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JOGOU PAPEL NA VIZINHA

Bilhete de socorro salva mãe e 
filhos de longo cárcere privado
Caso aconteceu em José Bonifácio e marido acusado foi preso pela PM, que foi acionada pela vizinha que recebeu o bilhete

RUAS

Constroeste 
vence licitação 
e terá R$ 23 mi 
para recape
A Prefeitura de Rio Preto 
finaliza licitação milionária 
para novos serviços de re-
cape de ruas e avenidas da 
cidade. A Comissão Muni-
cipal de Licitações declarou 
nesta quarta-feira, 13, que a 
empresa Constroeste ficou 
em 1º lugar no processo de 
escolha ao oferecer lance 
de R$ 23,9 milhões pelo 
serviço. valor abaixo do 
estipulado de R$ 24,3 mi.
CIDADES Pág.5

HOJE TEM O
EMBAIXADOR
O Country Bulls hoje terá o 
show comandado pelo Em-
baixador, Gusttavo Lima, 
um dos mais esperados do 
rodeio que vai até dia 17. 
COTIDIANO Pág.6

30% das casadas deixam de adotar nome do marido
Levantamento da Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais) mostra que em torno de 30% das mulheres 
dispensam o nome da família do marido durante o casamento. Em Rio Preto, os números não são diferentes. Nesses primeiros 
seis meses de 2022, dos 1.239 casamentos heteroafetivos, 437 mulheres preferiram manter o nome próprio a agregar o nome do 
companheiro. Outras 733 alteraram o nome. Também cresce o número de casais que prefere mudar o nome dos dois parceiros.  
CIDADES  Pág.5

EMPRESÁRIOS

Presidenciável, 
Pablo Marçal 
vem a Rio Preto 
nesta quinta

POLÍTICA   Pág.3

RIO PRETO

Mais de 9 mil 
formalizam 
MEIs no ano 
passado
A abertura de Micro Em-
presas Individuais (MEIs) 
em Rio Preto registrou au-
mento de 16% em relação a 
2020. Ao todo 9.328 pes-
soas passaram a ter seu ne-
gócio próprio na cidade. É 
isso que revela a 37ª edição 
do anuário da Conjuntura 
Econômica de São José do 
Rio Preto, divulgada na 
terça-feira, dia 12, pelo pre-
feito Edinho Araújo (MDB) 
e o vice Orlando Bolçone.
POLÍTICA Pág.3

ELEIÇÕES 

Edinho quer 
aproximar 
Garcia do 
eleitor
Tornar o governador Ro-
drigo Garcia (PSDB) co-
nhecido. Este é o objetivo 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) como articulador 
da pré-campanha do tuca-
no a reeleição ao governo 
do Estado este ano. Para 
isso Edinho e lideranças 
políticas da cidade esti-
veram reunidos na noite 
de ontem no hotel Saint 
Paul, para ato político em 
prol do atual governador. 
POLÍTICA  Pág.3

CONCURSO

Saúde empossa 
mais 38 
servidores e 
reforça pasta
Os candidatos aprovados no 
concurso da Saúde 2/2019 
tomaram posse nesta quar-
ta-feira, 13, no Paço Muni-
cipal. Ao todo, foram con-
vocados pela Secretaria de 
Administração 38 profis-
sionais que irão atuar na 
área da saúde, entre eles: 
enfermeiro, médico gine-
cologista, oncologista, tera-
peuta ocupacional, técnico 
em enfermagem. 
CIDADES Pág.5

Uma mulher foi resgatada 
nesta terça-feira,12, no 
município de José Bonifá-
cio, após ser mantida em 
cárcere privado durante 
meses pelo marido. A ví-
tima de 23 anos jogou um 
papel pedindo socorro a 
vizinha, na folha estava es-
crito “ Oi, sou sua vizinha, 
Tô presa dentro de casa 
com duas crianças. Pode 
chamar a polícia para mim? 
Tô correndo risco de mor-
te”. A casa onde as vítimas 
estavam possuía muro alto, 
cinco câmeras de segurança 
e janelas trancadas com 
grades. O homem que usa-
va o circuito de segurança 
para monitorar a mulher.  
CIDADES Pág.4

MULHER MORREU

Acusado de 
atropelar 
ciclistas 
se entrega
O homem de 32 anos que 
atropelou o casal de ci-
clistas em uma estrada 
rural entre Bálsamo e Mi-
rassol se entregou nesta 
quarta-feira, 13, a Polícia 
e a Justiça já determinou 
a prisão preventiva dele. 
O acidente matou uma mu-
lher.  CIDADES  Pág.4

“Oi, sou sua vizinha, Tô presa dentro de casa com duas crianças. Pode chamar a polícia para mim? Tô correndo risco de morte”, diz o bilhete

Edinho e várias lideranças políticas da cidade estiveram reunidos na noite desta quarta-feira
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Dores nas pernas pós-covid: 
quais os seus significados?

Quem já foi internado 
ou recebeu tratamento para 
a Covid-19, mesmo que já 
tenha sido vacinado com 
as duas doses, sente que 
alguns sintomas persistem 
ou pioram ao longo do tem-
po. As queixas mais comuns 
relacionadas a síndrome 
pós-Covid são queda ca-
pilar, perda da memória e 
dores nas pernas.

Em relação as dores nas 
pernas, inúmeros signifi-
cados clínicos podem estar 
associados a este sintoma. 
Doenças importantes po-
dem manifestar-se apenas 
com dores nas pernas, den-
tre elas, a trombose veno-
sa profunda, a trombose 
arterial aguda, a embolia 
pulmonar e a má circulação. 
Apesar de inespecífica, a 
dor nas pernas não deve 
ser menosprezada, nem 
automedicada. A avaliação 
médica ainda constitui a 
melhor forma de compre-
ender o motivo pelo qual 
uma pessoa está evoluindo 
com dores nas pernas.

Entretanto, será que 
todas as dores nas pernas 
são iguais ou representam 
a manifestação clínica das 
mesmas doenças? Não! A 
dor nas pernas contém di-
versos significados e cada 
tipo de dor está associado 
a uma patologia específica. 
Fica a critério do indivíduo 
que a sente, conscienti-
zar-se da importância do 
diagnóstico precoce, base-
ado em acompanhamento 
médico e exames para che-
ck-up.

A dor nas pernas que 
surge de repente, não asso-
ciada a trauma e acompa-
nhada por inchaço é mui-
to sugestiva de trombose 
venosa profunda. Ainda 
mais quando nos referi-
mos a pacientes que usam 
anticoncepcionais, foram 
submetidos a cirurgias re-
centes ou fizeram viagens 
de longa distância. Outros 
fatores de risco dignos de 
nota são: sobrepeso e obe-
sidade, histórico familiar, 
antecedentes pessoais de 
varizes ou predisposição 
genética para fenômenos 
tromboembólicos.

Toda pessoa pós-Co-
vid possui risco elevado 
de desenvolver trombose 
venosa profunda, que re-
presenta o primeiro passo 
para a embolia pulmonar. 
Em estudos realizados em 
unidades de terapia inten-
siva, a embolia pulmonar 
constituiu a principal com-
plicação clínica associada à 

Covid-19. 
Tanto a trombose venosa 

quanto a embolia pulmonar 
merecem avaliação clínica 
detalhada, tratamento com 
medicações anticoagulantes 
e exames de imagem para 
descartar complicações. 
A mortalidade é conside-
ravelmente maior quan-
do existe associação entre 
acometimento pulmonar 
pela Covid-19 e obstrução 
da circulação pulmonar por 
embolia.

Por outro lado, as dores 
nas pernas associadas a ca-
minhada, a corrida ou quan-
do é necessário subir alguns 
lances de escada, sugerem 
comprometimento circu-
latório arterial, com risco 
de formação de feridas, de 
úlceras que cicatrizam com 
dificuldade e até mesmo da 
perda do membro.

A doença arterial peri-
férica, popularmente co-
nhecida como “má circula-
ção”, representa a condição 
clínica caracterizada pela 
obstrução da parede das 
artérias por placas de coles-
terol (ateroma), reduzindo 
de maneira expressiva o 
aporte sanguíneo para as 
extremidades do corpo, em 
especial para as pernas e 
para os pés.

A sensação de frialdade, 
formigamento, falta de sen-
sibilidade, alteração na co-
loração da ponta dos dedos 
e dor são exacerbadas no 
paciente cardiopata ou vas-
culopata que recentemente 
evoluiu com infecção viral 
pelo coronavírus. O risco de 
complicações é maior, com 
necessidade de internação 
hospitalar e intervenções 
cirúrgicas.

O acompanhamento 
com o cirurgião vascular e 
o check-up vascular repre-
sentam a melhor maneira 
de compreender o verda-
deiro significado das dores 
nas pernas pós-Covid. Para 
mais informações sobre sin-
tomas após a infecção pelo 
coronavírus, acesse o site 
www.drsthefanovascular.
com.br.  

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Mé-
dicas da Santa Casa de 
São Paulo, especialista 
nas áreas de Cirurgia 
Vascular, Angiorradio-
logia e Cirurgia Endo-
vascular e coordenador 
do curso de Medicina 
da União das Faculda-
des dos Grandes Lagos 
(Unilago)

SAÚDE VASCULAR

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

José Henrique Furlan Bueno, natu-
ral de São José do Rio Preto faleceu 
com 0 anos de idade. Será sepultado 
no dia 13/07/2022 às 13h, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Leonardo Rocha Souza de Lima, 
natural de Campinas faleceu aos 
19 anos de idade. Era solteira e não 
deixa filhos. Será sepultado no dia 
12/07/2022 às 16h 30min, saindo 
seu féretro do velório São João Batis-
ta para o Cemitério São João Batista. 
 
Ermezinda Simião dos Reis Leal, 
natural de Mirassolândia faleceu 
aos 88 anos de idade. Era viúva de 
Sr. Osmar Garcia Leal e deixa os fi-
lhos Donizetti Garcia Leal. Será se-
pultada no dia 13/07/2022 às 13h, 
saindo seu féretro do velório Cape-

FALECIMENTOS E MISSAS

las Prever Rio Preto para o Cemi-
tério Municipal de Mirassolândia. 
 
Aracy Barufi Bolzam, natural de 
Bady Bassitt-SP faleceu aos 84 anos 
de idade. Era viúva de Sr. Jose Bolzam 
e deixa os filhos Maria Aprecida, Luiz 
Carlos, João Sidnei, Sandra Marizee, 
Sérgio, Eliane Cristina. Será sepulta-
da no dia 13/07/2022, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Terezinha Maria Garcia, natural de 
Tanabi faleceu aos 75 anos de ida-
de. Era viúva de Se. Gilberto Beggio-
ra e deixa os filhos Mônica Cristina 
e Gilberto. Será sepultado no dia 
14/07/2022 às 17h, saindo seu fé-
retro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o Cemitério São João Ba-
tista.

A corrosão do poder de 
compra provocada pela alta 
da inflação impulsionou o 
desenvolvimento de pro-
dutos de baixo custo, que 
são similares aos produtos 
“originais”. 

Esse processo é denomi-
nado de reduflação que nada 
mais é que os produtos dimi-
nuírem de tamanho ou quan-
tidade, enquanto o preço se 
mantém inalterado. Com ró-

Parece, mas não é: produtos similares se 
multiplicam e confundem consumidores!
Jean Dornelas Coronel Tadeu 

também prometeu recursos para 
projeto de energia solar do Albergue 
Noturno solar do Albergue Noturno

tulos e formatos análogos aos 
originais, essas mercadorias 
ocupam os mesmos espaços 
nas prateleiras dos supermer-
cados e induzem uma compra 
inconsciente. Mas o que era 
para ser uma adaptação mer-
cadológica, tem virado uma 
espécie de emboscada para o 
consumidor. 

Essa é uma das principais 
estratégias que diversas em-
presas, principalmente do 
setor alimentício, têm adotado 
para driblar os efeitos da in-
flação que no acumulado dos 
últimos 12 meses alcançou a 
marca dos 11,73% segundo o 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA).

As empresas são autori-
zadas a realizar a reduflação, 
desde que sejam seguidos dois 
princípios: o da informação e 

o da invulnerabilidade. O con-
sumidor não é obrigado a ter 
conhecimento técnico, então 
a empresa precisa ser clara e 
objetiva ao passar a informa-
ção de modificação ao consu-
midor... Então, por exemplo, 
se a informação é escrita com 
cores difíceis de enxergar, ou 
muito pequenas, se terá aí 
casos aonde a empresa está 
infringindo a lei. 

O problema da reduflação 
é que casos de redução que 
geram perdas para o con-
sumidor são dois: o caso da 
redução da quantidade de 
conteúdo comprado, ou en-
tão de redução na qualidade 
dos ingredientes presentes 
na composição do produto 
(pois em alguns casos os in-
gredientes diferentes bara-
teiam o custo de produção 

e,consequentemente, reduzem 
o preço final para o consumi-
dor). Porém, com a alteração 
da fórmula, eles podem ser 
menos benéficos que os ori-
ginais, como é o caso de por 
exemplo muitos sucos.  

Infelizmente, a reduflação 
gera consequências que so-
brampara nós consumidores, e 
por isso que na hora de realizar 
as compras nos supermerca-
dos devemos ficar atentos aos 
rótulos das embalagens, ler 
as letras pequenas e buscar 
identificar qualquer tipo de 
informação sobre alteração 
no tamanho ou na fórmula do 
produto. Outra dica, é tam-
bém se atentar às alterações 
nas artes das embalagens, 
quetambém podem ser um 
indicativo de que o produto 
mudou, tendo sofrido o pro-
cesso de reduflação. 

 
*Advogado e Diretor do 

Procon Rio Preto. Gradu-
ado em Direito na Unirp, 
aprovado no exame da 
OAB/SP. Pós graduado 
em Direito Processual e 
Material do Trabalho.

Vejo hoje nas mídias di-
gitais ‘verdadeiros deuses’ 
querendo impor aos outros a 
‘verdade’. Uns chegam a ponto 
de acreditar que sua verdade 
é ‘absoluta’ e além de querer 
impor ao outro, ainda lhe tira 
a vida! 

Esses ‘donos da verdade’ – 
embora comuns nas tais redes 
sociais – estão desatualizados 
daquilo que se tem, moderna-
mente, por tolerância.

Quem mais contribuiu 
para o fortalecimento das to-
lerâncias das opiniões alheias 
foi o próprio marxismo que 
fomentava a ideia de ‘proi-
bição das mentiras liberais e 
capitalistas’. Serviu para reve-
lar que foi um erro admitir-se 

ARTIGO

Gilberto Antonio Luiz

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

ARTIGO

O TIRO E A TOLERÂNCIA
somente a ‘verdade marxista’.

Se recorrermos na História 
os papas do século passado con-
denavam o ‘delírio moderno’ da 
‘liberdade de consciência’.

O Iluminismo explicou, 
ao seu modo, que inexiste a 
verdade.

Todas as opiniões têm vali-
dade e assim todas as opiniões 
são permitidas e devem ser 
respeitadas.

Os práticos preferem acre-
ditar na ‘multiplicidade’ das 
verdades e daí a justificativa da 
tolerância para se aceitar essa 
‘multiplicidade’.

Já os fanáticos têm medo do 
adverso, do contrário e assim 
querem impor a sua opinião 
a todos, indistintamente e ge-
ralmente se tornam sectários e 
alguns assassinos.

Os sectários revelam as 
próprias fraquezas na medida 

em que, apegados exagerada-
mente ao seu ponto de vista, 
‘apaixonadamente’, desprezam 
as ideias contrárias, ofendem 
seu interlocutor e, na verdade, 
procuram compensar as suas 
‘próprias dívidas’ sejam políti-
cas, religiosas ou dos demais e 
diversos temas e posições.

 O diálogo fortalece a 
tolerância, mas o diálogo ma-
duro, respeitoso, consequencial 
e de preferência científico, 
sobretudo respeitando as ‘di-
ferenças’. 

Assim respeitando a ‘diver-
sidade de pensamento’ se es-
tará estabelecendo uma forma 
saudável de convivência huma-
na reconhecendo as ‘diferenças’ 
das épocas, temperamentos e 
culturas.

A diversidade não enfra-
quece, mas fortalece o mundo 
e em especial a raça humana, 
mas é preciso ter tolerância e 
ser tolerante, na religião, na 
política e na vida.

A diferença não é algo para 
excluir e sim aproximar as 
pessoas. Porque toda pessoa é 
digna e merece respeito. 

O contrário é a ‘intolerância’ 
e essa empobrece a dignidade 
e as relações humanas. Infe-
lizmente o Brasil hoje é palco 
da ‘intolerância’. Aquele tiro, 
em plena festa de aniversário, 
atingiu a todos e todas que 
lutam em favor da democracia.

*GILBERTO ANTONIO 
LUIZ, é advogado, profes-
sor Universitário (UNI-
FUNC Santa Fé do Sul-SP), 
procurador jurídico muni-
cipal (aposentado) da PM 
de Três Fronteiras – SP, 
escritor, autor de artigos 
jurídicos em revistas espe-
cializadas. Foi presidente, 
por duas gestões, da 115 
Subsecção da OAB-SP de 
Santa Fé do Sul. É pré-can-
didato pelo PT a Deputado 
Federal.

Meditando acerca dos vín-
culos familiares, tão comu-
mente tumultuados nesta era 
apocalíptica — Jesus já havia 
predito tal calamidade: “um 
irmão entregará à morte outro 
irmão, e o pai, ao filho; filhos se 

ARTIGO

Paiva Netto

Fortaleza indestrutível da família
levantarão contra seus pais e os 
matarão” (Evangelho, segundo 
Mateus, 10:21)  —, escrevi no 
meu livro Em Pauta (2008):

Apenas com o Amor Frater-
no — passe o tempo que neces-
sário for e superados todos os 
percalços — será sustentada 
a relação entre pais e filhos 
(biológicos ou do coração), 
avós e netos, tios e sobrinhos, 

dos casais, enfim, sólida e 
indestrutível, porque a forta-
leza dessa união estará sobre o 
mais sublime dos sentimentos 
solidários.

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

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Universidade
Começaram as matrículas dos se-
lecionados na primeira chamada do 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 

13º Salário
O décimo terceiro salário completa 
ontem 60 anos. A gratificação natalina 
foi sancionada em 13 de julho de 1962.

Tornar o governador Rodri-
go Garcia (PSDB) conhecido. 
Este é o objetivo do prefeito 
Edinho Araújo (MDB) como 
articulador da pré-campanha 
do tucano a reeleição ao go-
verno do Estado este ano. Para 
isso Edinho e várias lideranças 
políticas da cidade estiveram 
reunidos na noite desta quar-
ta-feira, 13, no hotel Saint Paul, 
para ato político em torno do 

Frente liderada por Edinho quer aproximar 
Rodrigo Garcia do eleitorado rio-pretense

ELEIÇÕES 2022

nome do atual governador. 
Edinho foi nomeado por 

Garcia como o coordenador 
da campanha na região de Rio 
Preto. O Prefeito afirma que 
o objetivo do grupo, formado 
por prefeitos, vice-prefeito e 
deputados estadual e federal 
pela região – é tornar Rodrigo 
conhecido pela população para 
que isso se traduza em voto em 
outubro. 

“O Estado inteiro integrou 
este movimento que é supra-
partidário. Objetivo é levar o 
nome e a imagem do Rodrigo 
Garcia que segundo pesquisas 
ele não é conhecido em todo 
o Estado. Grande parcela da 
população não o conhece. O 
interessante é que a medida 
em que ele é conhecido isso 
converte em possibilidade de 
voto futuro”, afirmou Edinho. 

Para o prefeito as pesquisas 
que colocam o atual governado 
em terceiro na disputa, atrás 
de Fernando Haddad (PT) e 
Tarcísio Freitas (Republica-
nos) seriam uma fotografia 
do momento. Sobre uma po-
larização em Rio Preto entre 
Rodrigo e Tarcísio – indicado 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
– o prefeito Edinho afirma que 
pesquisas internas colocam o 

Edinho foi nomeado por 
Garcia como o coorde-
nador da campanha 
eleitoral deste ano na 
região de Rio Preto

Edinho e várias lideranças políticas da cidade estiveram reunidos na noite desta quarta-feira, 13, no hotel Saint Paul

Raphael Ferrari

Raphael FERARRI
redacao@dhoje.com.br

Tribunal alerta para risco de descumprir a LRF

Das 644 prefeituras fis-
calizadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado de São Pau-
lo (TCESP), Rio Preto está 
entre os 533 munícipios que 
receberam alertas por risco 
de descumprimento da Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF).

Relatório de alertas da 
Corte de Contas paulista, com 
análises contábeis dos dados 
de receitas e de despesas re-
lativas ao segundo bimestre 
e ao primeiro quadrimestre 
de 2022, apontou indícios de 
irregularidades na gestão or-
çamentária de 516 municípios. 

Rio Preto é citado como 
uma das prefeituras que ar-

recadaram menos que o pla-
nejado no segundo bimestre 
(março/abril) do ano, além de 
indícios de irregularidade na 
gestão orçamentária prevista 
para o ano de 2022. 

As 533 prefeituras com 
apontamentos representam 
82,8% das cidades com possí-
veis irregularidades, que caso 
comprovados, podem levar 

PREFEITURA

os prefeitos a processos de 
improbidade administrativa 
e, em último caso, cassação de 
mandato.

Assim como Rio Preto ou-
tros 92 municípios arrecada-
ram menos que o planejado, 
30 tiveram gastos excessivos 
com pessoal frente ao teto 
previsto pela LRF e três rece-
beram alertas devido aos mon-

tantes das dívidas consolidada 
e mobiliária, das operações 
de crédito e da concessão de 
garantia se encontrarem acima 
de 90% dos respectivos limites.

O outro lado 
Procuramos a Prefeitura 

de Rio Preto para comentar os 
apontamentos do TCE, mas até 
o fechamento destra reporta-
gem não obtivemos retorno. 

atual governador na liderança 
dos votos na cidade. 

“Temos informações que 
o Rodrigo está em primeiro 
lugar. Nós queremos dar a 
ele uma votação expressivoa 
porque esta é a sua região. É 
o melhor candidato para São 
Paulo, para nossa região. Não 
tem candidato mais bem pre-
parado para conduzir o destino 
de São Paulo”, afirma. 

Sobre a falta de um 
apoio de peso na 
esfera federal, à 
exemplo de Haddad 
e Tarcísio, Edinho diz 
que Rodrigo tem o 
apoio dos prefeitos

A abertura de Micro Em-
presas Individuais (MEIs) em 
Rio Preto registrou aumento 
de 16% em relação a 2020. Ao 
todo 9.328 pessoas passaram 
a ter seu negócio próprio na 
cidade. É isso que revela a 37ª 
edição da Conjuntura Econô-
mica de São José do Rio Preto, 
divulgada na terça-feira, dia 
12, pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB). 

9 mil rio-pretenses formalizam MEI’s 
em 2021, revela Conjuntura Econômica

RELATÓRIO

Os números eram aguar-
dados com ansiedade já que é 
a primeira publicação a trazer 
dados do período pós-pande-
mia, com números relativos a 
2021. Os números confirmam 
a recuperação da atividade 
econômica no município. 

Foram 7.978 novas empre-
sas abertas no período com 
crescimento de 26% em rela-
ção a 2020. Já os autônomos 
representam 702 pessoas no 

levantamento, número 9% 
maior. 

Outro dado que chama a 
atenção é a População Econo-
micamente Ativa (PEA) que 
superou 280 mil pessoas em 
2022, alta de 0,9% em relação 
a 2021 (estimativa de 281.035 
contra 278.525 do ano ante-
rior). Esta população é con-
tabilizada pelas pessoas com 
condições de trabalho e idade 
que podem atuar no mercado 

de trabalho. A conjuntura 
mostra que para este perfil a 
prestação de serviços tem 24% 
do público, com comércio de 
produtos e mercadorias com 
20% e indústria de transfor-
mação com 16%. 

Segundo o levantamento, 
foram admitidos 71.257 traba-
lhadores com carteira assinada 
(emprego formal), aumento de 
29,27% em relação a 2020. A 
novidade desta edição são os 

Anuário foi criado em 
1986 pelo vice-prefeito 
e secretário de Planeja-
mento Estratégico Or-
lando Bolçone

9 mil rio-pretenses formalizam MEI’s em 2021, revela Conjuntura Econômica

Divulgação

Raphael FERARRI
redacao@dhoje.com.br

números do Balcão de Empre-
gos da Secretaria do Trabalho 
e Emprego, que mostram a 
abertura de 12.580 vagas, com 
5.961 admissões, o que em 
média representa 500 contra-
tações mensais durante 2021. 

Criada em 1986 pelo vi-
ce-prefeito e secretário de 
Planejamento Estratégico Or-
lando Bolçone, a Conjuntura 
Econômica reúne indicadores 
econômicos, financeiros e 
demográficos, geração de em-
pregos, índices de desenvolvi-
mento social, esporte, lazer, 
cultura, ciência e tecnologia, 
oferecendo à população um 
amplo panorama da atividade 
econômica da cidade, a única 
do país a dispor desta ferra-
menta que serve para a discus-
são e elaboração das políticas 
públicas. 

“A edição deste ano tem 
uma importância singular, 
pois é o primeiro levantamen-
to feito no pós-pandemia. E 
mostra, sem dúvida, o acerto 
das políticas públicas adota-
das pela administração para 
incentivar a retomada da ativi-
dade econômica e a geração de 
emprego e renda, refirmando a 
força da economia rio-preten-
se”, afirma Bolçone.

Outro dado que 
chama a atenção é a 
População Economi-
camente Ativa (PEA) 
que superou 280 mil 
pessoas em 2022, 
diz o documento

Pré-candidato 
à Presidência, 
Pablo Marçal 
vem a Rio Preto

Filiados do LIDE, LIDE 
Futuro e LIDE Mulher 
Noroeste Paulista terão a 
oportunidade de conhecer 
mais um pré-candidato 
que estará na disputa pela 
presidência do País nas 
próximas eleições. Dessa 
vez é o renomado empre-
sário do mercado digital, 
Pablo Marçal (Pros), que 
apresentará seus projetos 
e propostas para o futuro 
do Brasil hoje a partir das 
18 horas, no Polo Joalheiro 
de Rio Preto. 

Marçal é Bacharel em 
Direito com MBA em ges-
tão empresarial e espe-
cialização em recursos 
humanos, Pablo Marçal 
se destacou nos últimos 
anos por ensinar autoges-
tão, empreendedorismo e 
liberdade financeira, tor-
nando-se um dos maiores 
nomes no mercado digital 
da América Latina. 

Autor de mais de 25 
livros, o goiano lançou 
oficialmente sua carreira 
política pelo Partido Re-
publicano da Ordem Social 
(Pros) em março deste ano 
e, em maio, comunicou sua 
pré-candidatura à presi-
dência do Brasil, utilizan-
do as redes sociais para 
expressar suas intenções a 
respeito das eleições.

(Colaborou Luiz 
Felipe Possani)

Raphael FERARRI

Sobre a falta de um apoio 
de peso na esfera federal, à 
exemplo de Lula para o candi-
dato Haddad e de Bolsonaro 
para Tarcísio Freitas, Edinho 
diz que Rodrigo tem o apoio 
dos prefeitos. 

“O Rodrigo tem a base no 
municipalismo. Todos sabem 
sua história. Tem o apoio dos 
prefeito, das lideranças e um 
currículo que poucos políticos 
tem. Queremos os votos de 
quem vai votar no Lula e no 
Bolsonaro”, disse. 

O evento contou com a 
participação do deputado es-
tadual Itamar Borges (MDB) 
e de assessores dos deputados 
da região. Durante o ato polí-
tico Edinho lembrou que cabe 
a todos empenho para que 
Rodrigo seja conhecido e tenha 
potencializado seu histórico 
vitorioso na política. 

Sábado
O prefeito anunciou que 

neste sábado, às 10 horas, no 
Centro Regional de Eventos, 
vai ser organizado um adesi-
vaço nos veículos com o rosto 
e nome do atual governador. 
Segundo Edinho não se trata 
de campanha antecipada, mas 
de “pré-campanha”. 

Divulgação

D
ivulgação
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CIDADES Flagrante
Dois homens foram vistos furtando 
fios de um supermercado, no Jardim 
Caparroz, às 2h20 desta quarta-feira

Bolsa Povo em Bady
Se você está desempregado e atende 
aos critérios do programa, poderá se 
inscrever de 15 a 19 de julho.

Uma viatura da Guarda 
Civil Municipal (GCM) de Rio 
Preto foi acionada na madru-
gada desta quarta-feira, 13, 
após o alarme de monitora-
mento da Escola Municipal 
Professora Elizabete Caballe-
ro, na Vila Ercília, disparar. 
Um homem, de 33 anos, foi 
preso em flagrante por furto. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, quando a guarnição 
chegou o alarme ainda estava 
disparado e os guardas pre-

VILA ERCÍLIA

Alarme de escola dispara 
e GCM prende ladrão

RIO PRETO

Vendas de Iphone 12 e geladeira 
viram golpes e casos de polícia

cisaram escalar o muro para 
entrarem no local. 

O acusado foi visto com um 
saco preto nas mãos. Dentro 
do acessório foi apreendido 
um aspirador de pó, que ele 
confessou ter furtado de um 
armário que estava aberto. 

Levado para o Plantão, 
o indiciado admitiu já ter 
passagens criminais anterio-
res pelo mesmo delito. Ele 
teve a prisão confirmada e 
ficou aguardando a audiência 
de custódia na carceragem 
da delegacia rio-pretense. 

Um anúncio clonado no site 
OLX terminou em prejuízo 
para dois jovens rio-pretenses 
e virou boletim de ocorrência 
na Central de Flagrantes, na 
noite desta segunda-feira, 12. 
O objeto do estelionato é um 
Iphone 12, avaliado em R$ 6,1 
mil. 
As vítimas do golpe, conhe-
cido como ‘do intermediário’ 
são um rapaz, de 30 anos, 
dono do telefone, e o compra-
dor, de 21 anos. 

R$ 4,1 mil
Segundo o boletim de ocor-
rência, o marginal entrou 
em contato com o vendedor 
e disse que o aparelho seria 
entregue para saldar dívida 
com um ex-funcionário. Já 
para a outra parte alegou que 
era primo do proprietário do 
Iphone e fechou a venda por 
R$ 4,1 mil. 

O encontro
Comprador e vendedor se en-
contraram em uma lanchone-
te na avenida Alberto Andaló 
e só descobriram que haviam 

sido enganados quando o PIX 
não apareceu na conta do 
dono do telefone. 
Como a outra vítima se recu-
sou a devolver o celular por 
ter feito o pagamento a Polí-
cia Militar foi acionada e os 
dois jovens foram parar no 
Plantão.

Geladeira
Interessado em comprar uma 
geladeira, um rio-pretense, de 

30 anos, passou a pesquisar 
no site da OLX e ao ver um 
anúncio no valor de R$ 650 
entrou em contato com o su-
posto vendedor, caindo em 
um golpe de estelionato. 

Dívida
De acordo com o boletim de 
ocorrência registrado na noi-
te desta terça-feira, 12, na 
Central de Flagrantes, a ví-
tima conversou com o mar-
ginal pelo WhatsApp e ele se 
apresentou como sendo ad-
vogado e que estava venden-
do objetos para saldar dívida 
de um cliente. 
Já para o verdadeiro dono do 
eletrodoméstico, o crimino-
so alegou que ficaria com o 
produto e seria um frentista 
quem buscaria a geladeira em 
sua casa. 

Investigação
Tanto o vendedor, de 32 
anos, quanto o comprador 
só perceberam que tinham 
sido enganados pelo bandido 
quando ele bloqueou os dois 
após o pagamento ser feito 
por PIX. O 5º DP ficou encar-
regado das investigações.

Alarme de escola municipal dispara e GCM prende ladrão

Polícia investiga os casos

Uma mulher foi resgatada 
nesta terça-feira,12, no muni-
cípio de José Bonifácio, após 
ser mantida em cárcere priva-
do durante meses pelo marido. 

A vítima de 23 anos jogou 
um papel pedindo socorro a 
vizinha, na folha estava escrito 
“ Oi, sou sua vizinha, Tô presa 
dentro de casa com duas crian-
ças. Pode chamar a polícia 
para mim? Tô correndo risco 
de morte”. 

De acordo com a Polícia Mi-
litar a vítima resolveu escrever 
a mensagem após ser ameaça-
da pelo marido de 64 anos. 

A jovem e as suas filhas de 
dois e sete anos, foram resgata-
das, após a vizinha ler o bilhete 
e ligar para Polícia. 

Câmeras
A casa onde as vítimas 

estavam possuía muro alto, 
cinco câmeras de segurança e 
janelas trancadas com grades. 
O homem que usava o circuito 
de segurança para monitorar a 
mulher foi preso em flagrante 
por cárcere privado, lesão cor-
poral e ameaça. 

Os crimes podem variar de 
4 a 20 anos de reclusão.

Bilhete de socorro salva mãe e 
filhos de longo cárcere privado

CÁRCERE PRIVADO

A casa onde as vítimas 
estavam possuía muro 
alto, cinco câmeras de 
segurança e janelas 
trancadas

“Oi, sou sua vizinha, Tô presa dentro de casa com duas crianças”, dizia o bilhetre

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Morador de 
rua é preso 
por tráfico 
após fuga

Durante patrulha-
mento na área central de 
Rio Preto, às 13h55 desta 
terça-feira, 12, uma guar-
nição da Polícia Militar 
viu um grupo de mora-
dores de rua no viaduto 
que fica no  cruzamento 
da avenida Aberto Andaló 
com a rua Pedro Amaral 
e decidiu fazer a aborda-
gem. Ao ver a viatura, um 
deles, que carregava uma 
sacola plástica, saiu cor-
rendo, mas acabou sendo 
preso em flagrante por 
tráfico de drogas. 

Conforme a corpo-
ração, o acusado, de 35 
anos, entrou em um esta-
cionamento nas imedia-
ções e jogou o acessório 
embaixo de um dos veí-
culos. Dentro da sacola 
apreendida foi encontra-
do um tijolo de maconha. 

Com o suspeito foram 
confiscadas 16 porções 
da mesma droga e R$ 51. 
Na delegacia de plantão, 
a prisão foi confirmada.

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Da REDAÇÃO

Acusado de atropelar casal de ciclistas em Bálsamo se entrega

BÁLSAMO

Acusado de atropelar ciclistas 
e matar mulher  se entrega

O homem de 32 anos que 
atropelou o casal de ciclistas 
em uma estrada rural entre 
Bálsamo e Mirassol se en-
tregou nesta quarta-feira, 
13, a Polícia e a Justiça já 
determinou a prisão preven-
tiva dele. 

O acidente causou a 
morte da enfermeira Nai-
tielle de Paula Pantano, 
33, e ferimentos graves no 
marido dela, de 33 anos, 
que está internado no Hos-
pital de Base com múltiplas 
fraturas. 

Guilherme Augusto dos 
Reis Jordão se apresentou 
a Delegacia acompanhado 
dos advogados Diego Car-
retero e Priscila Furlaneto 
e permaneceu em silêncio. 
Ele foi preso preventiva-
mente e encaminhado para 

a carceragem da Divisão 
Especializada em Investi-
gações Criminais (Deic) de 
São José do Rio Preto (SP). 

A advogada contratada 
pelo motorista disse que o 
cliente não teve intenção de 
atropelar o casal, e que não 
parou para prestar socorro 
porque ficou com medo. 

O motorista é funcioná-
rio concursado da prefeitura 
de Bálsamo e trabalhava 
como zelador do almoxari-
fado há cerca de 11 anos. 

De acordo com o Dele-
gado João Otávio Spaca o 
homem teria cometido os 
crimes de lesão corporal, 
fuga do local de acidente, 
homicídio e dirigir veículo 
sem carteira de habilitação. 
Colaborou -  Sarah 
BELLINE.

A jovem e as suas 
filhas de dois e 
sete anos, foram 
resgatadas, após a 
vizinha ler o bilhete 
e ligar para Polícia 
Militar

Drogas no CPP
Durante revista de rotina 

no Centro de Progressão Pe-
nitenciária (CPP) de Rio Preto, 
na manhã desta terça-feira, 12, 
agentes de segurança apreen-
deram 34 porções de maconha. 

Segundo o boletim de ocor-
rência registrado na Central 
de Flagrantes, a droga estava 

embalada individualmente 
para comercialização e foi 
achada no abrigo de visitas que 
fica próximo à subportaria do 
presídio de regime semiaberto. 

Os funcionários públicos 
não identificaram a quem per-
tenceria o entorpecente que foi 
apresentado na delegacia.

APREENSÃO

Reboque atinge homem
O Resgate do Corpo de 

Bombeiros socorreu até a 
UPA Jaguaré um jovem, de 
26 anos, que foi atingido por 
um reboque de caminhonete 
na frente do Restaurante Bom 
Prato, na rua Pedro Amaral, 
na área central de Rio Preto. O 
acidente aconteceu às 12h45 da 
terça-feira, 12. 

De acordo com o boletim 
de ocorrência, o motorista de 
uma Toyota Hilux, de 62 anos, 
estacionou a caminhonete que 
tracionava um reboque na via 
para carregar algumas caixas. 

Ao terminar o serviço, o 
condutor entrou no veículo 
e colocou-o em movimento, 

ouvindo gritos da vítima. 
Para a Polícia Militar, o 

pedestre alegou que estava 
próximo à sarjeta quando o 
reboque bateu em sua perna 

NO CENTRO

direita. O caso foi registrado 
como lesão corporal na direção 
de veículo automotor e segue 
sendo investigado pela Polícia 
Civil rio-pretense.

O Resgate do Corpo de Bombeiros socorreu até a UPA Jaguaré

Arquivo Dhoje

Arquivo Dhoje
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Saúde deu posse a 38 servidores aprovados em concursos

Levantamento da Arpen (As-
sociação Nacional dos Regis-
tradores de Pessoas Naturais) 
mostra que em torno de 30% 
das mulheres dispensam o 
nome da família do marido 
durante o casamento. 
Em Rio Preto, os números 
não são diferentes. Nesses 
primeiros seis meses de 2022, 
dos 1.239 casamentos hetero-
afetivos, 437 mulheres prefe-
riram manter o nome próprio 
a agregar o nome do compa-
nheiro. Outras 733 alteraram 
o nome. 
Também cresce o número de 
casais que prefere mudar o 
nome dos dois parceiros. Nes-
ses seis meses, são 63. Apenas 
6 homens incluíram o nome 
da família da noiva no próprio 
nome. 
Esses números de mulheres 
cada vez mais independentes 
começou a se intensificar a 
partir de 2013 e 2014, quan-
do mais de mil mulheres rio-
-pretenses não mudaram de 
nome. No ano passado, em 
2.451 casamentos, 808 mu-
lheres mantiveram os nomes 
de solteiras. Outras 1.501 tro-
caram o sobrenome. 
A Arpen lembra que o novo 

Cerca de 30% das casadas 
não incluem nome do marido

MULHERES RIO-PRETENSES

Em Rio Preto, a médi-
ca Poliana de Paula se 
casou e manteve o seu 
nome original; marido 
diz ser normal

Código Civil de 2002 faz 20 
anos e ele permitiu que a in-
serção do nome do marido é 
opcional. Desde então, essa 
decisão, que é o símbolo de 
uma sociedade cada vez mais 
igualitária e da praticidade da 
vida moderna, a escolha pre-
ferencial dos futuros casais 
tem sido pela manutenção 
dos sobrenomes de família. 
Hoje representam quase 35% 
das opções. Quando o Código 
foi lançado em 2002, 82,2% 

das mulheres adotavam o 
sobrenome do marido. Des-
de então, temos uma queda 
paulatina. Na primeira “déca-
da” desta mudança -- 2002 a 
2010 --, a média de mulheres 
que optavam por acrescer o 
sobrenome do marido passou 
a representar 65,5%. Já na se-
gunda “década” de vigência da 
atual legislação -- 2011 a 2020 
-- este percentual passou a 
ser de 61%. Um exemplo do 
novo comportamento da mu-

lher durante o casamento é o 
da médica Poliana de Paula 
Peres. Ela se casou com outro 
médico Murilo Assis e Silva. 
Mas ela diz que no seu caso foi 
puramente burocrático. Há 3 
anos perdeu os documentos 
e foi uma epopeia conseguir 
refazer tudo novamente. “Não 
queria ter que refazer tudo de 
novo. Muito trabalhoso”, ex-
plica. Murilo disse que respei-
ta a decisão de Poliana. “Ab-
solutamente normal”, revela. 

REFORÇO

Saúde empossa mais 38 
servidores concursados

Os candidatos aprova-
dos no concurso da Saú-
de 2/2019 tomaram posse 
nesta quarta-feira, 13, no 
auditório Juan Bérgua, no 
Paço Municipal. Ao todo, 
foram convocados pela Se-
cretaria de Administração 
38 profissionais que irão 
atuar na área da saúde, en-
tre eles: enfermeiro, médico 
ginecologista, oncologista, 
terapeuta ocupacional, téc-
nico em enfermagem. 

Os novos servidores fo-
ram recepcionados pelo 
secretário de Administração 
Adilson Vedroni e toda a 
equipe da pasta, que rea-
lizou a integração junto à 
coordenadoria de gestão de 
pessoas. 

O secretário de Governo 
Jair Moretti também acom-
panhou a posse e destacou 
o trabalho que é feito para 
os servidores através da 
Riopretoprev, regime de 
previdência municipal. 

O secretário interino da 
Secretaria da Saúde André 

Baitello representou o se-
cretário Aldenis Borim e fa-
lou sobre a importância dos 
profissionais empossados 
para a pasta. “Precisamos 
de pessoas comprometidas 
para continuar sendo re-
ferência em atendimento. 
Contamos com a ajuda de 
todos vocês”, disse. 

Nesta quinta-feira, 14, os 
profissionais comparecem 
ao treinamento de integra-
ção, no qual serão passadas 
informações importantes 
sobre deveres e direitos 
dos servidores municipais. 
Eles também participam de 
integração com a secretaria 
de Saúde para apresentação 
do Humaniza SUS. 

Na sexta, 15, os servido-
res farão a capacitação final 
antes do encaminhamento 
para o local de trabalho. 

Também presente no 
evento o vereador Odé-
lio Chaves e Dr. Fernando 
Araújo, presidente do Con-
selho Municipal de Saúde de 
Rio Preto. 

A Prefeitura de Rio Preto 
finaliza licitação milionária 
para novos serviços de recape 
de ruas e avenidas da cidade. 
A Comissão Municipal de Li-
citações declarou nesta quar-
ta-feira, 13, que a empresa 
Constroeste ficou em 1º lugar 
no processo de escolha ao 
oferecer lance de R$ 23,9 mi-
lhões pelo serviço. O governo 
Edinho Araújo (MDB) havia 
estipulado valor total de R$ 
24,3 milhões. 

Segundo consta no edital 
a empresa deverá oferecer 
“mão de obra com forneci-
mento de materiais e equipa-
mentos visando a execução 

CONTROESTE

Recape de ruas terá R$ 23 mi em investimentos
de recapeamento asfáltico de 
diversas ruas e avenidas nas 
macrorregiões com aplicação 
de C.B.U.Q. faixa III do DER/
SP”, referência sobre a quali-
dade do material que deverá 
ser empregado nas vias da 
cidade. 

As despesas dos recapes das 
vias vão ocorrer por conta das 
dotações próprias constantes 
do orçamento da Prefeitura. 

Até o fechamento desta 
reportagem a Prefeitura não 
havia informado quais bairros 
o serviço será contemplado, 
nem sobre a dada de início da 
assinatura do contrato junto a 
Constroeste. 

Novos recapes 
Os R$ 23,9 milhões que 

serão pagos a Constroeste 
vão se juntar a outros R$ 5,3 
milhões também em contrato 
para realização de serviços de 
recapeamento de ruas e ave-
nidas da cidade. A empresa 
Rimar Serviços de Construção 
e Locação de Máquinas foi 
declarada vencedora de um ou-
tro processo licitatório para o 
mesmo objetivo. O anúncio foi 
publicado no dia 29 de junho, 
no Diário Oficial do Município. 

A licitação previa valor total 
de gastos de R$ 5.380.822,53, 
no entanto, a empresa vence-
dora ofertou R$ 5.349.467,49. 

O recape não vai acontecer 
apenas em uma única região, 
mas em vários bairros da ci-
dade. O contrato tem prazo de 
vigência de 195 dias e passa 
valer a partir do momento da 
assinatura da ordem de serviço 
pelo prefeito Edinho junto ao 
representante da empresa. 

Antienchente 
Outra licitação prevê gastos 

de R$ 8,5 milhões para exe-
cutar a limpeza de piscinões 
instalados na cidade e a calha 
do rio Preto, ao longo da ave-
nida Philadelpho Gouvêa Neto.  
As propostas financeiras serão 
abertas no dia 12 de agosto.

Em Rio Preto, a médica Poliana de Paula se casou e manteve o seu nome original

Da REPORTAGEM 
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Constroeste dá menor valor e vence licitação para recapear ruas

CIGARRO ELETRÔNICO

Procon notifica tabacarias por venda ilegal

A equipe de fiscalização do 
Procon notificou duas tabaca-
rias de Rio Preto na tarde desta 
terça-feira, 12, por venda irre-
gular de cigarros eletrônicos 
– que são proibidos no país. Os 
fiscais foram alertados a res-
peito dos dois estabelecimen-
tos – um no bairro Boa Vista 
e o outro em um shopping no 
Jardim Morumbi – após rece-
ber denúncias. 

A ação é parte da operação 
Cortina de Fumaça, deflagrada 
pelo órgão local depois de a 
proibição aos cigarros eletrôni-
cos ser renovada no último dia 
6, em deliberação da Agência 
Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). 

As notificações têm como 
base legal a parte final do 
inciso II, parágrafo 6º, artigo 
18, do Código de Defesa do 
Consumidor, que define como 

SECRETARIA

Educação convoca mais 
30 professores PEB I 
nesta quinta-feira

A Secretaria Municipal de 
Educação de Rio Preto está 
convocando 30 professores PEB 
I, selecionados no processo sele-
tivo 01/2021 para a contratação 
em caráter temporário. 

Os profissionais atuarão 
como na necessidade de subs-
tituições na Educação Infantil e 
no Ensino Fundamental (Ciclos 
I e II -1º aos 5º anos) da Rede 
Municipal. 

Os convocados relaciona-
dos deverão comparecer nesta 
quinta-feira, dia 14, na sede da 
Secretaria na Rua General Glicé-

rio, 3947, na Redentora. 
Acompanhe o edital de con-

vocação com os nomes e horá-
rios que os candidatos devem 
comparecer a Secretaria: sme-
-convocacao-043-2022-PEBI

“impróprios para consumo” os 
produtos “nocivos à vida ou 
à saúde, perigosos ou ainda 
em desacordo com as normas 
regulamentares de fabricação, 

distribuição”. 
“Não há como esses pro-

dutos terem sido adquiridos 
legalmente pelos comercian-
tes, uma vez que a compra e a 
distribuição estão proibidas. 
Por isso, visando defender a 
saúde e o direito de consumir 
do rio-pretense, essa ação vai 
continuar ao longo dos próxi-
mos dias”, adiantou o diretor 
do Procon de Rio Preto, Jean 
Dornelas. 

Com as notificações, abre-
-se o prazo de defesa para 
as empresas que, ao final do 
processo poderão ser multadas 
– caso não consigam justificar 
a suposta oferta irregular dos 
produtos. Os cigarros ele-
trônicos foram retirados das 
prateleiras e o Procon também 
notificou a Anvisa sobre os 

Da REDAÇÃO

Sérgio SAMPAIO

Procon notifica tabacarias por venda irregular de cigarros eletrônicos
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Embaixador comanda 
o Country Bulls hoje

GUSTTAVO LIMA

O presidente do Grêmio 
Novorizontino, Genilson da 
Rocha Santos, participa nesta 
quinta e sexta-feira (14 e 15 de 
julho) da Confut Sul-America-
na, evento que visa debater as 
tendências e desafios da indús-
tria do futebol, no Hotel Hilton 
Morumbi, em São Paulo. 

O presidente do Tigre do 
Vale, atual oitavo colocado no 
Campeonato Brasileiro da Sé-
rie B, será palestrante na sex-
ta-feira, a partir das 9 horas, 
na roda de debates abordando 
o tema: “Desafios da Gestão de 
Clubes de Futebol”. 

“Nosso objetivo é apre-

NOVORIZONTINO

Presidente será palestrante 
no Confut Sul-Americana

sentar as dificuldades e o que 
o clube tem feito em meio às 
situações adversas que no fu-
tebol existe. A forma de como 
o Novorizontino tem tratado 
das situações, de resolver os 
seus problemas e procurar 
fazer com que a gestão seja a 
mais profissional possível, em 
um ambiente que gera tanta 
emoção, tanta paixão. De que 
forma fazer com que a razão 
e o profissionalismo estejam 
presentes em um ambiente tão 
incerto e tão inseguro como é o 
futebol. O Novorizontino vem 
sendo exemplo de gestão e é 
isso que vamos procurar estar 
passando para os participan-
tes”, disse Genilson da Rocha 
Santos. 

A Confut Sul-Americana 
2022 busca promover um am-
biente de geração de negócios, 
networking e exposição de con-
teúdos que colaborem para o 
desenvolvimento da indústria 
do futebol na América do Sul. 
Serão mais de 100 palestran-
tes, com os principais players 
e nomes do futebol sul-ameri-
cano para discutir tendências, 
desafios e oportunidades do 
mercado da bola. 

A primeira noite, que acon-
teceu ontem, foi sucesso de pú-
blico na pista e nos camarotes, 
com três megas atrações, que 
foram Rio Negro e Solimões, 
João Bosco e Vinicius e Fidu-
ma e Jeca. Imagina hoje, que é 
uma das noites mais aguarda-
das, com show do Embaixador 
Gusttavo Lima. 

O Recinto de Exposições 

Esta 24ª edição do Rio 
Preto Country Bulls está 
sendo um grande reen-
contro com o publico

Da REPORTAGEM
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SUB-20

Equipes da região tropeçam 
na rodada do Paulista

A segunda rodada da se-
gunda fase do Campeonato 
Paulista Sub-20 não foi posi-
tiva para os times da região. 
Jogando em casa, o Mirassol 
foi superado pelo Noroeste 
por 1 a 0. Com isso, o Leão fica 
estacionado na segunda posi-
ção e vê o Corinthians abrir 
vantagem na liderança. 

Já o Tanabi conquistou um 
resultado expressivo jogando 
contra o Santos no CT Rei 
Pelé. Ygor Max aproveitou a 
indecisão entre o zagueiro e o 
goleiro santista para roubar a 
bola e marcar para o Índio da 
Noroeste. O Peixe buscou a 

virada no segundo tempo, mas 
o Tanabi conseguiu sair com 
empate com Vitor Hugo mar-
cando após cobrança de falta 
para a área. Logo depois do 
gol, o Santos teve um pênalti a 
favor, mas Ivonei chutou para 

fora. O Novorizontino, por sua 
vez, sofreu sua segunda derro-
ta consecutiva, dessa vez sendo 
superado pelo Capivariano por 
3 a 2 fora de casa. As equipes 
da região voltam a campo na 
próxima quarta-feira.

O Embaixoré uma das atrações mais esperadas para esta edição do Country Bulls

Uma das atrações 
mais esperadas 
para esta edição 
do Country Bulls, 
um dos maiores 
eventos countries 
do país, é o cantor 
Gusttavo Lima que 
agita a noite de hoje

O presidente do 
Tigre do Vale, atual 
oitavo colocado no 
Campeonato Bra-
sileiro da Série B, 
será palestrante na 
sexta-feira

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

de Rio Preto promete estar 
abarrotado nas arquibancadas, 
pista, camarotes numerados, 
camarotes empresariais e no 
Vip Bulls, somando cerca de 20 

mil pessoas por noite. Outro 
espaço que está sendo a sen-
sação deste grande evento é o 
Camarote do Ed, que promete 
reunir gente bonita e de bem 
com a vida, para curtir as cinco 
noites do Country Bulls. 

Edição
Esta 24ª edição do Rio 

Preto Country Bulls está sendo 

um grande reencontro com o 
publico, em um dos maiores 
rodeios do país, após dois anos 
fora do formato tradicional 
devido à pandemia. 

Até dia 17
Seis shows, com alguns dos 

principais nomes do sertanejo 
e da musica eletrônica, vão 
animar o Recinto de Exposi-

ções “Alberto Bertelli Lucatto”, 
até o dia 17 de julho, domingo. 

Ingressos
Os ingressos estão à venda 

online pelo site www.coun-
trybulls.com.br ou no stand no 
Shopping Plaza Avenida e no 
Shopping Cidade Norte. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

OLÍMPIA

‘Festa de Um Povo’ vira Hino 
do Festival do Folclore

O Festival do Folclore 
da Estância Turística de 
Olímpia agora conta com 
um Hino Oficial que retrata 
a representatividade da 
festa e da cidade para a pre-
servação da cultura popular 
brasileira. 

Trata-se da música “Fes-
ta de Um Povo”, de com-
posição dos olimpienses in 
memoriam Edward Mar-
ques da Silva – o Professor 
Wadão, e Décio Luiz Edu-
ardo Pereira – o Decinho 
Pereira, que foi divulgada 
como música-tema do 53º 
FEFOL, em 2017. 

Lei
A transformação da can-

ção em hino foi uma indica-
ção da Associação Olímpia 
Para Todos, direcionada ao 
prefeito Fernando Cunha 
que, ciente da importân-
cia cultural da obra e seus 
compositores, enviou um 
projeto de lei à Câmara de 
Vereadores, propondo a 
instituição da música como 
Hino Oficial. A propositura 
foi aprovada por unani-
midade na sessão de se-
gunda-feira, dia 11, e a Lei 
Nº 4.784/22 foi publicada 
nesta quarta, 13, no Diário 
Oficial Eletrônico. 

A música
Segundo a indicação, a 

música retrata toda a diver-
sidade do folclore brasileiro 
que é mostrada nos festi-
vais de folclore de Olímpia. 
“É uma música que ficou 

gravada nas mentes e cora-
ções dos olimpienses e que 
mostra a riqueza da outra 
imagem da cidade de Olím-
pia: a Capital Nacional do 
Folclore”, diz a justificativa 
do projeto. 

A proposta visa ainda 
fazer uma homenagem aos 
artistas compositores que 
tanto representam a cultura 
local e deixaram um signifi-
cativo legado para a cidade e 
para o Festival do Folclore, 
eternizando-os na história 
de Olímpia. 

Autores
Professor Wadão, como 

é carinhosamente lembra-
do, foi músico, poeta, es-
critor, produtor, cantor, 
compositor e realizou um 
memorável trabalho junto 
à Educação municipal e ao 
FEFOL. Decinho Pereira 
foi um de seus inúmeros 
parceiros, que também se 
destacou localmente, sendo 
o fundador e musicista da 
escola de samba Sem Com-
promisso, a mais tradicional 
de Olímpia. 

Material
O material completo, 

com a gravação da música, 
a letra e a cifra, será dispo-
nibilizado pela Prefeitura 
para ampla divulgação e 
utilização, reservados todos 
os direitos autorais e vedado 
o uso para fins lucrativos.

 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

FUTEBOL

Diretor executivo de futebol 
deixa o Votuporanguense

O Clube Atlético Votupo-
ranguense comunicou que Die-
go Cope não é mais o diretor 
executivo de futebol. Nesta ter-
ça-feira (12), Diego, que estava 
no Clube deste janeiro de 2021, 
solicitou junto ao Presidente 
Caskinha o seu desligamento 
à diretoria do CAV. 

Após receber uma proposta 
de trabalho do Marcílio Dias de 
Santa Catarina, Diego resolveu 
encarar um novo desafio em 
sua carreira. 

Pelo Votuporanguense, o 
diretor participou das cam-
panhas que levaram o CAV 
as semifinais do campeonato 
Paulista da série A3 em 2021 
e 2022 e a terceira fase da 

Copa São Paulo de Futebol 
Júnior 2022. A Diretoria do 
Votuporanguense informou 
já trabalha para buscar um 

novo nome para o cargo de 
Diretor Executivo de Futebol, 
assim também como um novo 
treinador.

Da REPORTAGEM

Diego Cope não é mais o diretor executivo de futebol

Brasil  derrota 
Uruguai  na 
Copa América
Feminina

O Bras i l  manteve 
100% de aproveitamen-
to na Copa América de 
futebol feminino após 
derrotar o Uruguai por 
3 a 0, na noite desta ter-
ça-feira (12) no estádio 
Centenário, na cidade de 
Armenia (Colômbia). 

Com a segunda vitória 
na competição, após a 
goleada de 4 a 0 sobre a 
Argentina na estreia, a 
equipe comandada pela 
técnica sueca Pia Sun-
dhage lidera o Grupo B 
de forma isolada. 

Claramente superior, 
a seleção brasileira abriu 
o placar ainda no pri-
meiro tempo. Aos 32 mi-
nutos, Antônia recebeu 
na direita, se livrou da 
marcadora com um bo-
nito drible e chegou até a 
linha de fundo, de onde 
cruzou rasteiro para a 
área. Debinha furou a 
finalização de letra, mas 
Adriana não perdoou e 
bateu com liberdade. 

Sete minutos depois 
o Brasil voltou a vencer 
a goleira Sofía Olivera, 
desta vez com a volante 
Ary Borges. Mas o lance 
acabou anulado por cau-
sa de posição irregular 
da jogadora brasileira. 
Mas aos 46 minutos não 
teve jeito, Bia Zaneratto 
arrancou pela esquerda 
e enfiou a bola para Debi-
nha, que chutou rasteiro. 

Mas a seleção bra-
sileira queria mais, e 
conseguiu logo aos dois 
minutos da etapa final, 
com Adriana após passe 
de Debinha. Com este 
gol a camisa 11 do Brasil 
assumiu a artilharia.

Agência BRASIL
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Câmara Municipal de 
Onda Verde

Proclamas Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
REF: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 75/2022
Acolhendo o Parecer Jurídico, RATIFICO a Dispensa de 
Licitação nº 09/2022, com base no art. 24, X, da Lei nº 
8.666/93, para a Locação de imóvel destinado a mudan-
ça do Conselho Tutelar, para a pessoa física LOURENÇA 
SIMÃO RODRIGUES, brasileira, portadora da cédula de 
identidade: 4.747.118-9, CPF/MF: 4785.013.188-68, resi-
dente a Rua Moisés Madlum, 200, H19, Condomínio Damha 
5, São José do Rio Preto – SP, CEP: 15061-779, no VALOR 
GLOBAL R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais).
Monte Aprazível, 12 de julho de 2022.

MARCIO LUIZ MIGUEL
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO (PRESENCIAL) 
 
A Câmara Municipal de Onda Verde torna público aos interessados a realização do Pregão 
Presencial nº 02/2022, objeto do Processo nº 02/2022. 
TIPO: Menor preço unitário. 
OBJETO: Contratação de serviços de administração, interação das operações decorrentes do 
uso de cartão informatizado, bem como a intermediação na relação de compras relativas ao 
“Cartão Alimentação” instituído pela Resolução nº 02/2016, de 13 de dezembro de 2016, na 
quantidade estimada de até 08 beneficiários. 
DATA, HORÁRIO E LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: 01 de agosto de 2022, às 14:00 horas, 
na Câmara Municipal de Onda Verde/SP. 
EDITAL DISPONÍVEL: a partir de 13 de julho de 2022, das 10:30 horas às 16:00 horas, no Setor 
de Licitações da Câmara Municipal de Onda Verde, sito na Avenida Romano Calil, nº 111, Centro, 
Onda Verde – SP, Cep: 15.450-000 – tel. 17-3268-1180 ou no site www.cmondaverde.sp.gov.br  
DATA: 13 de julho de 2022 
PREGOEIRO: Olenice P. Sabino da Costa  
 

EDITAIS DE PROCLAMAS– Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:
1. JOSÉ LEONILDO GOBATO MONTIJA e REGIANE 
CRISTINA LEÃO, sendo ELE filho de PEDRO MONTIJA CANO 
e de MARIA IZABEL GOBATO MONTIJA, sendo ELA filha de 
EDUARDO BARBOSA LEÃO FILHO e de NEIDE DA SILVA 
MACIEL LEÃO,
2. RODRIGO DA SILVA RIBEIRO e ISADORA ROBERTA 
SOFIA, sendo ELE filho de RODARTE RIBEIRO e de ONELI 
ALDINA DA SILVA RIBEIRO, sendo ELA filha de IRINEU DAVID 
SOFIA JUNIOR e de ROSIANE ALINE BODRIN DE SOUZA 
SOFIA;
3. FÁBIO MARIANO DA SILVA e LILIAN CRISTINA DA 
COSTA, sendo ELE filho de JOAQUIM MARIANO DA SILVA e 
de ELIZABETE CAMILO DA SILVA, sendo ELA filha de ERME-
LINDO MUNIZ DA COSTA e de DOROTÉIA DE LURDES DA 
SILVA COSTA
4. ALESSANDRO TRIDICO E RITA CRISTIANE DA SIL-
VA, sendo ELE filho de DANTE TRIDICO e de DEJALENE TO-
NELLI TRIDICO, sendo ELA filha de OSCAR DA SILVA JUNIOR 
e de APARECIDA DE JESUS BUSQUETE DA SILVA, brasileiros 
e residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 13/07/2022.

Editais 

 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DIGITAL  A SE REALIZAR EM 15 DE 
AGOSTO DE 2022 DA COORPTRANS 
COOPERATIVA RIO PRETENSE DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
CARGAS E PASSAGEIROS CNPJ 
09.510.802/0001/16 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

                            O Diretor Presidente da COORPTRANS 
COOPERATIVA RIO PRETENSE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS 
E PASSAGEIROS CNPJ 09.510.802/0001-16, com sede na Rua Euclides de 
Lima nº 351 – Bairro Romano Calil,  cidade de São José do Rio Preto/SP, em 
cumprimento às disposições legais e estatutárias, Lei nº 5.764/1971 e art. 18 
do Estatuto Social, convoca os  associados para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  DIGITAL, a realizar-se no dia 15 de 
agosto de 2022, através da plataforma digital ZOOM no endereço de reunião ID 
802 492 7025, em primeira convocação às 17:00 horas, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos associados, em segunda  convocação às 18:00 horas, com a 
presença de metade mais um dos associados, em terceira e última 
convocação às 19:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) 
associados. Será deliberado o assunto da Assembleia Geral Extraordinária, 
para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Alteração do Capitulo 1, Art, 1 , 
inciso 1 do Estatuto Social; que se trata da mudança de endereço. Para efeitos 
legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, 
em 01/07/2022, é 370 ( trezentos e setenta ). Para participar da Assembleia 
Geral Digital o associado deve baixar o aplicativo “ZOOM”  disponível em 
todas as plataformas (mobile e PC), abrir o aplicativo, selecionar a opção 
“INGRESSAR EM UMA REUNIÃO”,  inserir o ID da reunião, no próximo campo 
inserir o nome completo do associado e em seguida selecionar a opção 
“INGRESSAR” e  aguardar o aceite do anfitrião, ficando estabelecido 
para  suporte e esclarecimentos sobre acesso à reunião fone: 17-99164-9108. 

 
São José do Rio Preto/SP   13 de  julho de 2022 

 
 
 
 
 
 

ELIAS GOMES ASSÊNCIO 
Diretor Presidente 

C        RPTRANS
COOPERATIVA RIO PRETENSE DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS

 

                              SSIINNDDIICCAATTOO  DDOOSS  CCOONNTTAABBIILLIISSTTAASS    
                                DDEE  SSÃÃOO  JJOOSSÉÉ  DDOO  RRIIOO  PPRREETTOO  EE  RREEGGIIÃÃOO 

 
                                   

 

 

R:Itália,, 475–V. Sinibaldi–CEP:15084-050-S.J.do Rio Preto-Tel/Fax: (17)3227-9181/3227-1303–site:www.sindicont-sjrp.com.br 
e-mail: secretaria@sindicont-sjrp.com.br 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

 
 
O Sindicato dos Contabilistas de São José do Rio Preto e Região  – SINDICONT 
– SJRP, inscrito no CNPJ nº 46.931.127/0001-25, usando das prerrogativas 
definidas no Estatuto Social, CONVOCA toda a categoria dos contabilistas de 
sua base territorial, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 20/07/2022, às 16:40 horas, em primeira convocação, na sede do 
Sindicato à Rua Itália, 475 – Vila Sinibaldi, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP e POR VIDEOCONFERÊNCIA através do link: meet.google.com/ism-
fjay-xca,  a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
 
a) Leitura, discussão e votação da Pauta de Reivindicação para as negociações 
coletivas da Categoria 2022/2023; 
 
 b) Discussão e votação sobre a fixação de Contribuição para custeio da entidade 
sindical, inclusive disciplinando o direito de oposição para o trabalhador; 
 
 c) Autorização para a diretoria da Entidade celebrar Convenção Coletiva com a 
Entidade Patronal ou suscitar Dissídio Coletivo em caso de malogro das 
negociações coletivas. 
 
Realizada a primeira convocação e não preenchido o “quorum” necessário, 
realizar-se-á segunda convocação no mesmo dia, às 17:00 horas. 
   
São José do Rio Preto, 14 de julho de 2022. 
 
 
Maria Cecília Fim Lima Cervantes 
               Presidente 

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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1034829-18.2017.8.26.0576 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara 
Cível, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Dr. PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER ao AUTO PEÇAS PARK RIO PRETO EIRELI ME - NA PESSOA DO SÓCIO FÁBIO ROCHA PINHEIRO, CNPJ 
12.156.906/0001-89, com endereço à Rua Benedito Jose Ismael, 2406, Vila Sao Jorge, CEP 15040-080, São José do Rio Preto 
- SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Aquarius Comércio de Derivados de 
Petróleo Ltda, alegando em síntese: "A Exequente é credora da Executada, do valor de R$ 4.423,90 (Quatro mil, quatrocentos e 
vinte e três reais e noventa centavos), referentes às duplicatas, número 232987A, 232987B, 232987C, 232987D, 232987E". 
Dá-se à causa o valor de R$ 4.545,55. Petição liberada nos autos em 07/07/2017, subscrita pelo Dr. ALEXANDRE DE LIMA 
PIRES, OAB 166.358. Assim, pelo presente, fica a executada supra qualificada devidamente CITADA dos termos da presente 
ação para que, no prazo legal de 3 (três) dias, efetue o pagamento devidamente atualizado da dívida, ou seja, R$ 4.423,90 
(quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e noventa centavos). Outrossim, intimada na mesma oportunidade a executada 
(artigo 65 e parágrafo primeiro, do CPC); esclarecendo-a que terá o PRAZO DE 03 dias para pagamento ou 15 (quinze) dias, 
contados da publicação do edital para, em querendo, oferecer EMBARGOS (artigo 915 do CPC), tudo em conformidade com as 
r. Decisões de fls. 26 e 154: "Vistos. Observo a existência dos requisitos específicos que autorizam a execução forçada. 
EXPEÇASE MANDADO DE CITAÇÃO aos executados, para pagamento no prazo de 03 dias ( art. 829, CPC), esclarecendo que 
o prazo para EMBARGOS é de 15 dias, a partir da juntada do mandado de citação nos autos ( art. 915, CPC). Fixo os honorários 
advocatícios em 10% sobre o total do débito, que será reduzido a 5% no caso de pagamento integral neste prazo (art. 827, § 1º, 
do CPC), advertido-o que poderá ser elevado para até 20%, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, 
caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo 
advogado do exequente (art. 827, § 2º, do CPC). Em caso de não pagamento, proceda à PENHORA de tantos bens quantos 
bastem para a garantia do débito e após, sua AVALIAÇÃO. É defeso ao oficial devolver o mandado com a mera alegação do 
devedor acerca de eventual composição amigável. Intime-se.Vistos. Fls. 152/153: Defiro a citação editalícia da parte ré Auto 
Peças Park Rio Preto Eireli Me, no prazo de 30 dias, com a advertência de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, incisos III e IV, do CPC). Providencie o cartório a confecção do edital e intime a autora para efetuar o 
recolhimento da taxa de publicação -guia FEDTJ cód. 435-9. Com a comprovação do pagamento, publique-se o edital, sendo 
uma vez no D.J.E Intimemse.".. E, para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital com prazo 
de 30 dias, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José 
do Rio Preto, aos 20 de abril de 2022. K-14e15/07
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ATOS E ATITUDES 
Geninho, foi o principal interlocutor para liberação de recursos 
para o nosso Hospital da Zona Norte, destinando R$ 10 milhões 
para a aquisição de equipamentos e outros R$ 13 milhões por meio 
de intercessão junto ao governo estadual para equipar os seis cen-
tros cirúrgicos. A instituição será responsável por desafogar a re-
manda deprimida por cirurgias de baixa e média complexidade.

HÁ TEMPO PRA TUDO
E foi por isso, mas não só por isso, que o vereador Júnior Ruel, 
do União Brasil, protocolou na terça-feira, projeto de decreto 
legislativo que concede ao deputado federal, Geninho Zuliani, 
presidente do União Brasil e vice-líder do partido na Câmara 
dos Deputados, o Título de Cidadão Honorário Rio-pretense. A 
homenagem é um reconhecimento concedido pela Câmara Mu-
nicipal de Rio Preto para personalidades que têm se destacado 
em ações de relevância no município.

DISTINÇÃO E APTIDÃO
Geninho nasceu Eugênio, que numa cisão em duas partes “Eu 
gênio” vira uma distinção que, poderia ser cabotina, mas o 
personagem em referência tem predicados para ousar como 
referência, mesmo que fosse, apenas em tom de brincadeira e 
esnobismo. O introito neste caso serve apenas para provocar 
uma personalidade da política regional, cuja ascensão chega 
num momento de reconhecimento a um político com apenas 
46 anos, nascido em 13 de janeiro de 1976, em Ribeirão Pires, 
trazendo em sua vida pública sucesso em sua trajetória. Um 
homem público com aptidão (dom) na política.

NASCE UM NOVO FILHO  
Geninho nasceu Eugênio, que numa cisão em duas partes “Eu 
gênio”, vira uma distinção que, poderia ser cabotina, mas o per-
sonagem em referência tem predicados para ousar, mesmo que 
fosse, apenas em tom de brincadeira e esnobismo. O introito nes-
te caso serve apenas para provocar uma personalidade da política 
regional, cuja ascensão chega num momento de reconhecimento 
a um homem público jovem com apenas 46 anos, nascido em 13 
de janeiro de 1976, em Ribeirão Pires, que traz em sua vida públi-
ca uma trajetória de sucesso com aptidão (dom) política. 

NOME E SOBRENOME
Eugênio José Zuliani, ou simplesmente Geninho, nasceu em Ribeirão 
Pires, no dia 13 de janeiro de 1976. É um político e administrador  bra-
sileiro, filiado ao UNIÃO BRASIL. Exerceu a função de Coordenador 
do Programa Cidade Legal da Secretária de Estado de Habitação de 
São Paulo.  Foi prefeito de Olímpia durante os anos de 2009 a 2016 
com 35% dos votos e reeleito em 2012 com mais de 73% dos votos, tor-
nando-se a votação recorde no município com 20.281 votos, ultrapas-
sando a eleição de 1992 que elegeu o ex-prefeito, José Carlos Moreira, 
naquela oportunidade com 12.786 votos.   

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

 Camarote com melhor cardápio
Está demais, maravilhoso, e linda decoração, o CAMAROTE 
DO ED (Buffet), com farto cardápio dos deuses. Carré de 
cordeiro, picanha maturada, filé mignon, churrasco do Ed, 
frango, kafta com queijo, linguiça, torresmo, ilha de caldos, 
mesa de frios, pizzas, comida japonesa, entre outras delí-
cias. Além de vários tipos de bebidas, drinks, gin, energé-
tico, cerveja, ilha de caipirinha, suco, refrigerantes, entre 
outras. Para animar ainda mais o Camarote do Ed (Buffet), 
música ao vivo, até domingo dia 17, encerramento da mega 
festa Riopreto Rodeo Country Bulls 2022. Mais detalhes: 
Convites na Ótica Diniz, na Voluntários de São Paulo, Re-
dentora, ou pelos celulares – 99744-8847, 991378794.

 Promete ser luxuoso
O empresário e pecuarista Eudes Rogéro e Solange Regina 
Pace Rogero casam sua filha Luize Rogero, no dia 17 de se-
tembro, de 2022, às 19 horas, na Basílica Menor de Nossa 
Senhora da Aparecida, em Rio Preto. O noivo, Tiago Eid 
Costa, é filho do pecuarista, Fernando Nemi Costa e de Hel-
ga Eid Costa. Após a cerimônia, os convidados serão recep-
cionados no Villa Conte Buffet, que ganhará uma luxuosa 
decoração assinada por Roni Vieira. Merci pelo convite.

 Fique sabendo...
O padre Aldenir Rodrigues Ribeiro, da Paróquia São Benedi-
to, realiza Festa Junina para arrecadar dinheiro com o intui-
to de reformar a igreja. A festa, com várias comidas típicas, 
além de churrasco e doces, acontece nos dias 15, amanhã, e 
16 de julho, a partir das 19 horas. Na Praça da igreja, na Vila 
Ercília. Para tanto, o padre convida os fiéis de todos os seg-
mentos religiosos. Serão promovidos leilões, bingos e muito 
mais... Vamos colaborar com a Paróquia São Benedito.

 Que maravilha!
Aplausos. Um novo polo educacional está se formando na 
região Sul de Rio Preto. Somente no Complexo Eplenum, 
empreendimento da Emais Urbanismo, serão construídas 
quatro unidades de ensino. O anúncio mais recente foi de 
um novo prédio do CNA Rio Preto. Além da escola de idio-
mas, o loteamento vai contar também com a segunda unida-
de do Colégio Carlos Chagas Filho, a escola de natação Wave 
e a faculdade Fathemis. Juntas, as empresas vão atender um 
público estimado de 4,1 mil alunos.

 “Niver” em clima Country
O médico Kassey Vasconcelos, oftalmologista, começa a 
formatar sua festona para comemorar a idade redonda (50 
anos), bem vividos, com uma festa temática country no dia 
29 de março de 2023. Ele é apaixonado por fazenda, hipis-
mo e rodeio, além de ser um atleta, e jogar um bolão. Vamos 
aguardar a data festiva.

 Fique informado
Filiados do LIDE, LIDE Futuro e LIDE Mulher Noroeste 
Paulista terão a oportunidade de conhecer mais um pré-can-
didato que estará na disputa pela presidência do País. Des-
sa vez é o renomado empresário do mercado digital, Pablo 
Marçal, que apresentará seus projetos e propostas para o fu-
turo do Brasil nesta quinta-feira, a partir das 18 horas.

 “Niver”, Noite a Fantasia
Depois de semanas de férias em Portugal, a digital influen-
cer Ana Paula Castilho, está em contagem regressiva, e nos 
preparativos para comemorar seu aniversário de 40 anos, 
com uma super “Festa a Fantasia”, no próximo dia 27 de 
julho, no Bartolomeu JK. Merci pelo convite, amiga.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Com muita sabedoria, estudando muito, 

pensando muito, procurando compreender 
tudo e todos, um homem consegue, depois 

de mais ou menos quarenta anos de vida, 
aprender a ficar calado. 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

Robson e Selma Nunes Mir, empresários da moda, mais os filhos, Die-
go, Robson Bruno e Polianne Nunes Mir Xavier, mais as noras, Victó-
ria Tavares, Ana Júlia Guerra Mir, e o genro, Arthur Xavier, chiquérri-
mos, participaram do casamento de Victor Sapia e Giulia Sestini, filha, 
do empresário Alceu e Carmem Sestini, no Hotel Palácio Tangará, em 
São Paulo, sábado passado

O empresário e pecuarista Eudes Rogéro e Solange Regina Pace Roge-
ro, arrasam, em chique casamento de Victor Sapia e Giulia Sestini, no 
Hotel Palácio Tangará, em São Paulo, sábado passado
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DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

COM JANTAR NA VIVENDA de Jeanete Tavares, 
no Condomínio Déborah Cristina, o fotógrafo Arnaldo Mus-
si, vai comemorar mais um aniversário na primeira sema-
na de agosto.

EM MENDONZA, curtindo também a cidade do tan-
go Buenos Aires, que o arquiteto Fabiano Hayasaki e Tania, 
passaram semana com amigos e clientes mega especiais.

O DJ BETINHO BRITTO vai agitar as sextas de ju-
lho, a partir de amanhã, com “Bloom Lounge”, no Donna 
Maria Gastronomia, na avenida JK.

JOÃO J. SILVA (Painéis) e Valquíria Menegaldo Sil-
va, Osmair Guareschi e Neide, Renato Zanovelo e Sirlene, 
pecuaristas e empresários, Suélio Ribeiro e Cláudia Ribei-
ro, da La Brizza Cosmétics, estão com camarotes no Rodeo 
Country Bulls.   A ex-BBB Ivy Moraes, Monique Alfradique 
(atriz), e a modelo Nicole Bahls, vão marcar presença no 
camarote La Brizza.

NO PRÓXIMO DOMINGO, o Plaza Avenida Shopping 
preparou uma surpresa especial dentro da programação 
de férias do Plaza Kids no mês de julho. Quem sobe ao pal-
co da Praça de Eventos, primeiro piso, a partir das 15h30, é 
a banda Kombinados.

CURTIRAM CAMPO GRANDE, e depois, foram 
para a fazenda em Inocência (MS), a advogada Eliana Bar-
bosa e o marido Jr. Prette.

LUCIENNE KASSIS, após temporada nos Estados 
Unidos, retornou a nossa terrinha de São José. Mas, ela 
pretende fixar residência lá.

O QUE SE FAZ DE CORAÇÃO, alimenta a alma. 
Doe alimentos não perecíveis para o Centro Social Estoril. 
Pontos de coleta – loja da Milla Gomes – na Redentora, e 
no Centro Social Estoril. Mais informações: (17) 3201-1550.

FOI EM CAMBORIÚ, onde atualmente reside, que o 
empresário Sérgio Marão Lourenço, comemorou mais um 
“niver”, ao lado da médica Patrícia Dória Marão Lourenço, 
e dos filhos.

FÉRIAS CHEGOU. O Praça Shopping iniciou sua ação 
de férias escolares para criançadas. Nesta semana até o 
dia 15, e 18 a 22 de julho, às crianças de até 12 anos pode-
rão brincar gratuitamente no Espaço Kids, por 20 minutos. 
A cortesia será válida até sexta-feira das 9h às 19h.

COM TEXTO DE UM dos maiores nomes da história 
da dramaturgia brasileira, Luís Alberto de Abreu, o Teatro 
do Sesi Rio Preto recebe nos dias 15 e 16 de julho, o es-
petáculo inédito As Três Marias. Com entrada gratuita, às 
20h e os ingressos devem ser reservados pelo Meu Sesi no 
site (riopreto.sesisp.org.br) da unidade.


