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A PARTIR DE HOJE EM RIO PRETO

Decreto flexibiliza uso de 
máscara em locais fechados
Equipamento continua de uso obrigatório no transporte público, escolar e unidades de saúde como clínicas e hospitais

ELEIÇÕES

Frente une 
dez partidos 
de Rio Preto 
por Garcia
Grupo extrapartidário, 
coordenado pelo prefeito 
Edinho Araújo (MDB), 
lança oficialmente nesta 
quarta-feira (13) às 17h, 
no Hotel Saint Paul, o 
Movimento “Rodrigo Go-
vernador”. O prefeito foi 
escalado pela campanha 
de Rodrigo Garcia coorde-
nador da campanha para 
região. POLÍTICA  Pág.3

SECRETÁRIOS

Maioria rejeita 
pedidos de 
Rillo para 
convocações

COMEÇA  
O RODEIO
Country Bulls  começa 
hoje com três mega shows 
sertanejos e deve movi-
mentar a cidade nos pró-
ximos dias. 
COTIDIANO Pág.6

POLÍTICA   Pág.3

Mirassol terá mais vereadores na próxima legislatura
Projeto do vereador Fábio Henrique Kunii (União Brasil) aprovado nesta segunda-feira (11) pela Câmara Municipal 
aumenta o número de vereadores em Mirassol de 10 para 11 a partir de 2025. Ele argumenta que hoje o número de 
vereadores é par e isso provoca problema em votações que terminam em empate. Kunii também alega que a Consti-
tuição Federal permite que Mirassol tenha até 15 vereadores. POLÍTICA Pág.3

Entre as novidades está o 
uso de máscara de proteção 
que agora é ”recomendado 
em locais onde há perma-
nência ou circulação de 
grande número de pessoas 
e em locais onde não é 
possível manter distancia-
mento de, no mínimo, 1 
metro entre as pessoas”. O 
decreto está sendo publica-
do no Diário Oficial do Mu-
nicípio, desta quarta-feira, 
13.   CIDADES Pág.5

O decreto é assinado pelo prefeito Edinho Araújo (MDB), secretário de Saúde Aldenis Borim e procurador-geral do município, Luís Roberto Thiesi

Mirassol embarcou diretamente para Fortaleza (CE), visando realizar a preparação para o 
jogo contra o Floresta pela 15º rodada do Brasileiro.  ESPORTES Pág.6

ORGANIZAÇÕES

Lictação para 
administrar 
hospital  
segue com 4

ATÉ DIA 23

Exame de 
mamografia 
gratuito 
na praça

Quatro OS’s (Organiza-
ções Sociais) continuam 
no processo de escolha por 
parte da Prefeitura de Rio 
Preto da entidade que ficará 
responsável pelo gerencia-
mento e todo o serviço mé-
dico-hospitalar do Hospital 
Municipal de Região Norte. 
Duas outras não apresenta-
ram propostas.
POLÍTICA Pág.3

Para minimizar os nú-
meros de mulheres com 
câncer de mama, o exame 
preventivo é a melhor 
opção. Portanto, a carreta 
Mulheres de Peito tem 
como objetivo de viabili-
zar o atendimento às mu-
lheres que necessitam do 
exame neste ano. A carreta 
Mulheres de Peito está 
localizada na Praça Dom 
José Marcondes dispo-
nibilizando mamografias 
gratuitamente das 8h às 
17h. CIDADES  Pág.5

Dois casos registrados pela polícia, as vítimas foram um 
trabalhador que deixava o local onde presta serviço e um 
jovem que saía da escola. Em ambos os casos ladrões 
estava de moto.CIDADES Pág.4

FLAGRANTE

Golpista preso 
dentro de 
banco pedindo 
empréstimo
CIDADES  Pág.4

OLÍMPIA

Campeonato 
amador 
define oito 
finalistas
CIDADES  Pág.6 FUTEBOL-

Ladrões miram saídas de 
escola e trabalho para roubar

CELULARES

CÂMARA

GOVERNO

TCE questiona 
suspensão de 
reajuste dos 
pedágios
O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de 
São Paulo (TCE), Dimas 
Ramalho, pediu expli-
cações ao governador 
Rodrigo Garcia (PSDB) 
sobre a suspensão do re-
ajuste dos pedágios no 
estado de São Paulo. Elas 
devem ser apresentadas 
em 10 dias. O TCE teme 
que a medida seja eleito-
reira. CIDADES Pág.5

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Você sofre com hematomas? 
Entenda melhor o que são e 

possíveis causas
Quando pensamos em 

um sangramento, a pri-
meira imagem que vem à 
mente é daquele líquido 
vermelho extravasando de 
algum lugar, quadro de mal-
-estar, palidez e iminência 
de morte. Na verdade, este 
cenário mais crítico seria 
aquilo que conhecemos 
como hemorragia profusa, 
quando realmente a pessoa 
está perdendo muito sangue 
em decorrência de um aci-
dente, uma perfuração ou 
rompimento de um grande 
vaso sanguíneo. 

Existem situações nas 
quais também ocorre um 
sangramento, mas este fica 
restrito a um determinado 
local, como se estivesse 
encapsulado. Nestes casos, 
consideramos que existe 
um hematoma, ou seja, um 
acúmulo de sangue dentro 
de um local mais fechado, 
dentro de um comparti-
mento.

Os hematomas represen-
tam áreas de sangramen-
to contido, de magnitude 
geralmente pequena e que 
poderão ou não se expandir 
ao longo do tempo. 

Acredito que todos nós, 
ao fazermos uma retros-
pectiva da infância, iremos 
recordar de momentos de 
lazer e esportes, nos quais 
tivemos alguns infortúnios 
como queda da bicicleta, 
uma “bolada” na barriga, 
uma briga na escola, sendo 
que todas estas ocorrências 
resultaram em hematomas 
pelo corpo.

Este tipo de hematoma 
associado com as situações 
do cotidiano costumam ser 
os mais simples e os mais 
benignos, ainda que dolo-
rosos por alguns dias. 

Aquelas pessoas que pre-
cisam utilizar medicamen-
tos como antiagregantes 
(aspirina) e anticoagulan-
tes, estão mais sujeitas a 
ocorrência de hematomas 
pelo corpo. Estes medi-
camentos podem causar 
desequilíbrio em nossa ca-
pacidade orgânica de coagu-
lação, ou seja, nossa capa-
cidade própria de estancar 
um sangramento.

Nestes casos, a orienta-
ção primordial seria sus-
pender estes medicamentos 
em caso de múltiplos hema-
tomas ou em caso de muito 
desconforto pela existência 
destes hematomas. Consi-
derando a importância des-
tes medicamentos para uma 
ampla gama de finalidades 
terapêuticas, a suspensão 
dos mesmos não se aplica-

ria em caso de hematomas 
discretos e isolados. 

Existe uma tendência 
de pensarmos que os he-
matomas, por serem san-
gramentos mais compar-
timentalizados, estariam 
restritos a nossa pele. Isto 
pode acontecer talvez pelo 
fato de um hematoma ser 
muito mais perceptível na 
pele do que em qualquer 
outro lugar.

No entanto, os hemato-
mas podem se formar nos 
diferentes órgãos de nosso 
corpo ou mesmo em alguns 
espaços mais fechados. 
Para ficar mais fácil enten-
der como ocorre a formação 
de um hematoma dentro 
da estrutura de um órgão, 
vamos recorrer ao conceito 
de contusão. Num aciden-
te de carro ou de moto, o 
impacto do tórax ou do ab-
dome contra as estruturas 
rígidas do móvel, ou seja, 
literalmente a pancada que 
o corpo recebe, pode resul-
tar numa lesão de pulmão, 
de coração, de fígado, que 
se caracteriza não pela di-
laceração do órgão, mas, 
sim, pelo rompimento de 
pequenos vasos sanguíneos 
e formação de um hema-
toma. Logo, podemos ter 
um hematoma pulmonar, 
cardíaco ou hepático, da 
mesma forma que um he-
matoma na pele do braço 
ou das coxas.

Por fim, não poderia dei-
xar de enfatizar que a pre-
sença de hematomas pelo 
corpo de uma pessoa pode 
denunciar a ocorrência de 
algum tipo de agressão, 
de violência doméstica, de 
misoginia. 

Especialmente mulheres 
e crianças, quando se apre-
sentam publicamente com 
hematomas em face e no 
corpo, esses são possíveis 
sinais de alerta quanto a 
ocorrência de agressões 
físicas. Este seria o lado 
tenebroso dos hematomas, 
o lado não biológico em si.

Os acidentes podem ser 
imponderáveis, mas a vio-
lência não é imponderável. 
Os hematomas podem ser 
testemunhas e sequelas do 
imponderável e também do 
que é real, ainda que esteja 
mascarado.

*Cardiologista com 
especialização em Ci-
rurgia Cardiovascular, 
orientador de Nutro-
logia e Longevidade e 
coordenador da Facul-
dade de Medicina da 
Unilago

Jurandi Donizeti Bertasso, natural 
de São José do Rio Preto faleceu aos 
58 anos de idade. Era casado com 
Sra. Maria Luiza Ribeiro Bertasso 
e deixa os filhos Hewilin Amanda 
Ribeiro Bertasso, Jurandi Donizeti 
Bertasso Junior. Será sepultado no 
dia 12/07/2022 ÀS 16h, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz 
para o Cemitério Jardim da Paz. 
 
Maria Alice Bauab Carrazzone, 
natural de Catanduva faleceu aos 
82 anos de idade. Era viúva de Sr. 
José Paschoal Carrazzone e dei-
xa os filhos Denise e Daniela. Será 

FALECIMENTOS E MISSAS
sepultada no dia 12/07/2022, 
saindo seu féretro do velório Ca-
pelas Prever Rio Preto para o Cre-
matório Parque Jardim da Paz. 
 
Rosendo Piovesan, natural de 
Santa Adélia faleceu aos 92 anos 
de idade. Era casado com Sra. Va-
lentina Maria dos Santos Piove-
san e deixa os filhos Eliana, Maria 
Rosa, Vera Lucia, Antonio José e 
Aparecida. Será sepultado no dia 
12/07/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério São João 
Batista.

No Além, há quatro uni-
versos: céu, purgatório, in-
ferno e limbo. É o que prega 
a Igreja Católica. Fiquemos 
neste último. O limbo é “a 
fronteira do inferno”, o lugar 
de almas que não merecem 
subir ao céu. E que, segundo a 
Igreja de Roma, também não 
são condenadas a padecer o 
fogo do inferno. O conceito 
original se voltava para crian-
ças não batizadas, designadas 
de pagãs.

Usando o simbolismo, 
puxemos a ideia para o campo 
da política. O governo de Jair 
Bolsonaro não é criança pagã, 
mas sua índole, sua identida-
de, seu modus operandi nos 
fazem pensar que ele está 
no limbo, na fronteira com o 
inferno, haja visto o estrago 
que tem feito ao tecido insti-
tucional. 

Que estrago, indagam al-
guns? O afrontamento à Corte 
Suprema, em desafio aberto 
ao Poder Judiciário, o patro-
cínio de Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC), que 
possibilitará o montante de 

Na Legião da Boa Vonta-
de (LBV), não alimentamos 
clima para conflito de gera-
ções. Pelo contrário: aliamos 
ao patrimônio da experiên-
cia dos mais velhos a energia 
dadivosa dos mais moços. E 
o povo ganha com isso.

Estamos constantemente 
recordando aos jovens que, 
um dia, também terão cabe-
los brancos. Da mesma for-

O LIMBO
Gaudêncio Torquato

Paiva Netto

Parece querer acender o pavio do caos, 
preparando terreno para eventual
intervenção, algo como um golpe.
A depender do resultado das
eleições de 2 de outubro

mais de R$ 40 bilhões para 
cooptar votos, a intervenção na 
Petrobras, entre outras ações 
arbitrárias. O argumento é de 
que os mais pobres carecem de 
proteção, daí a mão forte do 
Estado na costura do cobertor 
social, a diminuição do preço 
de combustíveis, o combate 
ao STF por “judicializar” as 
políticas públicas, entre outras 
ações.

O presidente Jair, com sua 
verve prolífera, põe lenha na 
fogueira nacional, que tende 
a causar mais e mais estragos. 
Parece querer acender o pavio 
do caos, preparando terreno 
para eventual intervenção, 
algo como um golpe. A depen-
der do resultado das eleições 
de 2 de outubro.

O governo é um ente à pro-
cura de um rumo. Sem ideias, 
ou melhor, com uma única 
ideia: desenhar o ambiente 
social e político para permitir 
que o presidente se reeleja. 
Para tanto, o pacotão de bon-
dades(?) foi para o colo do 
Centrão, mobilizando partidos 
de todo o espectro ideológico 
para aprovar a PEC Kamikaze 
(suicida por furar o teto de 
gastos). 

Qual é o eixo que movimen-
ta a engrenagem governativa? 
Qual é a política de desenvolvi-
mento? Inexiste.   Lembrando.  
Fernando Henrique garantiu 
dois mandatos montado no 
cavalo da estabilidade econô-
mica e amparado em reformas 

fundamentais no aparelho do 
Estado, cujos efeitos positivos 
foram se esgarçando ante a 
emergência de novas expecta-
tivas sociais. 

Lula da Silva e seu PT che-
garam ao centro do poder, 
depois de costurar por décadas 
e com muita intransigência os 
fios de seus particularismos. Aí 
chegando, embriagados com 
o sumo do poder, na esteira 
da verticalização de cargos 
no governo (coisa que o pró-
prio presidente Lula chegou 
a reconhecer), desfizeram os 
traços que davam nitidez a 
seus perfis, particularmente 
no que diz respeito à bandeira 
ética, brandida nos palcos ilu-
minados da política. 

As oposições intensifica-
ram uma locução de teor críti-
co cujo fundamento era menos 
um escopo programático e 
mais o comportamento de 
atores principais e secundários 
do palco governamental. O 
embate de uns contra outros.

Trata-se de uma disputa de 
rua. São tempos do “embacia-
mento” do jogo político, ou, 
como denomina Roger-Gérard 
Schwartzenberg, uma “unifor-
mização no cinzento”. O posi-
cionamento dos partidos numa 
zona descolorida, no grande 
arco central da sociedade, está 
a demonstrar alto grau de fle-
xibilização, um pragmatismo 
voltado para resultados. 

Cada vez mais assemelha-
dos, partidos e líderes estão 

menos preocupados em tra-
balhar no campo das ideias e 
mais interessados em conquis-
tar o “poder pelo poder”. 

Parcela do Parlamento 
substitui os horizontes abertos 
do desenvolvimento pela visão 
imediata e ligeira de investi-
gações, agora sob a égide de 
CPIs. 

Quem tem ideia, por exem-
plo, do que pensam os maiores 
partidos, como União Brasil, 
PP, PSD, PL, PSDB, MDB, a 
respeito de um projeto para o 
país? Do PT, sabemos que se 
desloca para o centro, ocupan-
do flancos da socialdemocra-
cia. É a estratégia de Lula para 
ganhar maiores contingentes 
eleitorais.

No fundo, a intenção visível 
de fortalecer o “centralismo 
democrático” significa o res-
gate do Estado gordo, com as 
funções de intervir fortemente 
no mercado, calibrar e moni-
torar os fluxos da locução na 
mídia massiva. 

Os grupamentos se reúnem 
nas antessalas do poder, onde 
se serve o caldo insosso de 
uma cultura sem discurso com 
sobremesa de geleia partidá-
ria. É bem verdade que o Brasil 
não é exceção na moldura da 
banalização da atividade par-
tidária que se observa em pra-
ticamente todos os quadrantes 
mundiais. 

L. de Crescenzo, escritor 
italiano, ensina: “O poder é 
como a droga e sempre exige 
doses maiores”. Vale tudo para 
ampliar espaços. 

 
*Gaudêncio Torqua-

to é jornalista, escritor, 
professor titular da USP 
e consultor político Twit-
ter@gaudtorquato

ARTIGO

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

SAÚDE CARDIO

DR. EDMO
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

ARTIGO

Não existe futuro sem moços

ma fraternalmente falamos 
aos idosos, lembrando-lhes 
de que já foram moços... É 
muito importante não esque-
cermos disso...

Os jovens amanhã enve-

lhecerão também... Se quise-
rem manter o mesmo espírito 
de esperança, a mesma feição 
juvenil, apesar das naturais 
rugas do tempo e dos sempre 
belos cabelos brancos, prati-
quem o Bem. Não há outro 
caminho. É o Espírito que 
fortalece o nosso ânimo, que 
nos concede a beleza eterna 
da simpatia. Não há melhor 
cosmético do que a consciên-
cia tranquila.

Pode parecer um para-
doxo. Todavia, o país que 
desampara os seus idosos 
não crê no futuro da sua 
mocidade. Que é a nação, 
além de seus componentes? 
Havendo futuro, os moços 
envelhecerão. Viverão mais. 
Irão aposentar-se...  Uma 

convicção arraigada do gozo 
imediato das coisas é a de-
monstração da descrença no 
amanhã. E há os que ainda 
moços pensam: “Vamos viver 
agora, antes que tudo acabe! 
E os que conseguirem resistir 
tanto que se danem...” Não há 
exagero algum aqui. É o que 
se vê. Tem-se a impressão de 
que muitos daqueles que des-
frutam do vigor da juventude 
ignoram a possibilidade de 
até mesmo alcançar a decre-
pitude. Mas poderão chegar 
lá... Não existe futuro sem 
moços. Também não o há sem 
velhos. Jovem é aquele que 
mantém o ideal no Bem.

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

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política PEC  das bondades
Paulo Guedes defende PEC dos
Benefícios Sociais em audiência
com senadores. 

Estoque alto
Brasil pode ficar 50 dias sem importar 
diesel. País soma 1,6 milhão de metros 
cúbicos de estoques de diesel A S-10 

Câmara avança com os dois projetos quanto á legalidade
Grupo extrapartidário, co-

ordenado pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB), lança oficial-
mente nesta quarta-feira (13) 
às 17h, no Hotel Saint Paul, o 
Movimento “Rodrigo Gover-
nador”. 

O prefeito foi escalado pela 
campanha do pré-candidato 
Rodrigo Garcia coordenador 

Movimento “Rodrigo Governador” 
une dez partidos de Rio Preto

FRENTE ELEITORAL

Edinho foi escolhido co-
ordenador regional pela 
direção da campanha de 
Rodrigo Garcia

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

da campanha para esta região 
do Estado. Estão juntos no 
Movimento o PSDB, MDB, 
União Brasil, PP, Cidadania, 
Podemos, Solidariedade, Pa-
triota, Pros e Avante e depu-
tados estaduais e federais que 
apoiam a tentativa de Garcia 
se eleger governador paulista. 

Este primeiro encontro, 
segundo Edinho Araújo, é para 
definir as estratégias para a 
campanha em Rio Preto e nas 

cidades da região.
 “Este primeiro encontro 

suprapartidário é para mostrar 
unidade e que vamos atuar 
intensamente na campanha do 
Rodrigo que tem feito governo 
impecável, é da nossa região 
e tem atendido boa parte dos 
pedidos dos prefeitos nestes 
últimos meses”. 

Agora, o próximo passo 
do grupo, é ampliar esse arco 
suprapartidário que dá apoio 

ao governador em exercício 
Rodrigo Garcia. Para isso, o 
movimento deve ser ampliado 
também para representan-
tes da sociedade, sindicatos, 
associações, empresários e 
profissionais liberais. 

“Independentemente da 
opção pelo candidato a Pre-
sidente da República, nosso 
foco em São Paulo é a eleição 
do Rodrigo Garcia”, informou 
o prefeito Edinho Araújo. 

DUAS FORA

Quatro organizações seguem na licitação 
para gerir Hospital da Região Norte

Quatro OS’s (Organizações 
Sociais) continuam no proces-
so de escolha por parte da Pre-
feitura de Rio Preto da entida-
de que ficará responsável pelo 
gerenciamento e todo o serviço 
médico-hospitalar do Hospital 
Municipal de Região Norte. 
Duas outras OS’s acabaram 
não apresentando propostas 
na manhã desta terça-feira, 12, 
à Comissão Especial que ana-

CÂMARA

Mirassol vai aumentar 
número de vereadores 
de 10 para 11 em 2025

Projeto do vereador Fábio 
Henrique Kunii (União Brasil) 
aprovado nesta segunda-feira 
(11) pela Câmara Municipal au-
menta o número de vereadores 
em Mirassol de 10 para 11. 

Ele argumenta que hoje o 
número de vereadores é par 
e isso provoca problema em 
votações que terminam em 
empate. 

Kunii também alega que a 
Constituição Federal permite 
que Mirassol está dentro das 
regras constitucionais, que 
autoriza até 15 vereadores em 
uma cidade que tenha entre 
50 mil habitantes e 80 mil 
habitantes. 

lisa todos os detalhes técnicos 
para definição da organização. 

Apresentaram os docu-
mentos e continuam no pro-
cesso de seleção a Irmandade 
Santa Casa de Misericórdia 
de São Bernardo do Campo, 
o Instituto Social Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz, de São 

Paulo, e Instituto de Saúde e 
Organização Social (Faceres) 
e Fundação Faculdade Regio-
nal de Medicina (Funfarme), 
mantenedora do Hospital de 
Base, estas duas últimas de Rio 
Preto. Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia de Chavantes 
e Hospital Mahatma Gandhi 

de Catanduva que estavam 
aptas a apresentar propostas 
à Comissão não a fizeram e, 
portanto, foram consideradas 
desqualificadas para seguir 
na modalidade Chamamento 
Público. 

Deverão ser analisadas as 
propostas, pelos membros da 
Comissão Especial, que tem 
como presidente o secretário 
de Administração Adilson 
Vedroni, e membros da Saúde. 
Após a análise da documen-
tação e eventuais questiona-
mentos entre as OSs, a Pre-
feitura vai marcar nova data 
para abertura das propostas 
financeiras. 

Consta que a função da 
OS será a de “Administrar 
o hospital em sua plenitu-
de, conforme detalhamento 
constante do edital de cha-
mamento público e que vai 
servir de base para o futuro 
contrato”, diz a pasta da Saúde. 

Mais: segundo ele explica 
no projeto, seus eleitos devem 
entrar em vigor apenas na 
legislatura que começa a fun-
cionar a partir de 1º de janeiro 
de 2025. Para apontar que a 
decisão não é simples aumento 
de custo, mas necessidade, ele 
expõe o que diz a Organização 
Observatório Social de São 
José do Rio Preto. 

“A Câmara Municipal de 
Mirassol se destaca pela eco-
nomicidade no Estado de São 
Paulo”, diz trecho de docu-
mento do Observatório local. 
Sua função é acompanhar 
gastos e posturas dos políticos 
da região.

O prefeito Edinho Araújo (MDB) foi escolhido coordenador regional pela direção da campanha de Garcia

Quatro organizações seguem na licitação para gerir Hospital

LIC ITAÇÃO TEM

4
ORGANIZAÇÕES de 
saude continuam na 
disputa pelo contrato 
de administração do 
hospital municipal

Estão juntos no 
Movimento os 
partidos  PSDB, 
MDB, União Bra-
sil, PP, Cidadania, 
Podemos, Solida-
riedade, Patriota, 
Pros e Avante

CONVOCAR SECRETRÁRIOS

Maioria rejeita pedidos de Rillo

Pela maioria dos verea-
dores a Câmara de Rio Preto 
rejeitou dois requerimentos 
de convocação dos secretários 
de Saúde Aldenis Borim, e da 
Educação, Fabiana Zanquetta, 
para prestarem esclarecimen-
tos sobre diversos assuntos 
de suas respectivas pastas na 
sessão da próxima semana, dia 
19 de julho. 

Os requerimentos rejeita-
dos foram apresentados pelo 
vereador João Paulo Rillo 
(Psol). O primeiro solicitava a 
presença de Aldenis para falar 
aos vereadores sobre o atraso 
na inauguração do Hospital 
Municipal da Região Norte, em 

fase de definição de licitações e 
escolha da Organização Social 
que vai gerenciar o hospital. 
Apenas o vereador autor vo-
tou favorável a convocação. 
O segundo requerimento de 
convocação rejeitado tentava a 
presença da secretária de Edu-
cação, Fabiana Zanchetta, para 
falar sobre as condições dos 
trabalhadores da Educação, 
da questão estrutural das es-
colas e sobre o cumprimento 
do piso salarial nacional dos 
professores no município em 
Rio Preto. Professores ligados 
ao Sindicato dos Professores 
da Rede Municipal (ATEM) 
acompanharam a votação do 
requerimento e vaiaram os 
vereadores que foram contra a 
convocação da secretária.

Arnaldo Antunes

Da REDAÇÃO

A Câmara de Rio Preto 
aprovou durante sessão nes-
ta terça-feira, 12, projeto de 
lei do vereador Renato Pupo 
(PSDB) que obriga os cinemas 
da cidade a realizar ao menos 
uma sessão especial destinada 
a autistas. O projeto retornou a 
discussão com novo texto. 

Anteriormente Pupo havia 
conseguido a aprovação do 
mesmo projeto, mas acabou 
vetado pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB) que apontou 
que não estava previsto o tipo 
de punição em caso de des-

cumprimento da lei por parte 
das empresas de cinema da ci-
dade. O autor, vereado Renato 
Pupo (PSDB) concordou com 
as razões apresentadas pelo 
prefeito e apoiou o veto que 
acabou acatado. 

Agora, Pupo reapresentou 
o projeto com novo texto, 
determinando que os cinemas 
que descumprirem a norma 
serão multados em 10 UFMs 
(R$ 692,90) e em caso de rein-
cidência o valor será dobrado. 

“Eu não constei nenhu-
ma punição aos cinemas que 
descumprirem a medida. A 
finalidade não era punir nin-
guém, não pensei em punição. 
Estamos reapresentando com 
uma pequena punição por des-
cumprir”, afirmou Pupo ao pe-
dir que novamente os demais 

SESSÃO DA CÂMARA

Passe-livre para atiradores  e 
cinema para autistas avançam

parlamentares aprovassem o 
projeto. 

O projeto mantém a forma 
como serão realizadas as ses-
sões especiais para os autistas: 
com as luzes acesas, volume do 
som reduzido e também sem 
exibição de publicidade. 

“Garantir aos Portadores de 
Autismo uma oportunidade de 
desfrutar do cinema por meio 
de sessões adaptadas a sua 
especificidade, assegurando 
assim a inclusão social”, afirma 
Pupo. 

A proposta foi aprovada 
quanto a legalidade por una-
nimidade e deverá passar por 
nova votação, antes de ir à san-
ção do prefeito Edinho Araújo. 

Tiro de Guerra 
Na mesma sessão os ve-

readores também aprovaram 
a legalidade do projeto que 
prevê a isenção do pagamento 
da tarifa nos ônibus do siste-
ma urbano aos Atiradores do 
Tiro de Guerra de Rio Preto. 
A proposta foi aprovada em 
primeiro turno. 

Consta no projeto protoco-
lado no Legislativo que o bene-
fício da gratuidade apenas será 
concedido “desde que devida-
mente fardados e portando o 
cartão de identificação militar, 
emitido pelo Tiro de Guerra”. 

Ainda de acordo com o pro-
jeto que todas as despesas para 
aplicação da lei correrão por 
conta de dotação própria do 
orçamento vigente, suplemen-
tadas se necessário, e por conta 
de Crédito Adicional Especial. 

A proposta foi apresentada 
em conjunto entre os verea-
dores Robson Ricci (Republi-
canos) e Renato Pupo (PSDB). 
Em Rio Preto existem 100 
atiradores, sendo que entre 20 
e 30 utilizam ônibus.

Pupo reapresentou 
o projeto, determi-
nando que os cine-
mas que descumpri-
rem a norma serão 
multados em 10 
UFMs (R$ 692,90)

Maioria dos vereadores rejeita pedidos de Rillo para convocações

Divulgação

Divulgação

Câmara Municipal

Divulgação

Câmara Municipal
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CIDADES Maconha no banheiro
Agentes do CPP confiscaram, no final 
da tarde de ontem, 48 porções de ma-
conha que estavam no banheiro

49 pacotes
Em Penápolis, um passageiro de 
ônibus foi preso com pacotes de skunk 
denominado de “super maconha”.

ESTELIONATO

Casal acusado de gastar R$ 4,3 mil e 
pagar açougue com vários PIX falsos

O 2º DP de Rio Preto investi-
ga um caso de estelionato em 
que um casal teria feito várias 
compras em um açougue, no 
Parque Industrial, e enviado 
comprovantes de pagamento 
falsos. O prejuízo é de R$ 4,3 
mil. 
A fraude teria sido descoberta 
pelo escritório de contabili-
dade que presta serviço para 
a casa de carnes, que consta-
tou que documentos foram 

editados e não havia caído 
qualquer valor na conta da 
empresa. 
Um dos sócios do estabeleci-
mento esteve na Central de 
Flagrantes, na tarde desta 
segunda-feira, 11, para de-
nunciar o golpe que teria sido 
realizado durante o mês de 
junho. 
Segundo o comerciante, a 
mulher, de 30 anos, e seu ma-
rido foram filmados pelo cir-

cuito interno de segurança do 
estabelecimento. Além disso, 
o casal teria recebido em sua 
residência carnes compradas 
no açougue e levadas por um 
motoboy. 

Negou
Policiais militares localizaram 
a acusada, que foi levada até o 
Plantão, onde negou o crime. 
Após prestar depoimento, ela 
foi liberada.

Casal é investigado por gastar R$ 4,3 mil e enviar vários PIX falsos a açougue

Estômago
Um reeducando do Cen-

tro de Progressão Peniten-
ciária (CPP) de Rio Preto 
engoliu 90 porções de ma-
conha ao sair para trabalhar 
externamente e foi desco-
berto ao ser submetido a 
scanner corporal na revista 
feita no retorno ao presídio 
de regime semiaberto. O 
flagrante aconteceu segun-
da-feira, 11. O equipamento, 
acusou uma mancha no 
estômago do detento.

Homicídio
Morreu, na madrugada 

desta terça-feira, 12, o jovem, 
de 19 anos, que deu entrada 
na Santa Casa de Rio Preto, no 
último dia 8, após ser baleado 
no bairro Nova Esperança. 
No boletim de ocorrência, 
registrado na Central de 
Flagrantes, não há infor-
mações sobre o atentado. 
O corpo de Leonardo Rocha 
Souza de Lima foi encami-
nhado para autópsia no Ins-
tituto Médico Legal (IML).

Uma adolescente, de 17 
anos, teve o Iphone 8 rou-
bado pelo garupa de uma 
motocicleta, às 19h15 desta 
segunda-feira, 11, quando 
caminhava na frente de uma 
escola estadual, no bairro Boa 
Vista, em Rio Preto. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o assaltante 
desceu armado com um revól-
ver e sem capacete e exigiu o 
celular da menor, que tentou 
escondê-lo no meio de suas 
pernas ou jogá-lo em uma 
casa, mas foi orientada por po-
pulares a entregar o aparelho 
para não levar um tiro. 

Após arrancar o telefone 
da vítima, o marginal subiu 
na motocicleta e foi embora 
com seu cúmplice para rumo 
ignorado. 

Para a polícia, a adoles-

Ladrões de celulares miram 
saídas de escola e trabalho

INSEGURANÇA

Em ambos os casos ví-
timas foram abordadas 
por ladrões armados 
com motocicletas

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

Transferência 
falha e idosa 
descobre que 
caiu em golpe

cente não soube descrever 
o piloto, mas afirmou que o 
passageiro era negro, rosto 
meio quadrado, baixo e corpo 
mediano. Segundo ela, dentro 
da capinha do Iphone estavam 
seu RG e carteira de vacina-
ção. O 2º DP vai investigar o 
roubo. 

Trabalh0
Um jovem, de 25 anos, teve 

o celular roubado por dois mo-
tociclistas ao sair do trabalho, 
na Estância Jockey Clube, em 
Rio Preto. 

Para a polícia, a vítima 
contou nesta segunda-feira, 
11, que o assalto ocorreu às 
19 horas do último domingo. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o garupa des-
ceu armado com um revólver 
e exigiu que o pedestre entre-
gasse a carteira e o telefone. 

Como só estava com o celu-
lar, o rapaz passou o aparelho 
para os bandidos, que fugiram 
para rumo ignorado. 

O 7º DP ficou encarregado 
das investigações do roubo. 
Até o fechamento desta ma-
téria, não havia pistas sobre 
os criminosos.

Uma aposentada, de 
64 anos, moradora no 
bairro João Paulo II, em 
Rio Preto, perdeu R$ 678 
para golpista, mas esse 
prejuízo poderia ter sido 
maior se uma segunda 
transferência bancária 
não tivesse falhado. 

Segundo a  v í t ima 
contou na delegacia de 
plantão, no final da tar-
de desta segunda-feira, 
por volta das 14h45 do 
mesmo dia, recebeu uma 
mensagem no WhatsApp 
de um número desconhe-
cido, mas com a foto de 
perfil de sua filha. 

Acreditando que a fa-
miliar precisava de ajuda 
financeira, autorizou o 
filho a fazer um PIX para 
a conta indicada pelo 
marginal. 

Pouco depois o ban-
dido fez outro pedido e 
passou uma nova conta 
para depósito, mas a ido-
sa não conseguiu efetuar 
a transação e enquanto 
tentava resolver o pro-
blema foi avisada de que 
havia caído num golpe 
de estelionato. A Polícia 
Civil investiga o crime.

PM PRENDEU

Denúncia anônima 
entrega foragido

Após receberem denúncia 
anônima de que um procurado 
da Justiça estava se escon-
dendo no Parque Residencial 
Amizade, em Rio Preto, poli-
ciais militares passaram a fazer 
rondas no bairro na tentativa 
de localizar o foragido. Na 
manhã desta segunda-feira, 11, 
o fugitivo, de 26 anos, acabou 
sendo capturado. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, o condenado estava 
na frente de uma residência 
quando foi abordado. 

Com ele, nada de ilícito foi 
encontrado, mas em pesquisa 
criminal constou que havia 
escapado do CPP de Mongaguá 
e havia um mandado de prisão 
em regime fechado expedi-
do pela RAJ da Comarca de 
Santos, em 13 de janeiro deste 
ano, com validade até 4 de 
abril de 2027.  Na Central de 
Flagrantes, após ser autuado, 
o reeducando foi encaminhado 
para a carceragem rio-preten-
se, onde ficou à disposição do 
judiciário.

Polícia investiga o caso

Da REDAÇÃO

Irmãos são 
flagrados 
com maconha 
e presos

Durante patrulhamen-
to de rotina no Jardim 
Simões, em Rio Preto, 
por volta das 23h30 desta 
segunda-feira, 11, policiais 
militares prenderam em 
flagrante por tráfico de 
drogas uma jovem, de 25 
anos, e seu irmão, de 23 
anos. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, a guarnição 
suspeitou do comporta-
mento do rapaz, que esta-
va ao volante de um VW 
Gol e se abaixou ao ver a 
viatura. 

Em revista pessoal com 
uma passageira  foi en-
contrado meio tijolo de 
maconha. 

Para os pms, os ir-
mãos afirmaram que são 
usuários da droga e, às 
vezes, compravam uma 
quantidade maior e repar-
tiam entre os amigos. De 
acordo com eles, estavam 
no local para entregar o 
entorpecente por R$ 750. 

Os dois jovens, que não 
tinham passagens crimi-
nais, foram levados para 
a delegacia e presos.

Briga entre vizinhos termina com mulher esfaqueada; imagens de segurança captaram cenas de violência

FOI PEDIR EMPRÉSTIMO

Preso dentro de banco com documento falso
Um homem, de 46 anos, 

foi preso em flagrante por po-
liciais militares de Rio Preto, 
às 13h26 desta segunda-feira, 
11, quando tentava conseguir 
empréstimos em uma agência 
bancária, no bairro Eldorado, 
na Região Norte da cidade, 
usando documentos falsos. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, a gerência da insti-
tuição desconfiou do suposto 
cliente e acionou a PM. 

Banheiro
Quando a guarnição che-

gou, o acusado se escondeu 
no banheiro, onde ficou por 

15 minutos até ser chamado 
para sair. 

No sapato
Em revista pessoal, os pms 

encontraram na palmilha de 
um dos sapatos do suspeito 
documentos em nome de ou-
tro homem. 

Além disso, foram apreen-
didos com o autuado seis chips 
de celulares, sete cartões ban-
cários, uma passagem, senha 
de atendimento, extrato de 
depósito e R$ 1.012,80. 

Reincidente
Após confessar que já ha-

via feito outros empréstimos e 
que dividia o valor obtido com 
a fraude com a pessoa que fez 
os documentos, ele foi levado 
ao Plantão Policial, onde ficou 
em silêncio e teve a prisão 
confirmada, sendo levado à 
carceragem local, ficando a 
disposição da Justiça. 

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje

Ivan Ambrósio/Jornal Interior

Arquivo Dhoje
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PANDEMIA

Decreto flexibiliza uso de 
máscaras em Rio Preto 
a partir desta quarta

A Prefeitura de Rio Preto, 
por meio da Secretaria de 
Saúde, publica decreto no 
Diário Oficial do Município, 
desta quarta-feira, 13, em que 
institui medidas restritivas, de 
caráter temporário, como for-
ma de conter o avanço da Co-
vid-19 no munícipio. O decreto 
número 19.247, flexibiliza por 
exemplo o uso de máscaras. 
As medidas passam a valer a 
partir desta quarta-feira. 

O artigo 3º do decreto pre-
vê “o uso de máscara de prote-
ção facial com cobertura total 
do nariz e boca é obrigatório, 
exceto para as crianças meno-
res de 3 (três) anos e pessoas 
com deficiências: nos veículos 

de transporte coletivo de pas-
sageiros, inclusive transporte 
escolar; em qualquer local 
onde são prestados serviços 
de saúde, tais como hospitais, 
clínicas, serviços de vacinação, 
casas de repouso, farmácias e 
drogarias, entre outros”, diz.  

Entre as novidades está o 
uso de máscara de proteção 
que agora é ”recomendado em 
locais onde há permanência ou 
circulação de grande número 
de pessoas e em locais onde 
não é possível manter distan-
ciamento de, no mínimo, 1 
metro entre as pessoas”. 

Os estabelecimentos e ser-
viços deverão cumprir - entre 

outras medidas - a definição 
dos responsáveis pelo acompa-
nhamento de casos suspeitos e 
confirmados de funcionários, 
incluindo monitoramento de 
contatos dentro do estabe-
lecimento, com notificação 
às autoridades competentes. 
Organizar ponto de desconta-
minação na entrada de funcio-
nários do estabelecimento para 
higiene pessoal e higienização 
de objetos e outros pertences. 

Ainda consta no decreto 
a obrigatoriedade de se hi-
gienizar as superfícies de to-
que, antes e após o início das 
atividades, além de objetos, 
equipamentos, utensílios e 
materiais utilizados (entre um 
uso e outro), inclusive quando 
houver prestação de serviços 
realizados no endereço do 
solicitante. 

Outro ponto diz respeito a 
capacitação de todos os fun-
cionários quanto às medidas 
e ações de prevenção à trans-
missão da COVID-19. Os esta-
belecimentos ficam obrigados 
a manter informações visíveis 
na entrada e em locais estraté-

gicos contendo as principais 
medidas e recomendações 
em relação às medidas de 
prevenção. 

O decreto proíbe o acesso 
de funcionários e colabora-
dores, com qualquer sintoma 
gripal às dependências dos 
estabelecimentos, com a dis-
ponibilização de álcool gel 
70% na entrada de todos os 
estabelecimentos e locais com 
fluxo de pessoas. 

Quem descumprir as nor-
mas ficará sujeito as pena-
lidades já previstas na Lei 
Municipal nº 13.509, de 15 de 
junho de 2020, Lei Estadual 
nº 10.083 de 23 de setembro 
de 1998, Lei Federal nº 6.437 
de 20 de agosto de 1977 que 
vão desde comunicados, autu-
ações e aplicações de multas. 

A Vigilância Sanitária é a 
responsável pelas fiscalizações 
e eventuais multas. 

O decreto é assinado 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB), secretário de Saúde 
Aldenis Borim e procura-
dor-geral do município, Luís 
Roberto Thiesi.

Rede estadual de ensino abre período 
de matrícula antecipada para 2023

A Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo (Se-
duc-SP) antecipou o início 
de rematrículas e matrículas 
para estudantes que desejam 
ingressar na rede estadual em 
2023. As inscrições já estão 
abertas e vão até 5 de agosto. 

Para ingressar na rede 
estadual paulista, o respon-
sável legal ou maior de 18 
anos pode fazer a inscrição de 
forma presencial em qualquer 
escola estadual ou no balcão 
de atendimento do Poupa-
tempo; e ainda de forma 
virtual, pela Secretaria Es-
colar Digital - sed.educacao.
sp.gov.br. 

A partir de 7 de novembro, 
o resultado do processo, que 
define a escola onde será dis-
ponibilizada a vaga, poderá 
ser consultado na SED ou 

diretamente nas secretarias 
das escolas. 

A definição acontece de 
acordo com o endereço de re-
sidência, sendo que, a unidade 
escolar procurada para fazer 
a inscrição não é, necessaria-

mente, onde será efetivada a 
matrícula. Caso haja interesse 
em uma escola específica, pos-
teriormente, poderá ser feita a 
inscrição de transferência por 
intenção. 

Para rematrícula, é neces-

sário acessar diretamente a 
Secretaria Escolar Digital, seja 
no perfil do responsável ou do 
estudante maior de 18 anos, 
acessando Gestão Escolar > 
Matrícula > Rematrícula. Caso 
haja dúvidas, as unidades 
prestarão apoio presencial-
mente. Ensino Médio  

Os estudantes que estão na 
1ª série do ensino médio, no 
ato da rematrícula, já devem 
escolher em qual itinerário 
formativo querem estudar 
em 2023, de acordo com as 
opções disponibilizadas pela 
escola. 

EJA 
A matrícula para Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) 
somente é permitida para 
quem tem mais de 15 anos. 
No caso do Centro Estadual de 
Educação de Jovens e Adultos 
(CEEJA) o interessado precisa 
ter mais de 18 anos, tanto para 
ensino fundamental quanto 
médio.

EDUCAÇÃO

CÂNCER

Carreta Mulheres 
de Peito oferece 
mamografia 
gratuita no centro 
de Rio Preto

 O câncer de mama é uma 
doença muito comum entre as 
mulheres e pode levar a óbito. 
Segundo o ginecologista e 
obstetra Luiz Fernando Gon-
çalves Borges, a mamografia é 
o principal exame de rastrea-
mento na questão oncológica 
e das questões referentes às 
possíveis alterações mamárias 
da mulher. 
O profissional explica que a 
mulher que ainda não tem 
40 anos, mas que por alguma 
razão tenha que fazer um 
rastreamento, será solicitado 
o ultrassom da mama. Após 
os 40 anos, o tecido glandular 
mamário é substituído pelo 
tecido adiposo, assim sendo, 
a radiografia tem melhor de-
sempenho para diagnosticar o 
caso da paciente. 
O ideal é que as mulheres a 
partir dos 40 anos de idade 
façam o exame uma vez por 
ano. Borges ainda enfatiza que 
a hereditariedade e a idade 
mais avançada são os princi-
pais fatores que implicam nas 

causas do câncer de mama. 
Para minimizar os números 
de mulheres com câncer de 
mama, o exame preventivo 
é a melhor opção. Portanto, 
a carreta Mulheres de Peito 
tem como objetivo de viabili-
zar o atendimento às mulhe-
res que necessitam do exame 
neste ano. A carreta Mulheres 
de Peito está localizada na 
Praça Dom José Marcondes 
disponibilizando mamogra-
fias gratuitamente das 8h às 
17h. O sistemastá organizado 
por senhas. 
Silvana Queiroz, cozinheira, 
50 anos, diz que sabe da 
importância do exame e que 
o realiza desde os 35 anos. 
“Aproveitei a folga para vir 
regularizar, pois, infeliz-
mente a última vez que tinha 
marcado eu perdi a consulta. 
Essa medida é importantíssi-
ma”, conta. 
Sirlene Alves dos Santos 
Amorim, professora, 60 anos, 
conta que, apesar do histórico 
familiar, nunca teve vestí-
gios. “Nunca tive nenhum 
problema, mas faço o acom-
panhamento de acordo com a 
prescrição médica”, declara.

PEDÁGIOS

Suspensão de reajuste 
é questionada no TCE

O presidente do Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo (TCE), Dimas Ramalho, 
pediu explicações ao governa-
dor Rodrigo Garcia (PSDB) 
sobre a suspensão do reajuste 
dos pedágios no estado de São 
Paulo. Elas devem ser apresen-
tadas em 10 dias. 

O pedido de explicação 
informa que a Agência Regula-
dora de Serviços Públicos De-
legados de Transporte do Es-
tado de São Paulo (ARTESP), 
e a Secretaria de Logística e 
Transporte (SLT) informaram 
no Diário Oficial que as con-
cessionárias serão ressarcidas 
ainda nesse período (ano). 

O TCE teme que a medida 
seja eleitoreira. 

Para entender a posição do 
governador, o TCE lista sete 
perguntas. Pede explicações 
sobre quais as razões de in-

teresse público para a adoção 
da medida, os valores de cada 
contrato, os impactos financei-
ros nos cofres do Estado, qual 
dotação orçamentária vai ban-
car os gastos, o que vai acon-
tecer com os preços a partir de 
janeiro de 2023, e dois ofícios 
com conteúdo tanto da Artesp 
como da Secretaria que tragam 
o conteúdo as tratativas.

Decreto flexibiliza uso de máscaras em Rio Preto a partir desta quarta

Rede estadual de ensino abre período de matrícula antecipada

Carreta Mulheres de Peito oferece mamografia gratuitamente

Agora uso é recomen-
dado em locais onde há 
permanência ou circu-
lação de grande número 
de pessoas

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Da REPORTAGEM

Decreto é assinado 
pelo prefeito Edinho 
Araújo, secretário de 
Saúde Aldenis Borim 
e procurador-geral 
do município, Luís 
Roberto Thiesi.

Daniela MANZANI

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Realizada no domingo 10 
de julho, a última rodada da 
primeira fase do Campeonato 
de Futebol Amador “Wilson 
Lopes de Faria” da Estância 
Turística de Olímpia definiu os 
oito times classificados para a 
segunda fase da competição. 

Abrindo a 6ª rodada da 
primeira fase, o Vila Raia em-
patou em 0 x 0 com o Orion, 
garantindo ambos os times 
vagas na próxima fase. No 
segundo confronto do dia, a 
Portuguesa perdeu de 2 x 4 
do Gálatas, encerrando suas 
participações. O último jogo do 
domingo teve a vitória do Atlé-
tico Cearense de 3 x 0 contra o 
São José, classificando os dois 
times para a próxima fase por 
pontuação. 

Desta forma, os times clas-
sificados para a segunda fase 
são: Só a Natas/Limitados, 
Racing, Monstros, Paulista, 
Vila Raia, Orion, Atlético Ce-
arense e São José. 

A nova etapa do campe-
onato começa no próximo 
domingo, 17 de julho, com três 
partidas. Só a Nata/Limitados 
e São José jogam às 8h30, 
Monstros versus Orion, às 
10h15, e o Vila Raia enfrenta o 

OLÍMPIA

Campeonato Amador 
define oito finalistas

Mirassol embarca direto 
para Fortaleza

Paulista às 14h45. 
A competição organizada 

pela Prefeitura, por meio da 
secretaria de Esporte, Lazer e 
Juventude, conta com jogos no 
Estádio Tereza Breda de forma 
gratuita e aberta ao público. 

Com o final da primeira 
fase, a artilharia da competição 
está assim: Taiuan de Mello do 
Vila Raia com 6 gols, seguido 
de Edilson da Silva da equipe 
de Baguaçu, Alan de Oliveira 
do São José e Márcio Souza 
do Jamaica, com 04 gols cada. 
O grande vencedor e campeão 
de 2022 do Campeonato de 
Futebol Amador será conheci-
do no final do mês de agosto. 

Depois da derrota por 2 a 1 
para o Volta Redonda no últi-
mo fim de semana, o Mirassol 
embarcou diretamente para 
Fortaleza (CE), visando reali-
zar a preparação para o jogo 
contra o Floresta pela 15ª ro-
dada da Série C do Campeo-
nato Brasileiro. É a primeira 
vez que a equipe adota estra-
tégia de ir direto para a loca-
lidade do próximo jogo sem 
voltar para a região. 
O zagueiro Luiz Gustavo 
não viajou com delegação do 
Leão. Ele deixou o campo no 
jogo no Rio de Janeiro após 
sofrer uma entrada dura e 
se contundir. Na ocasião, o 
Mirassol teve que terminar o 
jogo com um homem a me-
nos, já que havia feito todas as 
atlerações. O técnico Ricardo 
Catalá afirmou a ausência do 
defensor foi primordial para a 
derrota. 
“Nós fomos prejudicados por 
não ter o direito de exercer a 
superioridade adquirida com 
a falta cometida pelo adver-
sário. A gente havia feito as 
trocas pensando em ganhar 

o jogo, deixando ele ganhar o 
jogo para deixar ele mais leve 
e mais ágil e aí tivemos que 
fazer adptações para nos de-
fender, ficando só com o Ro-
drigo Sam com características 
defensivas”, comentou. 
Mesmo com a derrota, o Mi-
rassol segue como líder da 

Série C do Campeonato Bra-
sileiro com 26 pontos. O Pay-
sandu, no entanto, igualou a 
pontuação do Leão e divide a 
liderança. Vele ressaltar, que 
a equipe da região tem um 
jogo a menos que será dispu-
tado no dia 3 de agosto contra 
o Botafogo na Paraíba.

Mirassol embarca direto para Fortaleza

Vinicius LIMA

A 24ª edição do Country Bulls 
inicia nesta quarta-feira, 13, 
em grande estilo. Será um re-
encontro com o publico, em 
um dos maiores rodeios do 
país, após dois anos fora do 
formato tradicional devido à 
pandemia. Não restam du-
vidas que o evento será ines-
quecível para São José do Rio 
Preto e toda região. 
Seis shows, com alguns dos 
principais nomes do sertane-
jo e da musica eletrônica, vão 
agitar todas as tribos, entre os 
dias 13 e 17 de julho, no recin-
to de Exposições de Rio preto. 
Os ingressos estão a venda 
online pelo site www.coun-

Country Bulls começa hoje  
com três mega shows

RODEIO

trybulls.com.br ou no stand 
no Shopping Plaza Avenida e 
no Shopping Cidade Norte. 
Os artistas escolhidos para 
esta edição ocupam as pri-
meiras posições nas rádios e 
colecionam milhões de visu-
alizações no YouTube e estão 
entre os mais requisitados 
pelo Brasil. 
Na primeira noite do Rio Pre-
to Country Bulls, será uma 
noite solidária, que com os 
ingressos da pista esgotados, 
traz as duplas João Bosco & 
Vinicius, Rionegro & Soli-
mões e Fiduma & Jeca, que 
irão levantar poeira da arena 
e promete embalar milhares 
de fãs.  
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Um time de astros e estrelas do mundo sertanejo 
promete ser uma das edições mais animadas do 
Rio Preto Country Bulls, que volta à tradicional 
festa presencial após dois anos de intervalo devi-
do à pandemia

Primeira noite do Country Bulls traz João Bosco e Vinicius e Rionegro & Solimões

Da REPORTAGEM

Helen Ganzarolli será jurada de concurso
A fase regional do 1º Miss e 

Mister Turismo Rio Preto será 
realizado dia 17, domingo, no 
salão Villa Amantena Eventos, 
com coordenação de Betto Bra-
sil, diretor da Fênix Eventos. 

Os eleitos nessa etapa repre-
sentarão a região na fase esta-
dual, marcada para o dia 27 de 
agosto na cidade de Andradina. 
E os vencedores representarão 
o Estado no Concurso para a 
escolha do Miss e Mister Brasil 
Turismo 2022. 

O concurso de Rio Preto é 
uma das etapas para o Miss 
Tourism World, que tradicio-
nalmente acontece todos os 
anos na cidade de Arequipa, 
no Peru. 

Segundo Eder de Carvalho, 
que está ajudando na divulga-

ção do evento, a modelo Helen 
Ganzarolli, que faz parte do 
corpo de jurados do programa 
Silvio Santos, estará presente 
no concurso deste domingo. 
Helen é considerada como ma-
drinha da franquia que organi-
za o concurso em todo o país. 

As etapas são divididas em 
feminino e masculino, sendo 
Mini: com crianças de 04 a 07 
anos; Infantil: de 08 a 11 anos; 
Pré-Teen: 12 a 14 anos; Teen: 
15 a 18 anos; Adulto: moças de 
18 a 30 anos e rapazes de 18 
a 35 anos; Plus Size: 18 a 36 
anos, somente para mulheres, 
com manequim igual ou acima 
44 até 60. 

Rio Preto Fashion  
No mesmo dia, 17, mas às 

18 horas, e no mesmo local, no 

salão Villa Amantena Eventos, 
haverá o Rio Preto Fashion 
Show, evento que irá fazer 
uma seletiva de modelos kids. 
O evento conta com a presença 
da Sarah Cherubini, que é Mini 
Miss Brasil Universo. 

A seleção infantil será feita 
por uma booker vinda direta-
mente de São Paulo, que irá 
avaliar o perfil de cada criança 
e dos participantes adultos. Os 
que se enquadrarem no perfil 
exigido, poderão fazer parte do 
casting das agências de talentos 
e modelos Eh Models e Onix 
Model. O Rio Preto Fashion 
Show tem realização da Fênix 
Eventos em parceria com An-
drea Ferreira.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

EM RIO PRETO

Helen Ganzarolli volta a Rio Preto  neste domingo

Rio-pretenses 
falam da 
paixão pelo
Rock n  ́Roll

Roqueiros de Rio Pre-
to falam sobre o gênero 
como manifesto cultural 
e a paixão por seus discos 

A data foi estabelecida 
como o dia do gênero 
marcado por um icônico 
festival que reuniu nomes 
mais emblemáticos do 
rock e do heavy metal. 
Além de um dos eventos 
mais bem preparados da 
história, havia também 
um objetivo nobre: aju-
dar quem passava fome 
na Etiópia. Estamos fa-
lando do festival Live Aid. 

A partir daí, o sucesso 
foi total e a data é sempre 
relembrada como um dia 
específico do gênero, gra-
ças ao apoio de emissoras 
especializadas no rock e 
suas subdivisões. 

Ideologia
Para os fãs incondi-

cionais, o rock é mais que 
um estilo, passa a ser uma 
ideologia que reflete em 
tudo na vida – persona-
lidade e preferências em 
todos os sentidos. 

Comprar discos é um 
sintoma quase que cor-
rosivo. Um vício total. 
Há quem diga que os 
discos alimentam a fome 
de viver. 

Para Wilson Donizete, 
o gênero musical não se 
restringe a algo que se 
ouve de vez em quando. 
“Eu comecei a ouvir rock 
aos 14 anos e dali pra 
frente isso mudou minha 
vida completamente. Tive 
uma fase mais radical 
em que vendi os discos 
de bandas mais leves. 
Mas com a maturidade a 
gente passa a repensar o 
extremismo. Hoje, aos 54 
anos, vejo que há conso-
nância com os clássicos 
e com o metal pesado”, 
admite. 

Kiss deu start
Denis Mussato Mar-

tins, outro grande rockei-
ro bem conhecido da cena 
rocker de Rio Preto é um 
fã de hard rock e discos. 
“Em 1983 com a vinda 
do Kiss ao Brasil fui me 
encontrando no rock and 
roll acho que sem eles não 
teria descoberto o estilo 
junto a Scorpions, Motley 
Crue, Def Leppard e Iron 
Maiden”, declara. 

The Clash
Julio Quaglio, um in-

centivador de baladas em 
Rio Preto também é um 
adepto de discos e diz que 
sua primeira influência 
foi o The Clash ainda 
na infância. “Não curto 
rótulos, mas, a música 
é acima de tudo, uma 
manifestação cultural e 
meus discos, uma paixão. 
Admiro muitas personali-
dades de vários gêneros. 
Acho que dá pra alinhar e 
festivais como o Loolapa-
looza faz isso muito bem”, 
destaca.

Daniela MANZANI

Hoje é dia do Rock

FUTEBOL

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Editais

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O Austaclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. (CNPJ nº 
59.847.780/0001-52), em cumprimento ao que dispõe o art. 13, 
parágrafo único, da Lei 9656/98, e item 4.1, da Súmula 28, da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, notifica os con-
sumidores abaixo relacionados, para regularizarem seus débitos, 
no prazo de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento 
ao cliente, localizado 1º andar do nosso prédio na Avenida Mur-
chid Homsi, 1275 - Vila Diniz - CEP: 15070-650 São José do Rio 

Preto – SP:
CPF: 301.597.518; contrato nº 6438, valor devido: R$ 271,62, re-
ferente às competências de 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 82. CPF: 159.355.658; contrato 
nº 16607, valor devido: R$ 1.007,56, referente às competências 
de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 144. CPF: 907.113.008; contrato nº 31507, va-
lor devido: R$ 3.386,23, referente às competências de 04/2022, 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 144. CPF: 309.267.048; contrato nº 56692, valor devido: 
R$ 445,90, referente às competências de 04/2022, 05/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 134. 
CPF: 339.799.118; contrato nº 58837, valor devido: R$ 378,13, 
referente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 139. CPF: 
524.100.458; contrato nº 86457, valor devido: R$ 223,61, referen-
te às competências de 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 92. CPF: 457.593.738; contrato nº 
86636, valor devido: R$ 142,04, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 82. CPF: 041.761.059; contrato nº 89025, valor devido: R$ 
368,72, referente às competências de 05/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 52. CPF: 426.296.568; 
contrato nº 91047, valor devido: R$ 163,56, referente às compe-
tências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 52. CPF: 519.812.638; contrato nº 92792, valor 
devido: R$ 113,40, referente às competências de 05/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 52. CPF: 
450.374.408; contrato nº 93201, valor devido: R$ 474,13, referen-
te às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 154. CPF: 486.838.298; con-
trato nº 94642, valor devido: R$ 280,96, referente às competên-
cias de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 154. CPF: 491.760.328; contrato nº 
95050, valor devido: R$ 676,74, referente às competências de 
03/2022, 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 237. CPF: 066.624.451; contrato nº 
95162, valor devido: R$ 226,44, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 82. CPF: 510.741.958; contrato nº 99983, valor devido: R$ 
246,98, referente às competências de 04/2022, 05/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 154. 
CPF: 564.249.888; contrato nº 100250, valor devido: R$ 118,34, 
referente às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 52. CPF: 520.833.758; con-
trato nº 101081, valor devido: R$ 131,92, referente às competên-
cias de 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 82. CPF: 565.276.188; contrato nº 101526, valor 
devido: R$ 114,53, referente às competências de 04/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 92. CPF: 
354.506.978; contrato nº 102163, valor devido: R$ 206,28, refe-
rente às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 52. CPF: 716.258.958; contrato 
nº 104556, valor devido: R$ 670,08, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 82. CPF: 531.578.968; contrato nº 104886, valor devido: 
R$ 317,80, referente às competências de 04/2022, 05/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 144. 
CPF: 369.268.188; contrato nº 105151, valor devido: R$ 417,43, 
referente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 144. CPF: 
453.705.058; contrato nº 105652, valor devido: R$ 238,18, refe-
rente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 134. CPF: 
369.749.448; contrato nº 105893, valor devido: R$ 424,96, refe-
rente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 154. CPF: 
443.660.798; contrato nº 106414, valor devido: R$ 333,84, refe-
rente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 134. CPF: 
582.496.888; contrato nº 106423, valor devido: R$ 117,96, refe-
rente às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 62. CPF: 444.027.138; contrato 
nº 106943, valor devido: R$ 210,18, referente às competências de 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 52. CPF: 586.049.578; contrato nº 108311, valor devido: 
R$ 219,15, referente às competências de 04/2022, 05/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 134. 
CPF: 460.281.428; contrato nº 108385, valor devido: R$ 323,71, 
referente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 144. CPF: 
585.619.638; contrato nº 108395, valor devido: R$ 132,16, refe-
rente às competências de 05/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 52. CPF: 386.451.728; contrato 
nº 108938, valor devido: R$ 383,32, referente às competências de 

04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 134. CPF: 478.649.648; contrato nº 109329, valor 
devido: R$ 298,62, referente às competências de 04/2022, 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 134. CPF: 588.016.098; contrato nº 110240, valor devido: 
R$ 238,12, referente às competências de 04/2022, 05/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 144. 
CPF: 419.928.928; contrato nº 110503, valor devido: R$ 421,94, 
referente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 144. CPF: 313.049.858; 
contrato nº 110659, valor devido: R$ 424,58, referente às compe-
tências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 134. CPF: 363.703.508; contrato nº 
111135, valor devido: R$ 690,10, referente às competências de 
04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 144. CPF: 303.438.458; contrato nº 111766, valor 
devido: R$ 236,45, referente às competências de 05/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 52. CPF: 
565.129.608; contrato nº 111819, valor devido: R$ 241,16, referen-
te às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 144. CPF: 215.777.928; con-
trato nº 112170, valor devido: R$ 981,00, referente às competên-
cias de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 144. CPF: 487.573.838; contrato nº 
112301, valor devido: R$ 206,10, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 97. CPF: 369.900.558; contrato nº 113024, valor devido: R$ 
394,47, referente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 134. CPF: 
455.069.108; contrato nº 113064, valor devido: R$ 241,09, referen-
te às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 134. CPF: 468.631.488; con-
trato nº 113647, valor devido: R$ 323,34, referente às competên-
cias de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 144. CPF: 003.472.538; contrato nº 
113760, valor devido: R$ 914,20, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 82. CPF: 510.330.668; contrato nº 113898, valor devido: R$ 
263,84, referente às competências de 04/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 82. CPF: 277.570.738; 
contrato nº 114011, valor devido: R$ 320,67, referente às compe-
tências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 52. CPF: 465.148.558; contrato nº 114320, valor 
devido: R$ 176,94, referente às competências de 04/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 
523.533.568; contrato nº 114447, valor devido: R$ 525,17, referen-
te às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 134. CPF: 535.819.988; con-
trato nº 114448, valor devido: R$ 262,58, referente às competên-
cias de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Nú-
mero de dias em atraso: 134. CPF: 270.320.818; contrato nº 
114817, valor devido: R$ 563,57, referente às competências de 
04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 134. CPF: 458.608.868; contrato nº 114850, valor 
devido: R$ 131,88, referente às competências de 04/2022, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 95. CPF: 
184.587.478; contrato nº 114870, valor devido: R$ 334,93, referen-
te às competências de 04/2022, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 82. CPF: 554.692.988; contrato nº 
115227, valor devido: R$ 131,92, referente às competências de 
04/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 82. CPF: 273.911.908; contrato nº 117037, valor devido: R$ 
507,22, referente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 134. CPF: 
546.352.758; contrato nº 117228, valor devido: R$ 286,17, referen-
te às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 144. CPF: 592.763.708; con-
trato nº 117706, valor devido: R$ 114,23, referente às competên-
cias de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias 
em atraso: 52. CPF: 082.436.105; contrato nº 118108, valor devi-
do: R$ 449,65, referente às competências de 04/2022, 05/2022, 
incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 154. 
CPF: 525.566.408; contrato nº 118569, valor devido: R$ 267,82, 
referente às competências de 04/2022, 05/2022, incluídos, juros e 
multas de mora; Número de dias em atraso: 154. CPF: 273.578.118; 
contrato nº 119082, valor devido: R$ 242,11, referente às compe-
tências de 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 52. CPF: 424.492.748; contrato nº 119912, valor 
devido: R$ 337,50, referente às competências de 04/2022, 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 134. CPF: 450.593.988; contrato nº 119960, valor devido: 
R$ 275,82, referente às competências de 04/2022, 05/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 144. 
CPF: 550.999.488; contrato nº 120143, valor devido: R$ 138,57, 
referente às competências de 04/2022, incluídos, juros e multas de 
mora; Número de dias em atraso: 87. CPF: 577.591.498; contrato 
nº 130419, valor devido: R$ 281,39, referente às competências de 
04/2022, 05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de 
dias em atraso: 144. CPF: 363.442.508; contrato nº 130916, valor 
devido: R$ 462,89, referente às competências de 04/2022, 
05/2022, incluídos, juros e multas de mora; Número de dias em 
atraso: 134. CPF: 116.535.088; contrato nº 131326, valor devido: 
R$ 710,05, referente às competências de 04/2022, 05/2022, inclu-
ídos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 134. 

Em caso de não comparecimento do consumidor no prazo in-
dicado acima, o contrato em referência estará rescindido de 
pleno direito conforme cláusula contratual em face do atraso 
no pagamento da taxa de mensal de manutenção, além da co-
brança da dívida judicial ou extrajudicialmente e da inclusão 
do seu nome nos cadastros do SCPC.
Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, ligue (17) 
3203-1418.

Edital De Citação - Prazo De 30 Dias. Processo Nº 0022220-15.2020.8.26.0576 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do 
Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Cardoso Dal Poz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ELIZEU MARQUES DE SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF 038.952.571-50 e THAINAN JEREMIAS DE SOUZA, brasileira, 
inscrita no CPF 040.340.631-57, que lhe foi proposta uma ação de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica por 
parte de SINAL SUL INSTALAÇÕES LTDA, alegando em síntese: Com o objetivo de receber seus créditos, bem como dar 
continuidade ao pedido de constrição de bens, vem à empresa Exequente evidenciar suas considerações com a finalidade da 
desconsideração da pessoa jurídica da empresa BRAVO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA inscrita no CNPJ/MF 
sob o n.º 01.732.166/0001-65 para pessoa física dos seus respectivos sócios ELIZEU MARQUES DE SOUZA, brasileiro, 
empresário, inscrito no CPF sob n.º 038.952.571-50, residente à Avenida Consolação Qd 02 Lote 17, Bairro Vila Santa Rita 
Acréscimo Qd 02 Lote 17, Goiâna- GO, CEP: 74,930-450 e THAINAN JEREMIAS DE SOUZA, brasileira, empresária, inscrita no 
CPF sob n.º 040.340.631-57, residente à Avenida Consolação, s/n, Quadra 02 Lote 17 Setor Vila Santa Rita Acréscimo, Goiana-
GO, conforme contrato social em anexo. Encontrandose o (s) réu (s) em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar (em) e 
requerer (em) as provas cabíveis nos termos do artigo 135 do Código de Processo Civil, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o (s) réu (s) será (ão) considerado (s) revel (is), caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 13 de maio de 2022 K-13e14/07

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRA-
TO ADM 47/2021
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MONTE APRAZÍVEL
CONTRATADA: RAC CONSTRUÇÕES RIO PRETO LTDA ME
CNPJ sob nº 15.522.788/0001-73
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto aditar 
quantitativamente, nos termos do artigo 65, I, §1º da Lei 
Federal 8.666/93, o percentual de 11,05% do Contrato ori-
ginário cuja finalidade é a Contratação de empresa espe-
cializada para realização de reforma e ampliação da Escola 
Municipal Feliciano Sales Cunha, nos termos da Solicitação 
de aumento de serviços , planilha, memorial de cálculo e 
cronograma de reforma e ampliação de fls 628 à 633’.
VIGÊNCIA: Permanece inalterada a vigência do contrato 
administrativo, dilatando o prazo para conclusão da obra até 
08/09/2022.
VALOR TOTAL de R$ 102.399,88 (cento e dois mil trezen-
tos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos).

Monte Aprazível, 08 de julho de 2022.
MARCIO LUIZ MIGUEL – Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU 
AVISO DE LICITAÇÃO –TOMADA DE PREÇOS

O município de Guapiaçu/SP torna público aos interessados a realização 
do Tomada de Preços nº 015/2022; Processo nº 169/2022.TIPO: PREÇO 
GLOBAL OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE ANEXO NA COZINHA PILOTO, LOCALIZADA NA 
RUA TIRADENTES, 595, CENTRO, MUNICÍPIO DE GUAPIAÇU - SP, conforme 
especificações constantes no anexo I deste edital.DATA, HORÁRIO E LOCAL DA 
SESSÃO PÚBLICA: 28 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Prefeitura Municipal de 
Guapiaçu.EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 13/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 site 
eletrônico www.guapiacu.sp.gov.br. DATA: 12/07/2022.COMISSÃO PERMANETE DE 
LICITAÇÃO: LEANDRO MARIANO DA SILVA – PRESIDENTE.

Proclamas 

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. THIAGO DE MAURA SANTOS e CAROLAINE 
RAFAELA BUZZO NABARRO, sendo ELE filho de JURACI 
OLIVEIRA DOS SANTOS e de ROSENEY DE MAURA SAN-
TOS, sendo ELA filha de ALESSANDRO ROMANI NABAR-
RO e de ELISANGELA CRISTIANE BUZZO, brasileiros e 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 12/07/2022.
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FESTAÇA I
Lenda viva da música rio-pretense,Bozó merece um standing 
ovation!A “Feijoada do Bozó”, que se impõe no nosso calendá-
rio,como um irresistível evento,foi realizada sábado no Auto-
movel Clube, mostrando que a entidade  recupera aos poucos,a 
copiosa fortuna social consolidada pela sua grande estatura.E 
a festa estava sensacional.Esplêndida e suculenta,de delicioso 
perfume e suntuoso sabor, a feijoada era assinada por nomes 
como Zé Figueira, Moisés Camargo,Ramon Jerez,entre outros.

VIAGEM I
Os Cônsules honorários de Espanha,Dom Antonio Cabrera 
Mano Filho e D.Ângela Cabrera,retornaram  sábado,dia 9 de 
julho da viagem. Estiveram em San Diego,nos Estados Uni-
dos, participando das solenidades de formatura de seu filho 
Antonio Cabrera Neto,em Administração de Empresas depois 
viajaram para o Velho Continente,com os filhos Antonio Ca-
brera Neto e Giovanna,que cursa Administração em Chicago.

FESTAÇA II
Bem servida,a tarde esteve animadíssima e com uma 
exuberante atmosfera de alegria pelo reencontro de ami-
gos que andaram isolados, obrigados pelos protocolos 
sanitários da pandemia do Covid.Uma festa já consagrada 
no calendário social da cidade,que fez uma grande parce-
la dos convidados, mostrar que a terceira idade também 
ama.Estavam ali,pessoas debutando na idade dos “enta” 
até os que se preparam para ocupar o topo da pirâmide 
etária,que em seu charme discreto ou exuberante,mos-
travam que enxergam a existência com leveza.

VIAGEM II 
Dime e Maisa Lemos Prado de Carvalho Medeiros chegaram 
segunda-feira de 15 dias passeando pela Inglaterra e Irlanda 
com os filhos Benjamin e Benício.Benício,o mais velho vai es-
tudar em Leads,no interior do Reino Unido,residindo na casa 
da mesma família onde sua mãe morou quando estudou lá.

FESTAÇA III 
Senhoras de perfume adocicado, homens com animação in-
flamada,motivada pelos alcoóis,mostravam pelo sorriso e 
pelos abraços,a pulsão de vida e que o etarismo não deve 
ser uma forma de exclusão.A química  por eles desenhada 
na pista  mostrava que têm samba no sangue e no pé.A pro-
pósito,segundo estudos da Escola de Saúde Pública Harvard 
T.H. Chan,nos Estados Unidos,quanto maior a confiança em 
um futuro melhor,maior o tempo de vida.Quem cultiva o oti-
mismo ganha 15% a mais de existência. Parabéns por nos 
ajudar a conseguir esse prêmio, Bozó. Show de Bola!

VIAGEM III
Retornam sexta-feira,dia 15,de um tour europeu, Marcelo Cheru-
bini de Lima, Joyce Longo Cherubini de Lima,Gustavo Cherubini 
de Lima,Renato Buchala Barbar Cury e Thomaz Attab Rodrigues.
Voaram direto para Londres,de onde partiram depois para Ams-
terdã,Barcelona,Ibiza, Formentera, Mallorca e Madri.Marcelo 
comemorou seu aniversário em Amsterdã.

BAILE
O trio “Homens de Preto”,de Araras, um dos grandes su-
cessos para quem gosta da riscar a pista de dança dan-
çando bolerões,swings,forrós,samba e música român-
tica,vem a Rio Preto.Foi contratado pela Diretoria Jesus 
Martin Neto  para animar 5 bailes no Automóvel Clube.O 
primeiro baile, um jantar dançante,com massa no cardá-
pio,será dia 5 de agosto.Associado paga R$60,00,convi-
dado de sócio,R$ 90,00. Mesa de 4 lugares para sócio, R$ 
240,00 e de seis lugares, R$ 360,00

RODEIO 
Abre-se hoje a 24ª edição do Rio Preto Country Bulls  com a 
Noite Solidária em beneficio do Hospital de Base tendo no pal-
co,como atrações, Rionegro e Solimões,João Bosco & Vinicius e 
Fiduma e Jeca.Amanhã é a vez de Gusttavo Lima.Zé Neto & Cris-
tiano e Jet Lag são as atrações de sexta-feira;no sábado Jorge 
& Matheus e Israel e Rodolffo e no domingo, Maiara & Maraisa 
prestam uma homenagem à saudosa Marilia Mendonça.

NOVOS HORÁRIOS
O Mercado Municipal começa a mudar seu horário de funcio-
namento a partir da celebração de seu aniversário.Nos dias 
20,21 e 22 de julho- quarta,quinta e sexta-feira- funciona-
rá até às 21 horas, agitando o seu deque que já conta com 
um bom número de habitués.E nos dias 23 e 24- sábado e 
domingo–até às 16 horas,com atrações ali se apresentando.
No dia 25 de julho,segunda-feira,data do aniversário, estará 
funcionando a partir das 7 horas até às 19 horas.Dessa data 
em diante, funcionará aos sábados até às 14 horas e aos do-
mingos e feriados até às 13 horas.E será opcional aos con-
cessionários funcionar às quartas,quintas e sextas-feiras 
até às 21 horas e aos sábados e domingos até às 16 

SHOW DE BOLA
O governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB), mais 
uma vez, arrasou em competência e conhecimento se-
gunda-feira no Roda Viva,na TV Cultura comandado por 
Vera Magalhães.Ele é fera, tem uma memória de compu-
tador e num debate dá de dez em qualquer área que for 
questionado:saúde, educação, segurança pública,etc

Neta do saudoso delegado de Polícia Javert de Andrade que 
emprestou seu nome ao extinto Instituto Penal Agrícola de 
Rio Preto, Heloisa,filha da advogada Gilda Figueiredo Ferraz 
de Andrade,casou-se no início de julho,com Felipe,filho de 
Maurice Marie Joseph van den Berch van Heemstede e de 
Rachel Tucunduva van den Berch van Heemsted.Foi um ca-
samento de sonhos,feito com engenhosidade e arte,desses 
que só aconteciam antes de o mundo ser tomado de assal-
to pelo asfixiante e perverso isolamento determinado pela 
avassaladora pandemia.Percebia-se desde a cerimônia,na 
Igreja Nossa Senhora do Brasil,em São Paulo,que seria um 
acontecimento arrebatador pelo emocionante trabalho de 
ourivesaria com que tinha sido lavrado.E o robusto projeto 
continuou no Clube Hípico de Santo Amaro, num cenário de 
tirar o fôlego que se abriu aos convidados para uma noita-
da fulgurante,recebendo a todos com explosões de flower 
touches armados com classe e bom gosto,ajudando a an-
tecipar o deslumbramento.A Samy’s Band,que incendiou a 
pista,é simplesmente espetacular,como o foi o cardápio ge-
neroso e o champã Moët et Chandon jorrando do começo ao 
fim.São nesses casamentos em que nossa faina de coadju-
vantes na vida social do grand monde,recorre à imensa di-
mensão emotiva que a noitada provoca,para agradecer aos 
anfitriões por termos sido convidados a receber esse vasto 
conjunto de carinhos.Uma festa à altura da beleza dos noi-
vos,de copiosa fortuna social,consolidada pelo glamour e 
elegancia do ambintee dos elegantes convidados.

CHAMPÃ & CAVIAR
*Festeira que só,a família Ribeiro já está 

lustrando as botas para seu encontro,marcado para o próximo 
sábado,16, numa chácara em Cedral.

*Rio Preto está vendo florescer um novo ponto 
de encontro de quem gosta de um chopinho,bons aperitivos 

e animação musical.São os decks do Mercadão,que andam 
soltando gente pelo ladrão nos finais de semana.

*Castor e Fátima Verdi recebem os 
familiares e plus intimes para um almoço no sábado,dia 30 de julho 

em sua chácara,em Bady Bassitt,para comemorar o aniversário dela.

*O empresário Miltinho Homsi chega amanhã 
da Itália.A convite da empresa Giorgio Armani,viajou sábado 

para Milão,para visitar o show room da griffe e escolher a 
colezzione d’estate para sua loja multimarcas.

*Nosssa! A Medicina rio-pretense é um exemplo 
para o Brasil.E nos surpreende todo dia.Conheci ontem a Mama 

Imagem clínica dos médicos Selma de Pace Bauab e Tufic Bauab.
Estou até agora com o queixo na chón!Primeiríssimo mundo!

*O Arts Hotel, na Voluntários de São Paulo,que 
foi vendido recentemente, pouco depois de aberto,já mudou de 

nome.Agora chama-se Cassino Tower. 

*Cacaco Cunha continua dono do Bar Frei 
Caneco,embora agora tenha Junior Conte como seu sócio.

*O pré-candidato a Presidente da Repú-
blica, Pablo Marçal, autor de 25 livros de auto-gestão vai falar 

amanhã, no jantar-debate da Lide Noroeste Paulista, às 18h30. 
Merci pelo convite.

*Patricia Reis Buzzini convida para a mostra 
coletiva Ceranímico- em homenagem ao escritor e artista 

plástico Sérgio Motta( in memoriam) que será aberta sexta-
-feira, dia 15 e permanecerá em cartaz até o dia 28,na Galeria 

de Arte Norma Villar. Merci

*Desta coluna, as condolências à família de 
Oswaldo Pigini, que faleceu domingo. E à família de Maria Alice 
Bauab Carrazzone,ex-primeira dama do Automovel Clube, que 

faleceu ontem.

*Embora já atuando informalmente em 
Jundiaí através de um ponto provisório,o Grupo Euromotors 

inaugura em agosto sua primeira loja fora de Rio Preto,para a 
revenda da marca BMW.

*Dia 28 de julho, Reinaldo Lobanco reúne a 
Confraria da Pesca para um jantar de confraternização.

*Inspira cuidados o estado de saúde do 
meu amigo Gilberto Amaral, colunista de Brasília.

*Marcada para os dias 6 e 7 de agosto no Re-
cinto de Exposições, a 18ª. edição do Encontro de Antigomobilismo.
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