos manter 
as duas, ou funciona uma ou 
funciona outra. Foi feito um 
estudo que aquele local onde 
foi feito é distante para toda a 
região. Ela precisava ser ade-
quada, é antiga”, disse Borim. 
“Vou na Câmara mostrar e 
explicar esses dados e obvia-
mente vai depender de dis-
cussão, porque as duas não dá 
para serem mantidas”, disse. 

Aldenis vai atender convite da Comissão Permanente de Saúde

HOMENAGEM

Prefeitura reinaugura estátua 
de Leonardo Gomes no Terminal

A Prefeitura de Rio Preto, por 
meio da Empresa Municipal 
de Urbanismo (Emurb) e da 
Secretaria de Serviços Gerais, 
recolocou o monumento do 
jornalista Leonardo Gomes 
na manhã desta quarta-feira, 
6. A peça de bronze, que fica 
sobre uma base em mármore, 
foi instalada no piso superior 
do Terminal Urbano de Rio 
Preto, praça suspensa que 
agora também recebe o nome 
do homenageado. 
O monumento havia sido reti-
rado da antiga Praça Cívica e 
guardado pela família do jor-
nalista quando teve início a 
construção do novo terminal 
urbano de Rio Preto. Agora a 
peça está instalada próximo 

O anúncio do fe-
chamento revoltou 
os moradores do 
bairro a ponto de 
se organizarem e 
promoverem dois 
protestos

Motorista de van escolar precisa de exame toxicológico para renovar CNH, decide o STJ

Relatora, a ministra Regina 
Helena Costa observou que a lei 
que alterou o, uso da expressão 
“motorista profissional” diver-
sas vezes, mas não ao incluir 
o artigo 148-A, exatamente ao 
incluir a exigência do exame 
toxicológico de larga janela de 
detecção. 

Para ela, admitir a dispensa 
dos motoristas de transporte 
coletivo escolar de realizarem o 
exame toxicológico equivaleria 
a conferir tratamento privile-
giado e não previsto em lei, ao 

à passarela que liga o cone 
central do Terminal Urbano 
Manoel Antunes à rodoviária 
Laudo Natel e ao antigo termi-
nal urbano – que se transfor-
mará no Terminal Suburbano 
de Rio Preto quando concluí-
da a reforma na rodoviária. 
A reinauguração contou com 
a presença do prefeito Edi-

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br
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Vereadores 
não podem 
legislar 
sobre GCM

O Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça de 
São Paulo reconheceu a 
inconstitucionalidade de 
uma lei de Catanduva que 
criou um projeto para a 
Guarda Municipal bati-
zado de Guarda Maria da 
Penha, com o objetivo de 
monitorar a segurança 
de mulheres vítimas de 
violência doméstica no 
município. 

De iniciativa parla-
mentar, a lei foi ques-
tionada pela prefeitura 
com o argumento de que 
compete apenas ao chefe 
do Executivo deliberar 
sobre a organização e o 
funcionamento da Admi-
nistração Pública. Além 
disso, foi alegado que a 
legislação penal já esta-
belece procedimentos 
contra os infratores das 
medidas protetivas pre-
vistas na Lei Maria da 
Penha. 

Por unanimidade, a 
ADI foi julgada proceden-
te. “Conquanto louvável 
o intento do legislador 
em relação ao tema, a 
Lei 6.174, de 17 de junho 
de 2021, do município de 
Catanduva viola, efetiva-
mente, o artigo 5º, caput, 
da Constituição Bandei-
rante, de observância 
obrigatória pelos mu-
nicípios de acordo com 
o artigo 144 da mesma 
Carta”, diz.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

nho Araújo e de familiares 
do jornalista. “Hoje estamos 
celebrando esse espaço lindo, 
moderno e que vai ser inclu-
sive utilizado no FIT [Festival 
Internacional de Teatro]. A 
família está muito feliz pela 
lembrança e pelo respeito à 
população e à história de Leo-
nardo Gomes”, afirmou o neto 
Fernando Costantini Gomes. 
O prefeito Edinho também 
falou da importância da ce-
lebração. “A cidade precisa 
ter a sua história contada, e 
um busto do Leonardo Go-
mes neste espaço, que tem 
um grande fluxo de pessoas, 
é um destaque importante 
para continuarmos celebran-
do esse nome, homenageando 
um jornalista e empreende-
dor que fez muito pela nossa 
sociedade e que completaria 
hoje 124 anos”, comentou.

Divulgação

ELEIÇÕES EM SP

França com Haddad; PSD com Tarcísio
Márcio França (PSB) deve 
formalizar no próximo sá-
bado, 9, a desistência de sua 
pré-candidatura ao governo 
de São Paulo. O ex-governa-
dor do estado já informou a 
decisão ao comando do par-
tido, alegando que Fernando 
Haddad (PT) está à frente 
nas pesquisas eleitorais. 
O anúncio oficial deve acon-
tecer em evento ao lado do 

ex-presidente e pré-candida-
to do PT à presidência, Luiz 
Inácio Lula da Silva, no ABC 
Paulista. 
Fora da corrida pelo governo 
estadual, França será candi-
dato ao Senado pela chapa 
liderada por Fernando Had-
dad. O acordo foi costurado 
em um almoço entre França, 
Haddad, e Lula e seu colega 
de chapa, Geraldo Alckmin, 

no domingo, 3.

PSD
Presidente nacional do PSD, 
o ex-ministro Gilberto Kas-
sab confirmou que seu par-
tido formalizará, em evento 
nesta quinta-feira, 7, apoio 
à candidatura do ex-minis-
tro Tarcísio de Freitas (Repu-
blicanos) ao governo de São 
Paulo, apoiado por Bolsonaro.

Divulgação
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CIDADES Petrobras
Em maio, a produção de petróleo no 
país atingiu cerca de 2,879 milhões de 
barris por dia (MMbbl/d) 

Forças Armadas
O ministro da Defesa, Paulo Sérgio No-
gueira de Oliveira, pediu ao Congresso 
mais recursos às Forças Armadas.

O Águia da Polícia Militar 
realizou na tarde desta quarta-
-feira, 06, uma operação mais 
que especial. Um homem da 
cidade de Cardoso, região de 
Rio Preto, teria que passar por 
um transplante em São Paulo, 
mas o tempo de vida do órgão 
era curto, com a necessidade 
do paciente chegar no Hospital 
Leforte, no bairro da Liberda-
de, até as 14h30. 

Estrada
O paciente, de 31 anos, 

estava na estrada Washington 

ESTAVA NA ESTRADA

Águia socorre paciente 
que perderia transplante

ESTELIONATO

Falso bancário aplica golpe em 
idosa, que perde R$ 33,1 mil

Luís, perto de Rio Claro, sendo 
conduzido por uma ambulân-
cia, mas não daria tempo, já 
que era uma viagem longa e 
o trânsito na rodovia estava 
pesado. Foi quando o Águia 
foi acionado. 

O Helicóptero Águia foi ao 
encontro do paciente, efetuou 
o resgate e levou ao hospital 
em tempo do procedimento do 
transplante. 

A ação proporcionou me-
lhor tempo de resposta, en-
curtando o atendimento em 
aproximadamente 3 a 4 horas.

Helicóptero pega paciente na estrada e leva para transplante em SP

Falso bancário aplica golpe de R$ 33,1 mil em idosa rio-pretense

Uma dona de casa, de 51 
anos, foi encontrada ensan-
guentada e pendurada pelo 
pescoço em uma viga no telha-
do da área de sua residência, 
no Jardim Seyon, na manhã 
desta terça-feira, 5. O cadáver 
foi achado pelo marido, de 
52 anos, e pela filha do casal. 
A Polícia Civil de Rio Preto 
investiga o caso como morte 
suspeita. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, “há dúvida razoável 
quanto a tratar-se de suicídio”. 
Para a PM, o esposo da vítima 
disse que ela tinha histórico 
de depressão e que quis ficar 
sozinha com os cachorros en-
quanto ele trabalhava em seu 
comércio, localizado na frente 
do imóvel da família. 

De acordo com o homem, 
aproximadamente uma hora 

Mulher é achada ensanguentada 
e enforcada em casa pela família

MORTE SUSPEITA

depois a encontrou enforcada. 
Quando o Resgate chegou a 
vítima estava em óbito, com o 
corpo todo coberto de sangue. 

O celular da mulher foi 
apreendido para ser periciado. 
O cadáver passou por autóp-
sia no Instituto Médico Legal 
(IML).

Rodovia
Na manhã desta quarta-

-feira, 06, por volta das 6h da 
manhã, na Rodovia Eucldies 
da Cunha, próximo ao muni-
cípio de Jales, um motociclista 
colidiu com a traseira de um 
veículo semi-reboque. 

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Federal, o jovem 
de 20 anos que conduzia a 
motocicleta não resistiu aos 
ferimentos e veio a falecer. O 
acidente será investigado.

O cadáver foi achado 
pelo marido, de 52 anos, 
e pela filha do casal. A 
Polícia Civil de Rio Preto 
investiga

Polícia investiga caso de mulher encontrada morta em casa enforcada

Traficante é 
preso na área 
central de 
Rio Preto

Durante uma blitz na 
área central de Rio Preto, 
por volta das 10h30 desta 
terça-feira, 5, policiais 
militares desconfiaram 
de um homem, de 34 
anos, que ficou muito 
nervoso ao perceber as 
guarnições e decidiram 
abordá-lo. Ele acabou 
preso em flagrante por 
tráfico de drogas. 

Local suspeito
O local onde o acusado 

se encontrava, na rua Ge-
neral Glicério, nas ime-
dições do viaduto João 
Mesquita, é conhecido 
como ponto de compra e 
venda de drogas. 

Crack
Com o autuado, que já 

tem antecedentes crimi-
nais, foram apreendidas 
18 pedras de crack em-
baladas para comerciali-
zação e R$ 30. 

Levado até o Plantão, 
ele teve a prisão confir-
mada e deve aguardar 
decisão judicial na carce-
ragem rio-pretense.

Briga termina 
com facadas e 
espancamento 
por populares

Um homem, de 37 
anos, levou duas facadas, 
sendo uma no pulmão, 
e o acusado do crime, 
de 39 anos, apanhou de 
populares, na tarde des-
ta terça-feira, 5, na área 
central de Rio Preto. 

A vítima foi esfaque-
ada em um hotel e o au-
tor encontrado ferido na 
cabeça e nas nádegas em 
uma pensão. 

Para a Polícia Militar, 
o agressor disse que se 
desentendeu com o outro 
homem e que foi agredido 
por pessoas que estavam 
no local, alegando que 
desferiu os golpes com 
a arma branca apenas 
para se defender e que 
não teve a intenção de 
matar a vítima, que foi 
hospitalizada. 

O acusado passou por 
atendimento médico na 
UPA Tangará, prestou 
depoimento na Central 
de Flagrantes e vai res-
ponder em liberdade por 
tentativa de homicídio, 
pois o delegado acatou a 
tese da legítima defesa.

Da REPORTAGEM
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Homem é baleado e ex-enteado é preso
Um jovem, de 18 anos, foi 

preso em flagrante por tentar 
matar o ex-padrasto, de 41 
anos, às 12h45 desta terça-fei-
ra, 5, no bairro Duas Vendas, 
em Rio Preto. A vítima foi ba-
leada, passou por cirurgia na 
Santa Casa e segue internada 
em estado grave. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, enquanto aguardava 
para ser socorrido pelo Samu, 

o paciente contou à Polícia 
Militar que estava caminhan-
do para seu local de trabalho 
quando o ex-enteado passou 
em uma motocicleta e fez os 
disparos, atingindo-o na parte 
inferior das costas, fugindo em 
seguida. 

O acusado foi localizado na 
empresa onde é funcionário, 
negou o crime e apresentou 
versões contraditórias à PM. 

Primeiro disse que não tinha 
saído da firma, depois que saiu 
a pé para buscar marmita. Ao 
ser questionado pelos policiais 
que o motor da moto estava 
quente ele alegou que foi no 
serviço da mãe e para sua casa, 
onde teria almoçado. 

Arma
A arma usada no atentado 

não foi localizada. O suspeito 

passou por exame residuográ-
fico. No quarto do autuado fo-
ram apreendidas uma blusa de 
frio, descrita pela vítima como 
a que foi usada pelo jovem no 
crime, e cinco comprimidos 
de ecstasy. 

Após ter a prisão confirma-
da na delegacia, o indiciado foi 
levado à carceragem rio-pre-
tense, onde aguardará decisão 
da Justiça.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Homem é baleado no Duas Vendas e ex-enteado é preso

Segundo o boletim 
de ocorrência, “há 
dúvida razoável 
quanto a tratar-se 
de suicídio”. a vítima 
tinha problemas de 
depressão

Uma rio-pretense, de 65 
anos, foi enganada por um 
falso bancário, que fez três 
PIX e três empréstimos em 
seu nome, totalizando R$ 
33.178,00. 

A fraude ocorreu às 13 ho-
ras desta terça-feira, 5, e a víti-
ma registrou queixa na Central 
de Flagrantes às 19h34. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o golpista ligou no 
celular da aposentada e disse 
que estavam tentando sacar 
R$ 4,8 mil de sua conta bancá-
ria, orientando-a a ir até uma 
agência para supostamente 
fazer um procedimento para 
bloquear a transação. 

Em um caixa eletrônico, a 
idosa seguiu as instruções do 
criminoso e ao tirar um extrato 
descobriu que ele havia sacado 
R$ 9.991,00 e que havia R$ 
23.194,27 que o bandido não 
tinha conseguido transferir. 

O estelionato será investi-
gado pelo 1º DP de Rio Preto.

Roubo
O 1º DP de Rio Preto vai 

investigar um furto em que a 
vítima, de 70 anos, teve um 

prejuízo de R$ 2 mil em espé-
cie. O crime aconteceu dentro 
de um ônibus circular. 

Na Central de Flagrantes, 
a idosa disse que embarcou 
num coletivo, por volta das 8 
horas desta terça-feira, 5, no 
terminal urbano da cidade, e 
desembarcou no ponto pró-

ximo a um hospital no bairro 
Redentora. 

Ao procurar por sua cartei-
ra para retirar medicamentos 
na farmácia de alto custo 
percebeu que o acessório, con-
tendo o dinheiro, quatro car-
tões bancários e documentos 
pessoais havia desaparecido.

Funcionário do 
DER morre após 
ser atingido 
por retrovisor

Um funcionário do DER 
morreu, na tarde desta ter-
ça-feira, 5, após ser atingi-
do pelo retrovisor de um 
ônibus, na Rodovia Jorge 
Bassil Dower, próximo ao 
município de Nantes-SP. 

Trabalhando
No momento do aciden-

te, o homem estava pintan-
do a sinalização da rodovia, 
quando foi atingido pelo 
retrovisor de  um veículo 
que seguia no sentido con-
trário da pista. 

De acordo com a Polí-
cia Militar Rodoviária, a 
vítima estava em cima de 
um caminhão que fazia o 
trabalho no local e, ao fa-
zer o contorno para descer 
do veículo, foi atingida na 
cabeça pelo retrovisor de 
um ônibus que passava 
pelo local. 

A vítima foi socorrida 
ao Hospital de Iepê-SP, 
porém, não resistiu aos 
ferimentos.

(Colaborou Sarah 
Belline)
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O Hospital de Base tem 164 
pacientes na fila à espera 
de um transplante, segun-
do a assessoria de impren-
sa da Fundação Faculdade 
de Medicina de Rio Preto 
(Famerp). Do total, 105 
pacientes aguardam um 
transplante de rim, 44 de 
fígado e 15, de pulmão. 
Segundo artigo escrito 
nesta quarta-feira (6) pelo 
médico Renato Silva, Che-
fe da Unidade de Trans-
plante de Fígado do HB, o 
aumento da fila em todo o 
país tem um motivo. “Estes 
números estarrecedores 
mostram o impacto da co-
vid na vida destes milha-
res de brasileiros”, diz ele, 
acrescentando que “nove 
pacientes morrem ao dia” 
à espera do transplante. Os 
números são do primeiro 
trimestre de 2022. 
No artigo, ele lista que hoje 
temos “58 mil brasileiros” 
que aguardam um órgão, 
segundo a Associação Bra-
sileira de Transplante de 
Órgãos (ABTO). Um au-
mento de 30% em relação 
ao cotidiano anterior à 
pandemia. Em 2021, 4.200 
pessoas morreram na fila 
e a expectativa é que este 
ano, mais 4.500 doentes 
não vão aguentar a espera. 
Renato Silva cita dados do 
médico Gustavo Ferrei-
ra, presidente da ABTO, 
para dizer que a pandemia 
desestruturou a fila dos 
transplantes e reverteu a 
tendência e alta nas doa-
ções. A insegurança entre a 
Covid e um paciente debi-
litado para ser manipulado 
em um ambiente hospi-
talar é um dos problemas 
que levaram a esse quadro. 
Para ele, mesmo com o atu-
al ritmo de doações, o país 
poderia ter mais órgãos à 
disposição de transplantes. 

Recuperação
Uma saída é a estruturação 
de CRO (Centro de Recu-
peração de Órgão). Para 
isso, a unidade hospitalar 
tem que adquirir uma má-
quina de perfusão. Ela re-
cupera órgãos. Ele explica 
em seu artigo que, com ela 
pode “recuperar pulmões, 
coração, fígado, rins e, com 
isto, mudarmos esta reali-
dade.” 
Ele diz manter o “entu-
siasmo para, após teste-
munhar o sucesso destes 
centros de recuperação de 
órgãos naquele país euro-
peu (Holanda), ir adiante 
com esta proposta, sensibi-
lizando e envolvendo o Go-
verno Federal e o Congres-
so Nacional neste projeto, 
pois temos a certeza de 
que assim diminuiremos o 
sofrimento de milhares de 
brasileiros.” 

HB tem 164 pessoas na fila 
para transplantes de órgão

SAÚDE

Segundo o médico 
Renato Silva a Covid 
fez a fila crescer 30% e 
desestruturou o proce-
dimento de coleta

Segundo o médico Renato Silva, do HB, a Covid fez a fila crescer 30% e desestruturou o procedimento 
de coleta de órgãos no país
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DADOS SEADE

Em Rio Preto, 10,7% das mulheres e 7,9% homens têm 60 anos
Segundo a Fundação Seade, 

Rio Preto tem 10,7% de mu-
lheres e 7,9% de homens com 
mais de 60 anos. A Fundação 
usa como base a projeção 
do IBGE na qual Rio Preto 
tem 452.810 habitantes. São 
49.808 mulheres e 35.771 ho-
mens acima dos 60. 

A taxa anual de cresci-
mento referente às pessoas de 
60 anos e mais, entre 1950 e 
2022, no Estado de São Paulo, 
correspondeu a 4,1%, elevan-
do a proporção de idosos na 
população total, de 4,4% para 
16,2%, o que equivale a 7,313 
milhões de idosos em 2022. 

No mesmo período, para o 
total da população, a taxa de 
crescimento foi de 2,2% (entre 
o crescimento vegetativo – 
número de nascidos – e novos 

moradores), de acordo com 
as projeções demográficas da 
Fundação Seade. 

Crescimento
Na década de 1950 do sécu-

Programa tem 
capacitação 
gratuita e 
100% online

A cidade de Bonifácio 
está abrindo inscrições 
para quem tem um ne-
gócio relacionado à Tec-
nologia da Informação, 
assistência técnica, ou 
vendas e quer melho-
rar a gestão empresarial, 
desenvolver estratégias 
de marketing digital e 
vendas para aumentar o 
faturamento. 

É o Fature Mais Tic do 
Sebrae! Com capacitação 
100% gratuita e online, 
composto por 5 encontros 
online e ao vivo, consulto-
ria individual e ferramen-
tas de gestão para alavan-
car seus resultados. 

Interessados devem 
acessar o site:

https://bit.ly/fature-
maisTI

(17) 3214-6688
 - WhatsApp ou 

      (17)99764-6051. 

O subprocurador geral do 
de Justiça, Wallace Paiva Mar-
tins Junior, deu parecer pela 
inconstitucionalidade na Ação 
Direta de Inconstitucionalida-
de (Adin) movida pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB) contra 
Lei que aumentou os seus 
salários, vice-prefeito, do che-
fe-de-gabinete e secretários. 
Edinho argumenta que não há 
previsão constitucional para 
o aumento anual do prefei-
to. Apenas dos servidores. O 
subprocurador concorda. 

O aumento foi vetado pelo 
prefeito. O veto derrubado pe-
los vereadores. O teto salarial 
do município é o salário do 
prefeito. Sem aumento, repre-
sa o salário dos servidores mu-
nicipais. Esse oi o argumento 
usado pelos vereadores para 
derrubar o veto e manter a 
Lei que concedeu o aumento. 
Se receber acima do que é 
permitido por Lei, os agentes 
públicos podem ser responder 
na Justiça. Hoje, o salário do 
prefeito é de R$ 17,2 mil.   

Com a derrubada do veto, o 
salário do prefeito passou dos 

PGE é contra reajuste da 
pela Câmara ao prefeito

atuais R$ 17,2 mil para R$ 19,1 
mil, o do vice-prefeito salta de 
R$ 8,58 mil para R$ 9,5 mil, e 
dos secretários sai de R$ 15,2 
mil para 16,9 mil. O teto passa 
a ser R$ 19,1 mil. 

A ação movida pela prefei-
tura aguarda decisão final da 
turma do Tribunal de Justiça 
(TJ). A turma se municia de 
pareceres e dá o voto. Se o 
prefeito perder a ação, o teto 
do funcionalismo vai para R$ 
19,1 mil. Se vencer, permanece 
como está.

Da REPORTAGEM
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A Turma da 8ª Câmara de 
Direito Criminal do Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJ) 
manteve sentença condenando 
Jonatas Tavares da Silva a 11 
anos, um mês e dez dias de pri-
são em regime fechado, mais 
52 dias-multa. Ele foi acusado 
e condenado em primeira ins-
tância. O relator da ação foi o 
desembargador Sérgio Ribas. 

Jonatas é acusado de des-
viar R$ 300.060,00 em pro-
veito próprio da Fundação 
Faculdade Medicina de Rio 
Preto (Famerp) entre agosto 
de 2014 e maio de 2016. A 
escola é vinculada à Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento 
Econômico. Portanto, foi des-
vio de dinheiro público. 

O ex-funcionário usava sua 
condição funcional para remo-
ver registros das pessoas e em-
presas que deveriam receber as 
quantias e preenchia com seus 
dados pessoais, como número 
de documentos e contas bancá-
rias. Houve desvio de quantias 
superiores a R$ 20 mil. 

O ex-funcionário também 
exercia cargo de confiança e 

FAMERP

TJ mantém condenação de 
ex-funcionário por desvios 

por isso sua pena foi aumenta-
da. A soma total do período em 
que ele tem que cumprir pena 
somam-se, portanto, três con-
denações por ter dois crimes: 
um deles, 19 vezes e outro, 54, 
resultando em 11 anos, um mês 
e 10 dias. 

Por ser funcionário de 

TJ mantém condenação de ex-funcionário da Famerp
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lo passado, o estado tinha 11,6 
idosos com 60 anos ou mais 
para 100 crianças e jovens de 
0 a 14 anos. Essa proporção 
foi crescendo lentamente até 
2000, quando se registrou 

34,1 idosos por 100 crianças e 
jovens. Mas nos últimos anos 
o número cresceu muito. Em 
2022 as projeções indicam que 
há 86,7 idosos para cada 100 
crianças entre 0 e 14 anos. 

A Fundação usa como base a projeção do IBGE na qual Rio Preto tem 452.810 habitantes.

Segundo o médico 
Renato Silva, do HB, 
a Covid fez a fila 
crescer 30% e de-
sestruturou o pro-
cedimento de coleta 
de órgãos no país

O aumento registrado nos 
últimos 22 anos, de 2,5 vezes, 
se deve à queda na fecundida-
de e maior sobrevivência da 
população. 

A expectativa é de que, em 
2026, essas duas parcelas se 
aproximem, com 8,3 milhões 
de pessoas cada um dos dois 
grupos. 

Mais mulheres
Quanto mais se avança na 

idade, maior é a proporção de 
mulheres idosas. 

Entre 60 e 64 anos, 54,3% 
são mulheres. A partir dos 80 
anos de idade, essa concentra-
ção chega a 63,3% a cada grupo 
de crianças entre 0 e 14 anos. 

Para cada 100 mulheres 
com mais de 60 anos, são 84,2 
homens. Essa diferença de-
corre da maior sobrevivência 
feminina. 

confiança, Jonatas não tinha 
hora para deixar a repartição 
pública e podia alterar a do-
cumentação. O dinheiro era 
desviado de funcionários que 
tinham direitos atrasados, o 
complemento de férias, e os 
fornecedores, pagamentos a 
receber.

INCONSTITUCIONAL
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Alarme vira AmAA e terá urbanização 
dos 10 alqueires de área da escola 

SERVIÇOS

Padre Adriano Zandoná, 
da Comunidade Canção Nova, 
é o sacerdote e influenciador 
digital representante da língua 
portuguesa, escolhido pelo Di-
castério para a Comunicação, 
do Vaticano, para auxiliar na 
“ouvidoria” do “Sínodo dos 
Bispos 2023” nas redes sociais. 

No seu facebook, twitter 
e instagram (@padreadria-
nozandona), padre Adriano 

NAS REDES SOCIAIS

Padre da Canção Nova cuida 
de pesquisa do Vaticano

já disponibilizou o link para 
acesso ao questionário, atra-
vés do qual o papa Francisco 
quer ouvir os cristãos católicos 
que são presença da Igreja no 
chamado “Continente Digital”. 

O tema da XVI Assembleia 
Geral do Sínodo dos Bispos, 
convocada pelo Sumo Pontífi-
ce é: “Por uma Igreja sinodal: 
comunhão, participação e mis-
são”. A última fase do Sínodo, 
iniciado em 2021, será em 
outubro de 2023, quando os 
bispos de todo mundo estarão 
reunidos em Roma com o papa 
Francisco. 

A primeira, “Fase Diocesa-
na”, com momentos de encon-
tro, reflexão e oração (escuta 
dos batizados), nas paróquias 
e dioceses, termina em agosto 
deste ano. A segunda fase 
acontece em setembro, quando 
a Secretaria Geral do Sínodo 
apresentará o instrumento de 
trabalho com as contribuições 
de todo mundo. O documento 
será discutido em reuniões em 
todos os  continentes. 

Nesta quinta-feira (7) o 
Instituto Alarme desaparece e 
em seu lugar nasce o Instituto 
AmAA (Amor, Acompanha-
mento e Atenção). 

Novidade
Mas essa não é a grande no-

vidade. A direção vai anunciar 
a implantação de um Plano 
chamado Masterplan. Ele vai 

A direção vai anunciar 
a implantação 
de um Plano 
chamado Masterplan 

Da REPORTTAGEM
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RIOPRETO SHOPPING

“O Teatro vai ao Shopping” é 
atração da campanha de férias

O Riopreto Shopping reali-
za de 08 a 14 de julho, a quinta 
edição do “O Teatro vai ao Sho-
pping”, festival inteiramente 
voltado para o público infantil 
que acontece no palco da Praça 
3 de Eventos de forma gratuita, 
sempre às 17h. 

Com espetáculos para todas 
as idades e contendo diversas 
linguagens, e estéticas teatrais, 
o festival retorna com uma 
programação intensa e com es-
petáculos de diversos gêneros, 
como comédia, musical, circo 
e teatro para bebês. 

Pré-estreia
Entre os destaques está a 

pré-estreia do “O Entregador 
de Queijo e Outros Mamulen-
gos”, da Cia. Beco de Rua e o 
premiado espetáculo “Can-
dim”, da Cia. da Casa Amarela, 
que é vencedor do APCA 2002 
e de mais de 40 prêmios em 
festivais de teatro.  

“Nosso Festival já entrou 

para a agenda teatral da cidade, 
por isso estamos muito felizes 
com a retomada do evento. Po-
der oferecer essa diversidade 
de espetáculos em um espaço 
múltiplo e acessível ao grande 
público é muito gratificante. É 
nosso papel enquanto centro 
de entretenimento promover 
e fomentar a cultura da nossa 
região e garantir diversão de 
qualidade para o nosso públi-
co”, diz Ayla Farias, organiza-

dora do evento. 
Neste ano a curadoria do “O 

Teatro vai ao Shopping” ficou a 
cargo da jornalista Graziela De-
lalibera, assessora de imprensa 
especializada em artes cênicas. 

Para mais informações, os 
clientes podem acessar o site 
do Riopreto Shopping ou nas 
mídias sociais, como Insta-
gram e Facebook.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Alarme vira AmAA e anuncia a urbanização dos 10 alqueires que compõem a escola

A proposta num 
futuro próximo é 
transformar o Ins-
tituto em uma Fun-
dação para ter con-
trole do Curador de 
Fundações do MP

No seu facebook, 
twitter e instagram 
(@padreadrianozan-
dona), padre Adriano 
já disponibilizou o 
link para acesso ao 
questionário

Da REPORTAGEM
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urbanizar os 10 alqueires do 
Instituto. Sempre foi objetivo 
da diretoria, segundo, Flávio 
Amaro da Silva, “que essa área 
fosse oferecida à comunidade 
de Rio Preto”. A terceira pro-
posta é, num futuro breve, a 
mudança de Instituto para 
Fundação. 

Mudança
Flavio diz que o objetivo da 

mudança para uma Fundação 

é garantir a segurança, a pere-
nidade e fiscalização pública 
pelo MP Curador das Funda-
ções. A mudança do nome é 
resultado de uma pesquisa que 
indicou que todas as pessoas 
envolvidas com o atual Alarme 
aprovam. A diretoria deseja 
tirar o “estigma” do atual 
nome, que reverte para uma 
situação de perigo, urgência 
ou de suspeição. 

Mantendora
O Instituto AmAA, hoje, 

é mantenedor do Centro de 

Preservação Patrimonial Cân-
dido Brasil Estrela, Centro 
Esportivo Sonhar & Vencer, 
Colégio Helaine Munia, Centro 
de Fomento à Cultura, Lazer e 
às Artes Por um Amanhã Feliz 
e Escola Samaúma. Todos os 
professores do Instituto são 
especialistas em educação 
infantil e ensino fundamental, 
que contam com estrutura 
completa para aulas dinâmi-
cas, em que o aluno é parte 
atuante no processo ensino/
aprendizagem.

 Flávio diz que “transfor-

mamos vidas agora, atuando 
no presente e mudando o fu-
turo de crianças e adolescentes 
carentes de oportunidades.” 
Danielle Fernandes Lins, di-
retora do Colégio Helaine Mu-
nia, destaca que “o olhar para 
nossas crianças e adolescentes 
como seres individuais, é um 
dos diferenciais do trabalho 
realizado no Colégio e, fazê-los 
identificarem suas habilidades 
e competências, possibilita 
que percebam suas potencia-
lidades, e transformem suas 
realidades.”

Exposição 
sobre filmes 
de Spielberg 
na reta final

Sucesso de público, 
com mais de 6 mil visitan-
tes, a exposição “Welcome 
to Extraordinary” está 
entrando em sua reta final 
no Shopping Iguatemi Rio 
Preto.  Promovendo uma 
viagem extraordinária e 
interativa por filmes de 
um dos maiores cineastas 
norte-americanos, Steven 
Spielberg, a mostra fica 
em cartaz para visitação 
gratuita até o próximo 
domingo, dia 10 de julho. 

Resultado de uma par-
ceria entre a Iguatemi 
Empresa de Shopping 
Centers e a Universal Stu-
dios, o evento inédito na 
cidade conta com uma 
arena de cerca de 200 m² 
projetada para receber 
a exposição na praça de 
eventos do piso térreo 
do empreendimento. O 
foco são quatro grandes 
franquias que Spielberg 
produziu junto com a Uni-
versal: “Tubarão”, “E.T. 
– O Extraterrestre”, “De 
Volta para o Futuro” e 
“Jurassic Park - O Parque 
dos Dinossauros”. 

No acesso à exposição, 
um túnel com luzes neon 
e uma ilustração que une 
os principais ícones das 
obras recepcionam os 
convidados. Uma grande 
oportunidade para fotos e 
para começar a recordar e 
“entrar” nos filmes. 

A exposição é gratuita 
e ficará disponível até 10 
de julho, de segunda a 
sábado, das 10h às 22h.

Da REPORTAGEM

           Transfor-
mamos vidas 
agora, atuando 
no presente e 
mudando o fu-
turo de crianças 
e adolescentes 
Flávio Amaro, 
diretor da AmAA

“

“

Entre os destaques 
está a pré-estreia 
do “O Entregador 
de Queijo e Outros 
Mamulengos”, da 
Cia. Beco de Rua e o 
premiado espetácu-
lo “Candim”, da Cia. 
da Casa Amarela

Riopreto Shopping divulga as atrações das férias de julho

Sesi abre 
inscrições 
para teatro 
e dança

O Sesi Rio Preto está 
com inscrições abertas 
para as novas turmas dos 
cursos de dança e teatro. 
As turmas são voltadas 
para crianças e jovens e 
a matrícula deve ser feita 
na secretaria do Centro 
de Atividades – CAT Sesi. 

As turmas do Núcleo 
de Dança são para pes-
soas a partir de 5 anos 
de idade com ou sem 
experiência em dança 
nas modalidades ballet 
e jazz. As atividades em 
sala são desenvolvidas 
por meio do aprendizado 
das habilidades técnicas e 
exercícios que contribuem 
para o desenvolvimen-
to e percepção corporal 
dos alunos. Os cursos são 
semestrais, com carga 
horária de 30 horas e o 
valor total do módulo de 
R$ 280,00. Para o asso-
ciado que possui o Plano 
Total do CAT Sesi, o curso 
é gratuito.   

Já as matrículas para 
novas turmas do Núcleo 
de Artes Cênicas (NAC) 
são para crianças a partir 
de 8 anos de idade. 

Neste semestre,  o 
NAC também vai ofere-
cer uma oficina de tea-
tro para adolescentes de 
13 a 16 anos, com carga 
horária de 16 horas. Os 
cursos de artes cênicas 
são gratuitos.  Para mais 
informações,  ligue (17) 
3221-8600.

Da REPORTAGEM
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Prefeitura Municipal de 
Tanabi

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

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. MATHEUS BONÁSIO e GABRIELA GOMES, 
sendo ELE filho de WALDEMAR SEBASTIÃO BONÁSIO 
e de CELIA LUCIA INÁCIO BONÁSIO, sendo ELA filha de 
WALDEMAR RODRIGUES GOMES e de MARISTELA TA-
PARO GOMES, brasileiros e residentes neste 3º subdistrito. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o em 
Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 06/07/2022.

Proclamas 

Prefeitura do Município de Tanabi. Tomada de Preços n° 
09/2022. Objeto: Construção de rampas de acessibilidade, 
lombofaixa, pisopodotatil, sinalização de transito, em ruas 
diversas/confluências, conforme planilha, ficando designado 
para o dia 22 de julho de 2022, às 09h15min, para a entre-
ga 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 solici-
tante, no email: licitacao@tanabi.sp.gov.br ou ainda pelo site 
www.tanabi.sp.gov.br. Tanabi, 06 de julho de 2022.  Norair 
Cassiano da Silveira. Prefeito do Município Tanabi.

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 54/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 77/2022
REGISTRO DE PREÇOS: 33/2022 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de 
internação de repouso para idosos em grau III.
Data da realização da Sessão Pública: 20/07/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 06 de julho de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

ESPORTES Sul-Americana
O São Paulo entra em campo nesta 
quinta-feira para enfrentar o Universi-
dad Católica, às 21h30, no Morumb

Negociação
O volante Gabriel Sara, do São Paulo, 
deverá ser negociado com o futebol 
inglês por 10,6 milhões de libras.

Novorizontino estreia 
nesta quinta na 2ª fase

FUTEBOL

O Grêmio Novorizontino 
inicia nesta quinta-feira (7) 
a 2ª fase da disputa do Cam-
peonato Paulista Sub-20. Os 
meninos de Novo Horizonte 
recebem o Guarani, às 15 ho-
ras, no Estádio Jorge Ismael 
de Biasi. A entrada é aberta ao 
público. 

“Fizemos uma semana mui-
to boa de trabalho, com muita 
dedicação, agora é hora de 
desfrutar do jogo e aplicar o 
que vem sendo treinado”, disse 
o técnico Rafael Stucchi. 

O Tigre do Vale compõe 
o Grupo 20 do Estadual, que 
ainda conta com as equipes do 
Capivariano e do Água Santa. 
Na primeira fase, o Novorizon-
tino somou 18 pontos, com seis 
vitórias em dez partidas (60% 
de aproveitamento) no Grupo 
1 e avançou como o melhor 
terceiro colocado. 

Resultados 

O Tigre do Vale compõe 
o Grupo 20 do Estadual, 
com Capivariano e do 
Água Santa

Da REPORTAGEM
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O Mirassol iniciou a se-
gunda fase do Paulista Sub-20 
com vitória por 1 a 0 contra 
o XV de Jaú fora de casa.  O 
grupo do Leão ainda conta 

com Corinthians e Noroeste. 
O Timão venceu nesta rodada 
por 1 a 0 em Bauru. 

Já o Tanabi estrou com der-
rota em casa, por 1 a 0 contra 

a Ferroviária. 
O grupo do Índio da Noro-

este ainda conta com Santos 
e São José. O Peixe bateu 
a Águia do Vale por 2 a 0. 

SUB-20: Novorizontino estreia nesta quinta na 2ª fase

Judô olimpiense garante três medalhas no torneio de Guaíra

EM GUAIRA

Judô olimpiense garante 
três medalhas em torneio

A equipe olimpiense de 
judô da Escola Municipal 
“Sankiti Takahashi” partici-
pou, no último fim de sema-
na, do 17º Torneio de Judô 
Takeshi Uemura, na cidade 
de Guaíra. A competição, 
que é considerada uma das 
mais tradicionais da região 
na modalidade, recebeu 
centenas de atletas de mais 
de 15 cidades do estado. 

Quatro judocas de Olím-
pia, treinados pelo Sensei 
Márcio André Pimenta, 
participaram da disputa 
realizada no Ginásio de 
Esportes José Figueiredo. 
Com excelente participação, 
os olimpienses trouxeram 
duas medalhas de prata e 
uma medalha de bronze 
para a Estância Turística de 

Olímpia. 
Os vencedores foram 

Bruno Tiago Pereira, na 
categoria sênior meio leve 
(vice-campeão), Adriano 
Araí, na categoria sub 13 
peso leve (vice-campeão), 
Camilly Eduarda Pereira ca-
tegoria, sub 15 peso pesado 
(terceiro colocado) e Vitor 
Hugo Amaro, categoria sub 
15 leve (quarto colocado). 

O judô, uma das moda-
lidades esportivas de maior 
tradição no município e que 
recebe apoio da Prefeitura, 
por meio da secretaria de 
Esporte, Lazer e Juventude, 
participará de outros cam-
peonatos no estado ainda 
este ano, com possibilidade 
de novas medalhas para 
Olímpia.

Na La Bombonera, em Bue-
nos Aires, o Corinthians su-
portou por 90 minutos a pres-
são do Boca Juniors-ARG, e a 
partida de volta das oitavas 
acabou empatada em 0 a 0 
na noite desta terça-feira. Nas 
penalidades, o time brasileiro 
avançou vencendo os argenti-
nos por 6 a 5. 
O jogo era tudo ou nada na 
La Bombonera, e o caldeirão 
argentino começou quente. 
Com muita disputa e pouco 
futebol, os erros de passes 
eram dominantes, tanto pelo 
lado do Boca, quanto pelo 
lado do Corinthians. 
Jogando em casa, o  Boca to-
mou as rédeas da partida e 
teve as melhores chances. En-
quanto o Corinthians pouco 
ficava com a bola e se virava 
como podia para sair da pres-
são argentina. 

Benedetto
Dario Benedetto, algoz do 
trio de ferro paulista, perdeu 
as duas melhores chances 
da primeira etapa. Primeiro, 
após cruzamento de Zeballos, 
o atacante sem marcação pe-
gou de primeira e mandou na 
arquibancada. 
A segunda, repetindo Roger 
Guedes no jogo de ida, o ar-
gentino perdeu um pênalti. 

Corinthians supera Boca 
nos pênaltis e avança

LIBERTADORES

Na reta final, o Corin-
thians conseguiu ter o 
controle da bola e ficar 
um pouco no campo de 
ataque

Após consultar o VAR, o juiz 
uruguaio assinalou falta de 
Raul Gustavo em cima de Pol 
Fernández. O zagueiro acer-
tou uma cotovelada no rosto 
do adversário. Na cobrança, 
Benedetto carimbou a trave 
de Cássio. 
O penal perdido não alterou 
o panorama da partida, os ar-
gentinos continuaram domi-
nantes na partida, enquanto o 
time brasileiro não ultrapas-
sava a linha do meio campo. 
Ainda antes do intervalo, o 
Corinthians perdeu o zaguei-
ro João Vitor, após entrada 
de Oscar Romero, o zagueiro 
sentiu a lesão no tornozelo e 
saiu para a entrada de Gil. 

Na segunda etapa o jogo ficou 
no mesmo ritmo do primeiro. 
O Corinthians quase não tinha 
a posse da bola, enquanto o 
Boca fazia uma falsa pressão. 
Apesar de ter a posse de bola, 
o time argentino rondava a 
área brasileira, mas pouco in-
comodava o gol de Cássio. 
Na reta final, o Corinthians 
conseguiu ter o controle da 
bola e ficar um pouco no cam-
po de ataque, mas não conse-
guiu nenhuma finalização. E a 
partida foi para os pênaltis. 
Nos pênaltis, Rojo, Izquierdoz 
e Pol Fernandez anotaram 
para o Boca; Villa, Benedetto, 
de forma bizarra, perderam 
suas cobranças. Pelo lado do 

Corinthians, Fábio Santos, 
Cantillo e Roger Guedes mar-
caram. Raul Gustavo e Bruno 
Melo pararam nas mãos do 
goleiro argentino. 
Nas alternadas, Roni e Pí-
ton foram às redes, junto com 
Oscar Romero e Varela. Na oi-
tava cobrança, brilhou a estre-
la de Cássio: o goleiro pegou 
a cobrança de Ramirez e Gil 
contou com a sorte para colo-
car o Corinthians nas quartas 
de final da Libertadores. 
O Corinthians agora vira a 
chave para o Brasileirão, já 
que no domingo (10) o time 
encara o Flamengo, às 16h, na 
Arena Neo Química, em Ita-
quera.

Corinthians supera Boca nos pênaltis e segue vivo na Libertadores

Agência BRASIL
redacao@dhoje.com.br
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SOCIAL
DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

 Casório no Palácio Tangará
Será um luxo o casamento da rio-pretense, Maria Cristina 
(Kika Cabrera), filha de Edi Cabrera Rodero e Maria Inês 
Bellini Cabrera, marcado para o próximo dia 15 de julho, às 18 
horas, no Palácio Tangará, em São Paulo. O noivo, Luiz Anto-
nio, paulistano, é filho de Luiz Antonio Costa Donelli e de Ma-
ria Estrella del Carmen Varela Labando. Muitos amigos, da 
nossa cidade, vão marcar presença na badalada noite festiva.

 Leilão e show na fazenda
O pecuarista Manoel Carlos (Manezinho) Lemos agita uma 
de suas fazendas, Eldorado, em Pontalinda, ao lado de Ro-
naldo Alves, pecuarista, para Mega Leilão Nelore de Elite, a 
partir desta sexta-feira, almoço, e show com a dupla César 
Menotti & Fabiano. O evento vai até domingo, com a pre-
sença de muitos agropecuaristas da região, e amigos convi-
dados de Rio Preto. No sábado, apresentação dos animais, 
inicio do leilão, e a noite, big jantar.

 Noite de joia rara
O amigo Frederico (Fred) Tebar iluminou seu bonito apar-
tamento no Edifício Antares, na noite da última segunda-
-feira, para apresentar lindas semi jóias de Sarah Andrade, 
para convidadas, e alguns convidados vips. O “apê” ganhou 
uma decoração especial de Cinthia Sestini e Samantha Dalla 
Pria, e as delícias da gastronomia foram assinadas por Rose 
Roque. Foi uma noite de joia rara.

 Sucesso de público
Com mais de 6 mil visitantes, a exposição “Welcome to Ex-
traordinary” está entrando em sua reta final no Shopping 
Iguatemi Rio Preto. Promovendo uma viagem extraordiná-
ria e interativa por filmes de um dos maiores cineastas norte-
-americanos, Steven Spielberg, a mostra fica em cartaz para 
visitação gratuita até o próximo domingo, dia 10 de julho.

 Neste final de semana
Nos dias 8,9 e 10 de julho, Rio Preto irá sediar a Copa Escola 
Guga, evento nacional que vai reunir atletas de todo o país. A es-
cola Guga Rio Preto, que funciona no Automóvel Clube, foi uma 
das quatro unidades escolhidas para a 2ª etapa da competição 
neste ano. Mais de 350 atletas são aguardados em Rio Preto.

 Três dias de festança
O festeiro, e também empresário, Binho Neves, comemorou 
seu aniversário do jeito que queria. Convidou aproximada-
mente 300 amigos, durante os três dias de festança com mui-
tos comes e bebes, além de música ao vivo sertaneja e DJs, 
em sua casa de veraneio, no Condomínio Enseada Azul, em 
Fronteira. No sábado à tarde, a festança foi mais agitada, até 
altas horas da madrugada com muitos amigos rio-pretenses.   

 Mais animado do rodeio
O camarote mais animado do Rodeo Country Bulls chegou! É 
o CAMAROTE DO ED! Um espaço temático com capacidade 
para 250º pessoas, com muita comida, música boa e diver-
são garantida. Nos 5 dias de rodeio! E o melhor: open bar e 
open food! Garanta já o seu convite no site jvingressos.com.
br   Mais informações: (17) 99137-8794.

 Lançamento da festa Barretão
A Associação OS INDEPENDENTES, promotora da 65º edição 
“Festa do Peão de Barretos 2022”, em agosto, realiza hoje, às 
10h30, coletiva de imprensa para apresentação das novidades 
e programação da maior festa da América Latina. A coluna vai 
marcar presença no lançamento no Parque do Peão, em Barretos.

 Chegando na Redentora
Muito bacana. Flávia Lerro, ao lado da elegante mamãe, 
Marilda Lerro, depois de anos trabalhando com moda, está 
iniciando o sonho de roupas feitas sob medida, agora “baza-
ar redentora ateliê”. Sucesso cada vez mais na empreitada. 

 Junto com a 
família

O empresário Luiz Fernan-
do Jalles, engenheiro e só-
cio proprietário responsá-
vel pela área financeira do 
Riopreto Shopping Center, 
participou ao lado da ele-
gante esposa, a médica ra-
diologista, Dra. Angela Cris-
tina Jalles, e das filhas, Ana 
Carolina Jalles e Ana Paula 
Jalles, do 17º Congresso 
Internacional de Shopping 
Centers, realizado pela As-
sociação Brasileira de Sho-
pping Centers, nos dias 22 
a 24 de junho, passado, em 
São Paulo. Eles retornaram 
do 17º Congresso Interna-
cional, trazendo várias no-
vidades na área empresarial 
para o Riopreto Shopping.

bobtoledo@gmai l .com
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Golpe de mestre
Aprenda isso: Algumas pessoas 

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

seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

NO PALÁCIO TANGARÁ, em São Paulo, o jovem e 
pecuarista Diego Cabrera Hernandes, mais suas irmãs, Isa-
dora e Manuella Cabrera Hernandes, participam do chique 
casamento de Maria Cristina (Kika Cabrera), e Luiz Antonio 
Varela Labando, paulistano, no próximo dia 15 de julho.

TEM NOVIDADE na TV! A partir de agora, Dr. Edmo Ati-
que Gabriel, filho dos empresários, Dra. Maria Lúcia Atique e 
Dr. Edmo Gabriel, é médico consultor do programa Amaury Jr, 
na Rede TV, à convite do apresentador e jornalista. Aplausos!

CURTIRAM SOL E MAR na praia de Ipanema, na ci-
dade maravilhosa, Rio de Janeiro, a rio-pretense Carla Lemos, 
ao lado do marido, Anselmo Assumpção.

GENTE DO BEM. A família Guto Covizzi, da Bella Capri, 
une solidariedade e gastronomia nesta quinta-feira. Uma du-
pla comemoração, o encerramento da “Bella Ajuda”, que doou 
6.000 pizzas para 38 entidades, e festeja o Dia da Pizza (10 
de julho).

EM CLIMA DE FESTA JUNINA, e comidas típicas, Ma-
ria Inês Perez, iluminou sua residência no Condomínio Damha 
1, para um grupo de amigas, na noite de sexta-feira passada.

A NOVIDADE CHEGOU. O Hot Beach Parque & Re-
sorts inaugurou dias atrás, uma atração muito aguardada, 
que vai elevar o nível de experiência dos hóspedes dos re-
sorts do grupo. É a VILA GUARANI, localizada entre o Hot Be-
ach Suites, Hot Beach Resort e o parque aquático Hot Beach 
Olímpia, é um espaço para entretenimento, lazer e alimenta-
ção no final da tarde e à noite, principalmente após o fecha-
mento do parque aquático.

OLAVO TARRAF, empresário e engenheiro, foi muito 
cumprimentado pelos amigos e familiares, dias atrás, ga-
nhou idade nova. A querida Evanilda Amaral foi a aniversa-
riante da última terça-feira.

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211
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O empresário Luiz Fernando Jalles, engenheiro, sócio proprietário responsável pela área financeira do Riopreto Sho-
pping Center, ao lado da elegante esposa, a médica radiologista, Dra. Angela Cristina Jalles, e das filhas, Ana Carolina 
Jalles e Ana Paula Jalles, no 17º Congresso Internacional de Shopping Centers, realizado em São Paulo, dias atrás.

O empresário Luiz Fernando Jalles, a elegante esposa, a médica Dra. 
Angela Cristina Jalles, em pose especial, no 17º Congresso Interna-
cional de Shopping Centers, em São Paulo

O empresário Gelson Zapaterra de Souza, com as sócias Analídia 
Zapaterra de Souza e Taisa de Pádua Lemos, anfitriões, na maravilho-
sa festa de inauguração do Zappa´s Casarão, durante dois dias (quinta 
e sexta-feira passada). Um imóvel de cerca de 80 anos, o espaço foi 
todo revitalizado, mantendo características originais. Ficou um luxo! 
Vale a pena conferir! Foto do colunista social Luizinho Bueno 


