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SAÚDE EM RIO PRETO

Número de casos de Covid 
cai pela metade em 7 dias
Nos últimos sete dias foram 1.073 novos casos contra 2.031 no período anterior, segundo boletim divulgado ontem

RIO PRETO

PM reúne 
shoppings em 
ação contra 
assaltos
Nesta quinta-feira, 14, po-
liciais e representantes de 
Shoppings de Rio Preto se 
reuniram na sede do CPI-5, 
para tratar sobre ações de 
prevenção a assaltos de 
quadrilhas. Os roubos mais 
recentes foram o assalto 
a Joalheria Costantini do 
Shopping Iguatemi e a 
Cristovam Joalheria. 
CIDADES Pág.4

POLÍCIA

Pai separado 
denuncia 
estupro da 
filha de 8 anos

PABLO MARÇAL 
FALA NO LIDE
O pré-candidato à presidência, 
o empresário do mercado digi-
tal Pablo Marçal participou na 
noite desta quinta-feira, 14, em 
Rio Preto.  POLITICA Pág.3

CIDADES  Pág.4

DESASTRES NATURAIS E TECNOLÓGICOS
A Defesa Civil de Rio Preto lançou nesta quinta-feira (14) o Plano de Contingência e Ajuda Humanitária (PCAH). 
Ele vai socorrer pessoas ou grupos que sejam vítimas de grandes desastres naturais ou tecnológicos. Foram criados 
grupos de trabalho com funcionários públicos estaduais, municipais e de brigadas que pertencem à iniciativa privada. 
A reunião foi no auditório do Parque Tecnológico na manhã desta quinta-feira.  CIDADES Pág.5

Oito pessoas morreram em função da Covid 19 nos últimos 
sete dias, segundo boletim informativo da Secretaria de 
Saúde, desta quinta-feira (14). No mesmo período, 1.073 
pessoas pegaram a doença. O dia com maior registro é 8 de 
julho, com 467 casos positivos. Apenas no dia 12, morreram 
3 pessoas. Durante toda a pandemia, Rio Preto registrou 
158.887 casos. CIDADES Pág.5

A reunião foi no auditório do Parque Tecnológico na manhã desta quinta-feira

Policiais e representantes de Shoppings de Rio Preto se reuniram na sede do CPI-5

CLAUDIA DE GIULI

Inquérito 
descarta 
“rachadinha” 
em gabinete

CÂMARA

Tribunal 
reprova 
contas 
de 2015

Durante o decorrer das 
investigações e de posse 
dos depoimentos a Polícia 
não encontrou evidências 
que comprovassem a prá-
tica da divisão de salários.  
“O conjunto probatório exis-
tente nos autos, não se cole-
tou provas conclusivas para 
fundamentar o indiciamen-
to da investigada”, consta no 
relatório final do inquérito 
apresentado nesta quinta-
-feira. POLÍTICA Pág.3

O Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo 
(TCE-SP) julgou irregular 
as contas da Câmara de Rio 
Preto referente ao ano de 
2015, época que o vereador 
licenciado e atual secretário 
de Esportes, Fábio Marcon-
des (PL) era o presidente 
do legislativo. Segundo ele, 
a Câmara deve recorrer e 
tratam-se de apontamentos 
recorrentes do TCE.
POLÍTICA Pág.3

VAGAS NA EDUCAÇÃO
Na terça-feira (12/07), a Prefeitura de Votuporanga abriu ins-
crições para o Processo Seletivo Simplificado nº 003/2022 
para a contratação temporária de Técnicos em Educação VI 
para atuarem em cinco modalidades na especialidade Cursos 
Livres, na Secretaria da Educação. COTIDIANO Pág.6

VOTUPORANGA

COUNTRY BULLS

Hoje tem 
Zé Neto e 
Cristiano 
no rodeio
COTIDIANO   Pág.6

SOLIDARIEDADE

Ação da LBV 
beneficia 
famílias da 
Cooperlagos
COTIDIANO  Pág.6

D
ivulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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Gestação gemelar na
Fertilização In Vitro 

É muito comum a ges-
tação gemelar (gêmeos), 
em casos de gravidez 
resultante do tratamento 
de fertilização in vitro, 
com transferência para 
o útero de uma média 
de dois embriões. E uma 
dúvida habitual de pais 
que esperam gêmeos é 
se os bebês serão iguais.

Quando a formação 
dos embriões se dá em 
óvulos diferentes é certo 
de que os gêmeos não 
serão iguais, ou seja, bi-
vitelinos. O que ocorre é 
que o organismo da mu-
lher produz dois óvulos 
que foram fecundados 
por dois espermatozoi-
des, o que resulta em 
dois embriões distintos. 
A formação do feto tam-
bém se dá em placentas 
diferentes e os bebês não 
dividem o saco amnióti-
co. Apesar de não terem 

fisionomia e constituição 
genética iguais, os be-
bês podem apresentar 
o mesmo sexo e até o 
mesmo fator sanguí-
neo. E justamente pelo 
processo se desenvolver 
dessa forma que serão 
dois irmãos com aspec-
tos diferentes, mas que 
tiveram a mesma gesta-
ção. Outra situação mais 
rara que pode o ocorrer 
na fertilização in vitro 
é a transferência de um 
único embrião  gerar 
uma gestação gemelar, 
através da divisão em-
brionária e neste caso 
os embriões serão idên-
ticos.

*Por Luiz Fernan-
do Gonçalves Borges 
– médico ginecolo-
gista e obstetra, pós-
-graduado em Repro-
dução Humana

Benedito Alves Vargas, natural de Ta-
nabi faleceu aos 76 anos de idade. Era 
divorciado e deixa os filhos Juliana, 
Ana Cristina, Luciana, Andre Leonar-
do, Maria Gabriela. Será sepultado 
no dia 14/07/2022 às 11h, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 

FALECIMENTOS E MISSAS

Elidia Calsavara, natural de Cedral-SP 
faleceu aos 94 anos de idade. Era viú-
va de Sr. Jose Calsavara e deixa os fi-
lhos Cleuza Aparecida e Osmar Jose. 
Será sepultada no dia 14/07/2022 às 
15h, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o Cemitério Par-
que Jardim da Paz.

Estamos a cerca de 80 
dias das eleições e o clima 
de tensão entre eleitores está 
escancarado por todo canto 
do País. O caso mais recente, 
um assassinato brutal duran-
te uma festa de aniversário, 
nos coloca em alerta e faz 
pensar se apenas “tolerar” é 
suficiente.

Tolerar significa “aguen-
tar algo com conformação e 
paciência; aceitar”, de acordo 
com os nossos dicionários. 
Percebo que uma parte dos 
brasileiros hoje não se res-
peita, apena “suporta” quem 
tem opiniões contrárias, pen-

TOLERAR É SUFICIENTE?
Luiz Carlos Motta A democracia foi conquistada a muito 

custo no Brasil, e ainda é jovem,
frágil, não podemos cair na tentação
do autoritarismo

sa diferente ou acredita em 
determinada posição, seja ela 
política ou religiosa. Esse sen-
timento pode ser observado 
pela recente pesquisa divulga-
da pelo Instituto Locomotiva. 
Vejam só: de acordo com o 
levantamento, 7 em cada 10 
brasileiros não conseguem 
dialogar com pessoas que 
possuem opiniões políticas 
contrárias. 

As pessoas não estão con-
seguindo ou não querem con-
versar com quem tem opinião 
diferente sobre política. E 
falar sobre política é a base da 
democracia. Precisamos não só 
falar sobre esse assunto, como 
também propor, cobrar, parti-
cipar das discussões, estudar, 
pesquisar. 

Crimes brutais de intole-
rância como esse ocorrido no 
Paraná são inaceitáveis e não 
podem mais acontecer. Nosso 

país não vai suportar essa di-
visão extremista. Volto a dizer 
que está faltando mais do que 
tolerância: está faltando res-
peito entre as pessoas.

A democracia foi conquis-
tada a muito custo no Brasil, 
e ainda é jovem, frágil, não 
podemos cair na tentação do 
autoritarismo. Toda vez que 
alguém impõe sua opinião para 
outras pessoas, seja na base do 
grito, da violência, de pressão, 
a democracia perde, as pessoas 
perdem, o país perde, oportu-
nidades passam, vidas se vão.

O diálogo saudável e pro-
positivo é e sempre será a 
melhor saída para entrarmos 
em união. Com respeito às 
opiniões, mesmo contrárias 
aos nossos princípios, conse-
guimos encontrar equilíbrio.

Sou presidente licenciado 
da Fecomerciários, a Federa-
ção dos Trabalhadores do Co-

mércio no estado de São Paulo, 
a qual são filiados mais de 71 
sindicatos. São 2,5 milhões de 
trabalhadores impactados com 
nossas decisões. Para que as 
ações sejam realizadas, é pre-
ciso muito diálogo, respeito e 
atenção aos anseios da maioria. 
Algumas vezes a temperatura 
sobe, os ânimos ficam mais 
acirrados e enxergo isso como 
saudável, temos que defender 
aquilo que acreditamos, mas 
jamais perder o controle, des-
respeitar o outro e muito me-
nos partir para as vias de fato. 

Rogo a Deus que, nestas 
eleições, que o respeito con-
quiste o espaço da intolerância, 
que o amor se imponha ao ódio 
e a paz impere sobre aqueles 
que anseiam pela guerra. Te-
nho fé que nós, o povo brasi-
leiro, faremos as melhores es-
colhas e conseguiremos entrar 
novamente em união. O país 
não precisa ir para um lado ou 
para o outro, nós precisamos 
seguir o caminho do progres-
so. Não vamos perder tempo 
com aquilo que não constrói e 
não agrega. Estamos todos do 
mesmo lado, ao lado do Brasil 
e dos brasileiros.

*Luiz Carlos Motta é 
deputado federal e presi-
dente licenciado da Feco-
merciários

De minha obra Apoca-
lipse sem Medo — 1999 não 
anulou as profecias, segundo 
a imprensa especializada o li-
vro mais vendido da 16a Bie-
nal Internacional do Livro de 
São Paulo, ocorrida de 28 de 
abril a 7 de maio de 2000, fui 
buscar:

A muita gente pode pare-
cer que o planeta irremedia-
velmente caminha para um 
beco sem saída. Corrobora 
com isso a massificação de 
notícias nem sempre agradá-
veis que a todo instante nos 
bombardeiam. É a realidade, 
mas se assimilarmos a supre-
ma vocação de servir, termo 
que nos concede o status de 
criaturas úteis à comunida-
de, perceberemos novos e 
mais acertados horizontes. 
O aprendizado ganho nos 

ARTIGO

ARTIGO

Paiva Netto

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

MAIS FÉRTIL

DR. LUIZ FERNANDO
BORGES
saúde@dhojeinterior.com.br

A suprema vocação de servir

apontará reais benefícios à 
medida que nos integrarmos 
no sagrado ato de estender a 
mão aos que precisam (Je-
sus — Mateus, 10:8). Esse é o 
sentimento que move muitos 
que, sacudindo de si o pes-
simismo, seguem em frente, 
acreditando e agindo por uma 
sociedade melhor. Gerações 
que nos precederam de certa 
forma assim atuaram, senão 
onde estaríamos hoje?

De que nos fala o Apoca-
lipse?

O mundo debate-se contra 
um impasse, sintetizado no 
agora inegável aquecimento 
global. A Folha de S.Pau-
lo informa, citando como 
fonte Deborah Zabarenko, 
da Reuters, que um grande 
conglomerado do ramo pe-
trolífero financiou negação do 
efeito estufa e destaca: “Rela-
tório da união dos cientistas 
responsáveis compara estra-
tégia da companhia à usada 
pelas empresas do setor de 
tabaco”.

De que nos fala o Apoca-
lipse a respeito do assunto? O 
que, há quase dois milênios, 
igualmente anuncia, analisa-
do sem tabus e preconceitos? 
As nocivas mudanças climá-
ticas no orbe que, sem distin-
ção, nos acolhe? No relato dos 
sete flagelos, capítulo 16 do 
texto profético, isso fica bem 
sinalizado. As consequências 
do progresso, quando irres-
ponsável, estão aí aos olhos 
de todos, não mais podendo 
ser escondidas. Aos governos 
cabe governar para as popu-
lações, antes que se tornem 
incontroláveis, impelidas, por 
exemplo, pela falta d’água, da 

qual se fala ser um dos próxi-
mos motivos das guerras.

Um quê de estadista e Es-
piritualidade Ecumênica

Ainda de Apocalipse sem 
medo, no capítulo “Muro de 
Berlim e Mundo Espiritual 
III”, extraí este trecho:

A fim de haver autoridade 
suficiente capaz de prover 
educação, sustento e trabalho 
às massas e indicar-lhes re-
novadores rumos, o religioso 
vigilante terá de possuir um 
quê de estadista, bem como o 
estadista de escol não poderá 
prescindir de Espiritualidade 
Ecumênica, isto é, aquela 
verdadeiramente livre de 
todo sectarismo fanático. Sa-
cerdócio — seja ele religioso, 
ideológico, político, filosófico, 
artístico, científico e assim 
por diante — é expandir a Fra-
ternidade e a Solidariedade. 
Exaltar a dignidade humana. 
Para esse sentimento franco, 
prevalece uma grande nobre-
za: servir, que, no dizer do fi-
lósofo e sociólogo italiano Pie-
tro Ubaldi (1886-1972), em A 
Grande Síntese, é a qualidade 
superior do poder: “O coman-
do supremo é simplesmente a 
suprema obediência”.

Sic transit...
Tudo o mais é passageiro, 

como pensavam, no século 
14, Gerard Groote (1340-
1384) e Tomás de Kem-
pis (1379-1471); este, um 
humilde sacerdote a quem, 
durante muito tempo, foi 
atribuída a autoria exclusiva 
de uma das mais importantes 
obras da história religiosa e 
social do mundo: Imitação de 
Cristo. Em suas páginas, en-
contra-se esta admoestação, 
que atravessou as épocas:

“O quam cito transit gloria 
mundi!”: Oh! quão rapida-
mente passa a glória deste 
mundo!

O  v e l h o  E r n e s t  R e -
nan (1823-1892) estava cer-
to: O que faz uma pátria é a 
Solidariedade.

E, por extensão, a Terra, a 
qual devemos livrar da ruína 
de um progredir desmiolado, 
gerido pelas patranhas da-
queles cuja maior habilidade 
é mentir para as multidões, 
mesmo que as enfermando ou 

matando. Contudo, sempre há 
uma solução quando os seres 
humanos nela se empenham.

Caridade: a Ideologia das 
ideologias

Em minha obra literária É 
Urgente Reeducar!*, ante-
cipei, em forma de extratos, 
algumas lucubrações cons-
tantes de Jesus e a Cidadania 
do Espírito. O item 41, que 
acresci às novas edições do 
lançamento da 21a Bienal 
Internacional do Livro de São 
Paulo, vem bem ao encontro 
do que abordo neste estudo:

Conclusivo ideal do Cida-
dão do Espírito

Amor, Harmonia, Solida-
riedade, espírito de Justiça 
aliado à Bondade, jamais à 
vingança; Liberdade com 
respeito aos demais entes hu-
manos; Verdade sem fanatis-
mo social, político, filosófico, 
religioso ou científico; auxílio 
aos que sofrem, no corpo ou 
na Alma; Política e Economia, 
acompanhadas pelas virtudes 
da Correção e da Generosi-
dade; Instrução, Educação, 
Reeducação, consoante a 
Fraternidade Ecumênica; 
portanto, tudo aquilo que na 
Paz ou na guerra torna forte a 
criatura, na Terra e no Mundo 
Invisível — que não é uma 
abstração —, forma o con-
clusivo conceito de ideologia 
para o Cidadão do Espírito: 
Caridade, ou seja, o ar moral 
que, como seres realmente 
civilizados, devemos respirar.

Faz-se mister recordar o 
que fraternalmente nos or-
denou Jesus: “Ide e pregai, 
dizendo: É chegado o Reino 
dos Céus. Curai os enfermos, 
limpai os leprosos, ressuscitai 
os mortos, expulsai os demô-
nios, dai de graça o que de 
graça recebeis. Vesti os nus, 
alimentai os famintos, ampa-
rai as viúvas e os órfãos. Eu 
sou o Caminho, e a Verdade, 
e a Vida. Ninguém vem ao Pai, 
senão por mim. Conhecereis 
a Verdade [de Deus], e a Ver-
dade [de Deus] vos libertará” 
(Evangelho, segundo Mateus, 
10:7 e 8; Epístola de Tiago, 
1:27; e Boa Nova, conforme 
João, 14:6 e 8:32).

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

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Prefeito fala
Edinho defende mudança da UBS do 
Felicidade e acredita que Hospital da 
Região Norte abre este ano 

Lei em Jandira
Município pode impor ações de pro-
teção à mulher em bares, festas e 
restaurantes, decide TJ 

A Policia Civil de Rio Preto 
finalizou as investigações que 
apuravam suposta devolução 
de parte dos salários de asses-
sores e ex-assessores da vere-
adora Claudia de Giuli (MDB), 
esquema tradicionalmente 
batizado como rachadinha. 

As denúncias da prática 
no gabinete da vereadora co-
meçaram no ano passado em 
função de depoimentos de um 
ex-assessor da parlamentar à 
polícia. A Justiça de Rio Preto 
autorizou quebra de sigilo 
bancário de Claudia, da filha 
e de todos assessores e ex-as-
sessores. Um inquérito policial 
foi aberto. 

Durante o decorrer das 
investigações e de posse dos 
depoimentos a Polícia não 
encontrou evidências que com-
provassem a prática da divisão 
de salários. O laudo pericial 

Inquérito descarta rachadinha 
em gabinete de vereadora

sobre os dados bancários dos 
envolvidos também não trouxe 
provas contra a vereadora. 

O relatório
“O conjunto probatório 

existente nos autos, não se co-
letou provas conclusivas para 
fundamentar o indiciamento 
da investigada. Não encontrou 
indícios de que tenham havido 
transferências de valores en-
tres as contas dos assessores 

para a conta de Cláudia ou de 
sua filha”, consta no relatório 
final do inquérito apresentado 
nesta quinta-feira, 14, pela 
Polícia Civil. 

Claudia de Giuli sempre ne-
gou as acusações e afirma que 
nunca exigiu que assessores de 
seu gabinete fossem obrigados 
a dividir parte dos salários. 

O relatório da Polícia Civil 
vai agora para análise e parecer 
do Ministério Público que pode 

arquivar o caso ou exigir novas 
apurações dos fatos. Existe 
a possibilidade da defesa de 
Claudia apresentar representa-
ção de denunciação caluniosa 
ou por falso testemunho contra 
o ex-assessor. 

O Dhoje Interior entrou em 
contato com a vereadora por 
telefone, mas não obtivemos 
retorno para que ela pudes-
se comentar a decisão desta 
quinta-feira. 

As denúncias da prática 
no gabinete da verea-
dora começaram no ano 
passado com depoimen-
tos de um ex-assessor

RIO PRETO

Tribunal reprova contas 
da Câmara de 2015

A vereadora Claudia de Giuli sempre negou as acusações

Na época, Legislativo era presidido pro Fabio Marcondes

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo (TCE-
-SP) julgou irregular as con-
tas da Câmara de Rio Preto 
referente ao ano de 2015, 
época que o vereador licen-
ciado e atual secretário de 
Esportes, Fábio Marcondes 
(PL) era o presidente do 
legislativo. 

A relatora Sílvia Montei-
ro apontou supostas irregu-
laridades no pagamento de 
gratificações a servidores, 
trouxe ainda várias reco-
mendações e determinações 
que precisam ser seguidos.

No ano de 2015, em que 
o TCE julgou irregulares as 
contas, o Legislativo gastou 
R$ 14,7 milhões. Segundo a 

relatora ocorreram “desacer-
tos relacionados aos cálculos 
para o pagamento de gratifi-
cação adicional de tempo de 
serviço, por serviço especial 
parlamentar” e “desalinhos 
isoladamente já teriam for-
ça para comprometer as 
contas”. 

Segundo Marcondes a 
Câmara é que deve recorrer 
da decisão. O entendimento 
é que apontamentos do tipo 
são recorrentes. 

Esta também é a defesa 
feita pelo vereador Paulo 
Pauléra que também teve as 
contas de 2020 consideradas 
irregulares no último dia 28 
de junho. A decisão de Mar-
condes saiu terça-feira.

Divulgação

O pré-candidato à pre-
sidência, o empresário do 
mercado digital Pablo Marçal 
participou na noite desta quin-
ta-feira, 14, em Rio Preto, de 
evento em torno de empresá-
rios da cidade onde apresentou 
suas propostas e ideais para o 
Brasil. 

O evento é promovido pelo 
LIDE. Pablo se apresentou ao 
grupo e fez um panorama das 
ações que pretende implan-
tar caso eleito. Bacharel em 
Direito com MBA em gestão 
empresarial e especialização 

em recursos humanos, Pablo 
Marçal se destacou nos últimos 
anos por ensinar autogestão, 
empreendedorismo e liberda-
de financeira, tornando-se um 
dos maiores nomes no merca-
do digital da América Latina. 

ELEIÇÕES 2022

Pablo Marçal afirma em Rio Preto que 
Bolsonaro e Lula não sairão vitoriosos

GUAPIAÇU

A advogada Lucinéia dos 
Santos participou na última 
quarta-feira (13) na Assem-
bleia Legislativa da criação da 
Associação das Prefeitas e Vi-
ce-prefeitas do Estado de São 
Paulo. O objetivo é a criação 
de uma entidade de mulheres 
públicas para fortalecer a mi-
litância feminina e aumentar 
a capacidade de negociações 
políticas. 

A rio-pretense Lucinéia 
dos Santos é militante da luta 
de defesa das mulheres desde 
quando se formou em direi-
to. Sua militância em defesa 
das mulheres há vários anos 
o levou a ser convidada pela 

prefeita de Guapiaçu, Luciani 
Cristina Gimenes, para parti-
cipar da formação da entidade 
no auditório Teotonio Vilela. 

A prefeita Luciani Cristina 
Gimenes foi eleita presidente 
da Associação e a advogada 
Lucinéia dos Santos enalteceu. 
“A criação dessa associação 
comprova que nós mulheres 
estamos conquistando o espa-
ço merecido na política. Sem 
dúvida alguma a Associação 
é um órgão que tem muito a 
acrescentar, pois é importante 
compartilhar experiências com 
quem já enfrentou a árdua ba-
talha na política. Desejo sorte 
a toda diretoria, em especial 
a prefeita Luciani, que não se 
apequenou diante de um desa-
fio de tamanha importância”.

Prefeita assume entidade 
com apoio de advogada

Pablo afirma que 
não tem dúvidas que 
o eleitor vai saber 
interromper a po-
larização entre Jair 
Bolsonaro e o  ex-
-presidente Lula

O pré-candidato à presidência, Pablo Marçal

Prefeita de Guapiaçu é eleita presidente de associação com 
apoio da advogada Lucinéia dos Santos

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Raphael FERRARI

Da REPORTAGEM

Geninho quer tornar ‘teste do coraçãozinho’ obrigatório
Diagnosticar precocemente 

doenças congênitas do coração 
em recém-nascidos é o objetivo 
de uma proposta que acaba de 
ser protocolado na Câmara dos 
Deputados. O projeto é de au-
toria do deputado federal, Ge-

ninho Zuliani (União Brasil), 
e tenta tornar obrigatório em 
todos os estabelecimentos de 
saúde, públicos e particulares 
a Oxiometria de Pulso, tam-
bém conhecido como ‘Teste do 
Coraçãozinho’. 

O exame deverá ser realiza-
do nos membros superiores e 
inferiores dos recém-nascidos, 
ainda no berçário e após as 
primeiras 24 horas de vida da 
criança, antes da alta hospita-
lar, e prevê ainda a anotação 

do resultado no prontuário 
médico do recém-nascido a 
realização do exame, mencio-
nando data e resultado obtido. 
“Esse exame é indolor e rápi-
do. Os recém-nascidos passam 
pela análise da saturação do 

DEPUTADO

oxigênio no sangue, se for 
detectado oxigênio abaixo de 
95%, é realizado ecocardiogra-
ma para investigar a existência 
de possível cardiopatia congê-
nita”, afirma Geninho. Por ano, 
segundo dados da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), 
pelo menos 130 milhões de 
crianças nascidas vivas em 
todo o mundo, possuem algum 
tipo de cardiopatia congênita. 
O projeto segue para análise 
nas Comissões.

POLÍCIA CIVIL

Ao Dhoje Interior Pablo afirma 
que não tem dúvidas que o 
eleitor vai saber interromper 
a polarização entre o atual 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
e o ex-presidente Lula (PT). 
Segundo o empresário fatos 
políticos deverão ocorrer até 
outubro fazendo com que os 
brasileiros escolham um novo 
nome para o comando do país. 

“Esta polarização não pre-
cisamos nos preocupar, por-
que uma barbárie vai ocorrer 

no país fazendo acordar esta 
nação. Infelizmente política 
virou religião, a do Bolsonaro e 
a do Lula, ninguém mais pen-
sa, o Brasil para de produzir 
e está parado há 10 anos sem 
crescer. Nenhum deles vai sen-
tar na cadeira de presidente 
mais uma vez”, diz Pablo. 

Segundo ele, apenas al-
guém capaz e antenado com os 
novos tempos poderá mudar o 
cenário do Brasil. “Fiquei tris-
te com a saída do Doria porque 

ele era a representação do 
empresariado bem sucedido. 
Quando ele sai em me senti na 
obrigação de entrar na disputa. 
Não sou carreirista político. A 
gente precisa de gente que é 
boa de resultado, que constrói 
riquezas. Abrir caminho para 
novas pessoas, gente que é 
gestor sem demagogias e po-
liticagens”, diz. O empresário 
e pré-candidato afirma que 
suas bandeiras políticas se 
resumem a palavra “vem”. “O 
v de virtualização da nação, o 
e de emprezarização o m de 
mentalidade transformadora 
do país através de educação. A 
gente gasta R$ 1,4 trilhões com 
educação com uma formação 
errada, para as pessoas apenas 
passarem no vestibular e no 
máximo 10% é aproveitado”, 
diz. 

Aos empresários, Pablo 
Marçal destacou a potencia da 
região de Rio Preto em especial 
a cidade, que segundo ele pode 
ter papel de destaque para 
ações que serão tomadas caso 
seja eleito. “Uma das regiões 
mais ricas de São Paulo, em 
um Estado que produz R$ 150 
bilhões ao governo federal e 
recebe só R$ 46 bilhões. Aqui 
é um dos maiores mecanismo, 
são mais de 80 mil empresas, 
o Brasil tem que aprender com 
Rio Preto”, afirmou.

Jean Morelli

Divulgação

Divulgação

Divulgação
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CIDADES IBGE
O IBGE divulgou a criação de novas 
regiões metropolitanas (RMs) nos es-
tados de Santa Catarina e São Paulo.

Durante fiscalização
Na noite desta quarta-feira, 13, a PRF 
de Ourinhos apreendeu 3,4 kg de ma-
conha e 30g de cocaína

A Central de Flagrantes de 
Rio Preto registrou na tarde 
desta quarta-feira, 13, um bo-
letim de estelionato em que a 
vítima, de 50 anos, pagou um 
boleto falso de financiamento. 

Na delegacia, o rio-pre-
tense contou que atrasou a 
parcela de um veículo e entrou 
no site da instituição com 
quem fechou o contrato para 
emitir uma fatura com valores 

ESTELIONATO

Cobrado por financeira, 
cliente descobre golpe

GOLPE

Fábrica tem prejuízo de R$ 12,1 mil 
após vender churrasqueira

atualizados.
 Minutos depois, recebeu 

um código de barras pelo 
WhatsApp e fez o pagamento 
de R$ 1.213,00 em uma loté-
rica, enviando o comprovante 
para o mesmo número que foi 
mandado o documento. 

Ontem, a vítima recebeu 
uma cobrança da empresa e 
ao verificar o recibo descobriu 
que constava como beneficiá-
ria uma pessoa física. 

A investigação do crime 
segue sendo feita pelo 7º DP. 

Um empresário rio-pretense, 
de 42 anos, procurou a Cen-
tral de Flagrantes nesta quar-
ta-feira para registrar boletim 
de ocorrência de estelionato. 
Para a polícia, ele afirmou que 
teve prejuízo de R$ 12.154,39 
após vender uma churras-
queira de modelo especial 
produzida pela fábrica onde é 
sócio-proprietário. 
Segundo o registro policial, 

o golpista entrou em contato 
em 3 de junho dizendo que 
tinha interesse em adquirir 
o produto do catálogo e para 
isso solicitou que o pagamen-
to fosse dividido em duas ve-
zes em um cartão de crédito. 

Cartão
Após confirmar que o valor 
da venda havia sido creditado 
na conta da empresa a vítima 
liberou a mercadoria para ser 
entregue por uma transporta-

dora. 

Nota fiscal
No dia 14 do mês passado, o 
suposto cliente solicitou cópia 
da nota fiscal e em 26 de ju-
nho o empresário foi notifica-
do por uma plataforma que o 
dono do cartão estava contes-
tando a dívida e havia solicita-
do o reembolso do valor. 
O 7º DP de Rio Preto ficou en-
carregado das investigações 
do estelionato. 

Polícia investiga o caso como estelionato

Fábrica tem prejuízo de R$ 12,1 mil após vender churrasqueira para golpista

Divulgação

Nesta quinta-feira, 14, po-
liciais e representantes de 
Shoppings de Rio Preto se reu-
niram na sede do CPI-5, para 
trata sobre ações de prevenção 
assaltos de quadrilhas. 

Os roubos mais recentes fo-
ram o assalto a Joalheria Cos-
tantini do Shopping Iguatemi 
e a Cristovam Joalheria. Mas 
também existem quadrilhas 
que se especializam para re-

PM reúne shoppings de Rio Preto 
e discute prevenção a roubos

NO CPI-5

alizarem roubos a Shoppings, 
com foco em locais com muitos 
valores. 

De acordo com o Coronel 
Carlos Henrique Forner a po-
lícia militar tem um plano de 
operação para coibir a crimi-
nalidade ultraviolenta. “Esses 
casos mais pontuais mais re-
centes em joalherias nós temos 
que dar um tratamento bem 

especial para que caso ocorra 
nós tenhamos condições de ter 
uma pronta resposta”, afirma. 

O intuito da reunião com os 
representantes dos Shoppings 
foi para ter informações como 
a parte arquitetônica, plantas 
das lojas, números de pessoas 
que circulam dias de semana 
e finais de semana, acesso a 
câmeras de seguranças. 

“Uma parte do nosso plano 
é termos palestras, treinamen-
tos, simulados, onde vamos 
poder treinar em uma ação 
conjunta tanto dos seguranças 
dos Shoppings como a Policia 
Militar”, destaca o Coronel 
Carlos Henrique Forner. 

A equipe do 9º Batalhão de 
Ações Especiais de Polícia tam-
bém participou da reunião. De 
acordo com o Tenente Marcio 
Cortez a principal preocupação 
é coordenar todas as forças de 
segurança de forma harmô-
nica, “Nós temos as questões 
que são crimes patrimoniais, 
mas que geram grande reper-
cussão pelo poderio bélico de 
algumas quadrilhas  e de afetar 
gravemente nossa sociedade”, 
afirma o Tenente. 

“Nós fazemos esse treina-
mento como tropa especiali-
zada, temos o equipamento 
próprio para lidar com esse 
tipo de situação, mas todo 
treinamento e especialização 
ajudarão a lidar com esse tipo 
de situação”, ressalta o Tenen-
te Marcio Cortez. 

Os policiais ressaltam que 
a policia tem condição de dar 
uma pronta resposta aos crimi-
nosos dessa qualificação. Co-
laborou - Sarah BELLINE.

A equipe do 9º 
Batalhão de Ações 
Especiais de 
Polícia também 
participou da reunião

PM e shoppings discutem açoes contra roubos

Pai denuncia  
estupro da 
filha de 
8 anos

A Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM) de Rio 
Preto vai investigar uma 
denúncia de estupro de 
vulnerável em que a ví-
tima é uma menina, de 
8 anos. 

Tapinha
Segundo o  pai  da 

criança, a filha reclamou 
de que o namorado da 
mãe teria “passado a mão 
em sua bunda e dado 
um tapinha”. Enquanto 
estava na casa do denun-
ciante, a menina teria 
repetido a história para a 
companheira dele. 

O homem ligou para 
sua ex-mulher, que negou 
que o parceiro tenha co-
metido o crime. O próprio 
acusado entrou em conta-
to com o pai da vítima e 
desmentiu a enteada. 

De acordo com o bole-
tim de ocorrência regis-
trado no final da manhã 
desta quarta-feira, 13, a 
menina não sabe dizer a 
data do suposto abuso, 
mas afirma que foi mo-
lestada pelo padrasto. 

Após roubo
mulher aciona 
GCM e ladrão 
é preso

Uma rio-pretense, de 
29 anos, teve a mochila 
roubada, no cruzamento 
das ruas Siqueira Campos 
e Boa Vista, às 6 horas 
desta quarta-feira, 13, 
quando caminhava em 
direção ao trabalho. 

Ela acionou uma guar-
nição da Guarda Civil Mu-
nicipal (GCM) que patru-
lhava o bairro e a equipe 
prendeu em flagrante o 
acusado a aproximada-
mente 200 metros do 
local onde estava a vítima. 

O suspeito, de 36 anos, 
ao perceber a viatura jo-
gou a mochila em um ter-
reno baldio. O acessório 
foi apreendido. 

Na delegacia, a vítima 
contou que o indiciado se 
aproximou e perguntou 
as horas. Ao responder 
que não tinha relógio, ele 
anunciou o assalto, simu-
lando estar armado ao 
colocar uma das mãos no 
bolso de sua blusa de frio. 

Após pegar a mochila, 
o criminoso ainda teria re-
vistado a vítima à procura 
de objetos de valor.

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Carroça e morte
Nesta quarta-feira, 13, um 

homem de 54 anos morreu 
após a moto em que ele estava 
bater em na traseira de uma 
carroça. O acidente aconteceu 
na Avenida Maestro Ântonio 
Amato, no município de Poti-
rendaba. 

De acordo com a Polícia Mi-
litar, a vítima estava na garupa 
e com a batida foi arremessada 
da moto. Um carro que seguia 

no sentido contrário também 
se envolveu no acidente. 

O homem morreu no local 
do acidente. Os condutores 
da moto e da carroça foram 
socorridos pelo Serviço Móvel 
de Urgência (Samu) e levados 
para o hospital de Potiren-
daba. 

A causa do acidente será 
investigada pela polícia. Co-
laborou - Sarah BELLINE.

POTIRENDABA

Arquivo Dhoje

Homem morre após moto bater em carroça

Da REPORTAGEM

Intuito é ter infor-
mações como a 
parte arquitetônica, 
plantas das lojas, 
números circulação 
de pessoas e acesso 
a câmeras

Luiz Aranha/Gazeta do Interior/Divulgação

Mandados de busca
Nesta quinta-feira, 14, a Po-

lícia Civil de Araçatuba cum-
priu 11 mandados de busca em 
apreensão durante a Operação 
Clima Quente, que investiga 
golpes aplicados a partir da 
venda de aparelhos de ar-con-
dicionado pela internet. 

De acordo com a Polícia, 
o caso passou a ser apurado 
depois que pelo menos 260 
vítimas de todo o país regis-

traram boletins de ocorrência 
envolvendo o crime de este-
lionato. Foram apreendidos 
celulares, cartões bancários, 
notebooks, máquinas de car-
tão de crédito, documentos, 
relógios, pulseiras e veículos. 

A Operação está em fase 
inicial e tem como objetivo 
identificar os envolvidos e re-
alizar o possível ressarcimento 
do prejuízo das vítimas.

ARAÇATUBA

Mãe perde 
R$ 1,3 mil  
em golpe do 
WhatsApp

Acostumada a efetuar 
pagamentos para o filho, 
uma mulher, de 57 anos, 
moradora em um condo-
mínio na Região Leste de 
Rio Preto, não desconfiou 
que era golpe e acabou 
transferindo R$ 1.370,00 
para um criminoso. 

Segundo o boletim de 
ocorrência registrado na 
manhã desta quarta-feira, 
13, na véspera à tarde, en-
quanto estava trabalhan-
do, a vítima recebeu uma 
mensagem de um número 
desconhecido, mas com a 
foto de perfil do familiar. 

Em seguida, o margi-
nal enviou uma solicitação 
de ajuda financeira. Acre-
ditando que era o filho, 
ela foi até uma lotérica 
e depositou o dinheiro 
em conta informada pelo 
bandido. 

Ao chegar em casa, à 
noite, ela conversou com 
o jovem, que negou ter 
feito o pedido e disse que 
desconhecia o número de 
celular.

Da REPORTAGEM

Arquivo Dhoje
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Oito pessoas morreram em 
função da Covid 19 nos últi-
mos sete dias, segundo bole-
tim informativo da Secretaria 
de Saúde, desta quinta-fei-
ra (14). No mesmo período, 
1.073 pessoas pegaram a do-
ença. O dia com maior regis-
tro é 8 de julho, com 467 ca-
sos positivos. Apenas no dia 
12, morreram 3 pessoas. Du-
rante toda a pandemia, Rio 
Preto registrou 158.887 casos 
positivo num universo testa-
do de 510.992 pessoas. 
Mesmo com 352.095 pes-
soas terem tido resultados 
negativos após o teste, são 
3.136 mortos. A letalidade é 
de 2%. Levando em conside-
ração apenas as mortes de 
2022, a letalidade cai para 
0,48%. Nesta quinta-feira 
(14) permanecem internados 
por Covid 89 pessoas. São 34 
em UTIS e 55 em quartos de 
Enfermaria. Na UTI, estão 16 
pessoas da região e 18 de Rio 
Preto. Na Enfermaria, 30 rio-
-pretenses e 25 da região. 
A diferença entre o Boletim 
desta quinta-feira para o di-
vulgado dia 7 está no total 
de novos pacientes positi-
vados. Eram 2.031 casos há 
uma semana contra 1.073 
desta quinta (14). Uma que-
da próxima aproximada-
mente 50%. Também oram 
três óbitos a menos. Dos tes-
tados com sinais de síndro-
mes gripais, 90,9% resulta-
ram negativo para a doença. 

Casos de Covid caem pela metade 
nos últimos 7 dias,  diz Boletim

RIO PRETO

Nos últimos sete dias 
foram 1.073 novos 
casos contra 2.031 no 
período anterior, se-
gundo a Saúde

A Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária (Anvisa) de-
cidiu na quarta-feira (13 de 
julho) autorizar a aplicação 
emergencial da vacina Corona-
Vac em crianças de 3 a 5 anos. 
O imunizante é produzido pelo 
Instituto Butantan. 

Durante reunião da direto-
ria colegiada, em Brasília, por 
unanimidade, a agência seguiu 
recomendação das áreas téc-
nicas e autorizou a imunização 
com duas doses da vacina, no 
intervalo de 28 dias. A aprovação 
vale somente para crianças que 
não são imunocomprometidas. 

CONTRA COVID

Vacina para crianças de 3 a 5 anos é liberada
Não há prazo para o início 

da utilização do imunizante no 
plano nacional de vacinação. A 
decisão caberá ao Ministério da 
Saúde. Para a diretora Meiruze 
Souza Freitas, da Anvisa, rela-
tora do pedido, a CoronaVac 
está aprovada em 56 países 
pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS), teve cerca de um 
bilhão de doses aplicadas e tem 
contribuído para reduzir mortes 
e hospitalizações. 

“Vacinar crianças de 3 a 5 
anos contra a covid-19 pode aju-
dar a evitar que elas fiquem gra-
vemente doentes se contraírem 
o novo coronavírus”, explicou. 

A faixa etária entre 5 e 11 

anos começou a ser vacinada 
em janeiro. Nesse caso, são 
aplicados os imunizantes da 
Pfizer (versão pediátrica) e a 
CoronaVac. 

Estudos 
A decisão foi baseada em 

diversos estudos nacionais e 
internacionais sobre a eficácia 
da vacina em crianças. 

As pesquisas foram reali-
zadas pela Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz) e Instituto 
Butantan, além de entidades 
internacionais. Também foram 
levados em conta pareceres de 
sociedades médicas e das áreas 
de farmacovigilância e de ava-

liação de produtos biológicos 
da Anvisa. 

No Brasil, outros dados re-
velaram que as reações graves 
após a imunização foram con-
sideradas raras e raríssimas. 
A conclusão foi obtida após 
análise de 103 milhões de doses 
aplicadas no país. 

Luana de Boni, vendedora 
externa, mãe da Paolla de 5 
anos, já passou pela doença e 
considera de extrema importân-
cia o processo de imunização. 
“Já perdemos entes queridos 
para o vírus, pois, ainda não 
havia cobertura vacinal. A vaci-
nação é extremamente impor-
tante”, diz. 

A reunião foi no auditório do Parque Tecnológico na manhã desta quinta-feira

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

 Divulgação SMCS

Luana de Boni, vendedora externa, mãe da Paolla de 5 anos

Escola terá 
R$ 2,2 mi 
para 
ampliação

Foi assinada na tarde 
da última quarta-feira, 
dia 13 de julho, mais uma 
Ordem de Serviço da Se-
cretaria de Educação no 
valor de R$ 2.212.245,97. 
O prefeito Edinho Araújo 
e a secretária Fabiana 
Zanquetta autorizaram 
a execução da reforma e 
ampliação da EM Júlio 
de Faria Souza Junior 
– Unidade II, também 
chamada Fazendinha, na 
Vila Santo Antônio. 

Serão construídas 
quatro salas de aula, sa-
nitários, muro, setor de 
serviços com cozinha, 
despensa, área de servi-
ços, lavanderia e vestiário 
de funcionários, além da 
execução de uma reforma 
geral do prédio existente, 
incluindo a parte elétrica 
e a cobertura. 

Atualmente, a uni-
dade escolar atende 90 
alunos com idade de 4 a 
6 anos, e a ampliação de 
salas irá proporcionar a 
abertura de até 200 novas 
vagas. “A educação está 
caminhando em passos 
largos com a construção 
de mais escolas e am-
pliações. Nas duas últi-
mas semanas, assinamos 
Ordens de Serviço que 
somam mais de R$ 12 mi-
lhões de investimento”, 
disse o prefeito. 

De acordo com Fa-
biana, o investimento 
no setor nestes últimos 
meses conta ainda com 
tecnologia, brinquedos, 
material didático e me-
lhorias na infraestrutura 
de diversas escolas, além 
de elaboração de projetos 
para obras futuras. 

Acompanharam a as-
sinatura da Ordem de 
Serviço os secretários 
Jair Moretti (Governo) e 
Mário Soler (Comunica-
ção), o chefe de gabinete 
Zeca Moreira e os verea-
dores Cel. Jean Charles e 
Odélio Chaves. O prazo 
para execução da obra é 
de dez meses. 

Da REPORTAGEM
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A Defesa Civil de Rio Preto 
lançou nesta quinta-feira (14) 
o Plano de Contingência e 
Ajuda Humanitária (PCAH). 
Ele vai socorrer pessoas ou 
grupos que sejam vítimas de 
grandes desastres naturais 
ou tecnológicos. Os naturais 
são os acidentes geológicos, 
hidrológicos, meteorológico, 
climatológicos e os biológi-
cos. Os tecnológicos são os 
acidentes com substâncias ra-
dioativas, produtos químicos 

PREVENÇÃO

Defesa Civil cria grupos para  atender 
desastres naturais e tecnológicos

perigosos, incêndios urbano 
e acidentes em grandes obras. 
 
Foram criados grupos de tra-
balho com funcionários pú-
blicos estaduais, municipais 
e de brigadas que pertencem 
à iniciativa privada. Mobilizar 
e fazer tanto de atendimento 
emergencial, como de apoio 
para criarem seus próprios 
planos de ação. Em uma se-
gunda etapa, serão integrados 
ao plano municipal. 

O diretor da Defesa Civil de 
Rio Preto, Coronel Lamin, diz 
que Rio Preto “tem se organi-
zado para ser uma cidade resi-
liente, dividida em 10 regiões 
e a elaboração deste Plano de 
Contingência faz parte dessa 
organização para que respon-
da à necessidade das ações de 
prevenção, mitigação, resposta 
e recuperação em cenários de 
desastres intensos, com muitas 
vítimas.”

Foram criados gru-
pos de trabalho 
com funcionários 
públicos estaduais, 
municipais e de bri-
gadas que perten-
cem a setores da  
iniciativa privada.

Em formato totalmente 
on-line, a Faculdade de Me-
dicina de Rio Preto (Famerp) 
abriu as inscrições para a XIX 
edição do Congresso Anual 
de Iniciação Científica (CAIC) 
2022, realizada no dia 19 de 
outubro. 

Anual
Promovido anualmente 

pela Diretoria de Pesquisa 
da Famerp, o evento conta 
com palestras e apresenta-
ção de trabalhos de estudan-

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Famerp abre inscrições para 19º Congresso Anual
tes e profissionais da saúde. 
 Entre os palestrantes estão 
a pesquisadora e titular da 
Academia Brasileira de Ciên-
cias, Dra. Maria Domingues 
Vargas que vai falar sobre a 
importância das contribuições 
da mulher na Ciência. Além 
do Dr. Marcelo Ricardo Rosa 
Roxo, neurocirurgião e Mem-
bro Titular da Sociedade Bra-
sileira de Neurocirurgia, com o 
tema Leitura e Neurociências: 
aprendizagem acelerada ARL. 

O evento encerra com a pa-

lestra da psicóloga Dra. Eliane 
Mary de Oliveira Falcone sobre 
Empatia na prática dos profis-
sionais da saúde.“A cada edi-
ção, o CAIC consolida-se por 
oferecer aos estudantes-parti-
cipantes de Iniciação Científica 
a oportunidade de divulgarem 
os resultados de suas pesquisas 
desenvolvidas, sob orientação 
de um Professor de nossa 
Instituição, bem como, o seu 
progresso na ciência. 

O evento incentiva a inte-
gração entre alunos e orienta-

dores do Complexo Funfarme 
e de outras instituições da 
região, voltada às discussões 
e cooperações sobre temas de 
interesse em Saúde”, ressalta 
o Dr. Luiz Carlos de Mattos, 
Diretor Adjunto de Pesquisa 
da Famerp. Para se inscrever, 
basta acessar o site. Podem 
participar alunos que estejam 
cursando o Ensino Superior, 
pós-graduandos, residentes, 
profissionais da saúde e docen-
tes. Os resumos de submissão 
poderão ser enviados até o dia 

31 de julho. 

Programação 
08h10 às 09h10 – Contri-

buições da Mulher na Ciência 
com a Dra. Maria Domingues 
Vargas 

11h15 às 12h15 – Leitura e 
Neurociências aprendizagem 
acelerada ARL com o Dr. Mar-
celo Ricardo Rosa Roxo 

14h00 às 15h – Empatia 
na prática dos profissionais da 
saúde com a Dra. Eliane Mary 
De Oliveira Falcone

 Divulgação

Arquivo Pessoal

Agência BRASIL
Daniela Manzani
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Modão de Zé Neto e Cristiano 
esquenta Country Bulls hoje

RODEIO

Durante esse período de 
pandemia da Covid-19, a LBV 
intensificou todas as suas 
ações emergenciais no país e 
no interior paulista, na cidade 
de São José do Rio Preto/SP, 
não foi diferente. Na região, 
ela contou com a ajuda de seus 
doadores, voluntários e par-
ceiros e também de persona-
lidades da mídia para levar às 
populações mais vulneráveis 
o amparo material, emocional 
e esperança em tempos me-
lhores. 

Nesta quarta-feira, 13, a 
LBV em São José do Rio Preto/
SP, realizou mais uma entrega 
de cestas às 62 famílias em 
situação de vulnerabilidade 
social da Cooperativa de Co-
leta Seletiva, Beneficiamento 
e Transformação de Materiais 
Recicláveis – Cooperlagos , 
ajudando essas famílias que 
tanto precisam e tiveram a 

LBV

Famílias de cooperativa 
são beneficiadas em ação 

certeza do alimento em suas 
mesas. 

“Estou aqui para agradecer 
a parceria com a LBV, muito 
útil nesse momento tão difí-
cil que a gente vem passado. 
Eu estava muito preocupada 
com os trabalhadores, pois os 
alimentos estão muito caros 
no mercado e essa cesta che-
gou em uma boa hora aqui 
para Cooperlagos, que é uma 
cooperativa de materiais reci-
cláveis. Somos 62 cooperados 
e a maioria são mulheres que 
cuidam de suas famílias, e elas 
precisam muito, nós precisa-
mos muito. Obrigada à LBV 
pela parceria, estamos mui-
to agradecidos mesmo”, dis-
se  Helena Maria Carvalho, 
presidente da cooperativa. 

Para saber mais sobre essa 
e outras ações humanitárias 
realizadas pela Legião da Boa 
Vontade, acesse e siga o per-
fil @LBVBrasil no Instagram 
e no Facebook. 

Considerada a dupla do 
momento, Zé Neto e Cristiano 
além do total carisma que tem 
com o público em geral, carrega 
no palco uma brilhante desen-
voltura que cativa milhares de 
fãs cada vez mais. 

Os amigos de infância, que 
formaram dupla em 2011, são 
naturais de São José do Rio 
Preto. Isso traz um enorme 
orgulho para a cidade e para 
a população, em ter aqui, e 
ainda continuam residindo em 
Rio Preto, esta dupla que virou 
nome e referêcia nacional da 
musica sertaneja universitária. 

Será na noite de hoje que 
eles prometem subir ao palco, 
e levantar poeira, aquecendo 
auma das maiores Festas do 
Peão do Brasil. Ao que tudo 
indica, eles pretendem ficar por 
volta de três horas, ou mais, 
animando o público tocando 
grandes sucessos, entre eles: 
“Largado às Traças”, “Melhor 
Ser Uma Saudade”, “Você Be-
beria ou Não Beberia”, entre 
outras. 

Além dos cantores rio-pre-
tenses, Zé Neto e Cristiano, o 
Rio Preto Country Bulls terá 
também o projeto Jetlag Mu-
sic, formado pela dupla de DJs 
Paulo Velloso e Thiago Mansur, 
que já foi chamada, pela New 
York Magazine de “Brazilian 
Superstar Duo”. No palco, os 

A primeira noite, Quar-
ta Solidária, transferiu 
toda renda dos shows 
para o Hospital de Base

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Votuporanga abre inscrições 
na área de Cursos Livres 

Na terça-feira (12/07), a 
Prefeitura de Votuporanga 
abriu inscrições para o Pro-
cesso Seletivo Simplificado nº 
003/2022 para a contratação 
temporária de Técnicos em 
Educação VI para atuarem 
em cinco modalidades na es-
pecialidade Cursos Livres, na 
Secretaria da Educação. 

Interessados podem se 
cadastrar até às 22h do dia 17 
de julho, exclusivamente pelo 
site da empresa organizadora 
www.publiconsult.com.br, no 
valor de R$60 cada especia-
lidade. O edital completo está 

disponível no Diário Oficial 
Eletrônico (a partir da pági-
na 15) e pode ser conferido 
através do link: https://dosp.
com.br/exibe_do.php?i=M-
jY3NTQy . 

No total, são 15 vagas dis-

tribuídas entre as seguintes 
modalidades: Capoeira (4 va-
gas), Dança (2 vagas), Teatro 
(2 vagas), Artes Musicais (2 
vagas) e Informática (5 vagas). 
Os candidatos aprovados serão 
contratados temporariamente 
durante um ano. 

A prova objetiva, de caráter 
eliminatório e classificatório, 
está com previsão de realiza-
ção no dia 31 de julho, às 10h, 
em Votuporanga. O local será 
definido e divulgado no Diário 
Oficial Eletrônico e também no 
site da empresa organizadora. 

Mais informações podem 
ser obtidas no site da empresa 
Publiconsult, no ícone ‘Fale 
Conosco – Suporte ao Candi-
dato’.

A noite desta sexta-feira terá Zé Neto e Cristiano no Country Bulls; dupla promete esquentar o publico

São cinco modalidades totalizando 15 vagas; inscrições seguem até o dia 17 de julho

Da REPORTAGEM

Da REPORTAGEM

Divulgação

DJs levam o público a loucu-
ra com muito house music e 
musica eletrônica. Daí pode-se 
imaginar o sucesso que será a 
noite desta sexta-feira do rodeio 
de Rio Preto. 

Esta 24ª edição do Rio Preto 
Country Bulls, que deu start na 
noite do dia 13, tem seis shows, 
com alguns dos principais no-
mes do sertanejo e da musica 
eletrônica, que vão animar o 
Recinto de Exposições “Alberto 
Bertelli Lucatto”, até o dia 17 de 
julho, domingo.

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.

Quarta Soldária 
Após dois anos de pande-

mia, a vida começa a voltar 
ao normal na cidade. Um dos 
reflexos é a realização da 24ª 
edição do Rio Preto Rodeo Cou-
ntry Bulls. Como é de costume, 
a primeira noite de shows e da 
festa têm a renda revertida para 
o Hospital de Base de Rio Preto. 
O responsável pela festa é Paulo 

Emílio Marques. 
Amália Tieco, diretora ad-

ministrativa do Hospital de 
Base, destacou a importância 
da doação para os trabalhos 
no HB. “Foi uma alegria estar 
aqui hoje. Em nome de todos 
os pacientes que estão em tra-
tamento no HB, quero dizer que 
essa festa solidária está fazendo 
muito a diferença na vida de 
todos eles. Fica o nosso agra-
decimento no Country Bulls 
2022 em nome do Hospital de 
Base”, agradeceu. Paulo Emí-
lio Marques, responsável pelo 

evento, enalteceu a parceria e 
a importância do hospital para 
Rio Preto e região. “A Quarta 
Solidária é um dia diferente e 
gratificante. Dá para ver o sorri-
so nos rostos das pessoas quan-
do falamos que vamos ajudar o 
Hospital de Base. É um dever 
que já está enraizado na história 
do Country Bulls e em nossos 
corações. Estou muito feliz por 
poder contribuir com essa ins-
tituição que tanto ajuda a nossa 
região”, ressaltou o peão.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

O município de Rio 
Preto, por meio do Centro 
de Convivência do Idoso 
(CCI) — uma unidade da 
Secretaria de Assistência 
Social (Semas), recebeu 
na última terça-feira, dia 
13, a visita do presidente 
do Conselho  dos Direi-
tos do Idoso (CMDI) de 
Araçatuba Ivair Carvalho, 
para uma troca de experi-
ência e vivência sobre os 
serviços disponibilizados 
aos idosos rio-preten-
ses. A equipe técnica do 
CCI realizou a acolhida 
e apresentou toda a pro-
posta do trabalho que 
vem sendo desenvolvido. 

Segundo a coordena-
dora do CCI rio-pretense 
Silvia Silveira, a ocasião 
foi propícia para par-
tilhar ideias e estudar 
novas propostas de im-
plementação ao serviço. 
“Importante podermos 
contribuir com os demais 
municípios, com essa 
troca de conhecimentos 
e experiências. O com-
partilhamento de ideias 
pensando em aprimorar 
os serviços ofertados aos 
idosos é o nosso foco e 
objetivo”. 

O CCI de Rio Preto 
realiza diversas ações vol-
tadas ao Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV), com 
o objetivo de promover 
a convivência familiar e 
comunitária do idoso.

Da REPORTAGEM

Associação 
do rodeio de 
Barretos faz
67 anos

A Associação Os In-
dependentes, criadora e 
promotora da Festa do 
Peão de Barretos, come-
mora nesta sexta-feira, dia 
15, 67 anos de fundação. 
Dando início das comemo-
rações do aniversário, no 
último sábado, 08, aconte-
ceu, na Pousada no Parque 
do Peão, uma Assembleia 
Festiva que contou com a 
presença dos fundadores 
Paulo Pereira e José Bran-
dão Tupynamba, além de 
membros da diretoria e 
convidados. 

Na ocasião, além de re-
ceberem homenagens, os 
sócios-fundadores foram 
presenteados com uma 
fivela. Com intuito de mar-
car o reconhecimento e o 
agradecimento por tudo o 
que fizeram, a peça, que é 
toda cravejada em prata e 
dourado, contém o escrito 
do nome deles, o símbolo 
e o ano da fundação da 
Associação, assim como 
o ano da homenagem. 
“Fiquei muito feliz com 
a homenagem. Quando 
tudo começou, nunca ima-
ginei que a Festa do Peão 
chegaria aonde chegou. 
Fico muito satisfeito e 
tenho orgulho. Espero 
que a tradição e a cultura 
sejam sempre mantidas”, 
ressaltou o sócio-funda-
dor José Brandão Tu-
pynamba, que também 
foi presidente da Asso-
ciação em 1963 e 1964. 
(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Da  REPORTAGEM

CCI recebe 
comitiva de 
Araçatuba 
para visita

Interessados 
podem se cadastrar 
até às 22h do dia 17 
de julho, exclusiva-
mente pelo site 
da empresa 
organizadora

Divulgação

Divulgação

ENTRETENIMENTO
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
 
EXTRATO DE ADITIVO PROCESSO Nº 42/2022 ADITIVO CONTRATUAL Nº 13/2022 PRIMEIRO 
ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2021. CONTRATADA: JOSÉ BAUER DE ATAYDE & CIA 
LTDA – EPP. Objeto: Acréscimo quantitativo ao Contrato nº 06/2021, que tem como objeto a 
contratação de empresa para fornecimento parcelado, conforme demanda, de água mineral para o 
consumo, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros (apenas reposição da água mineral, 
mediante troca dos galões em comodato), aquisição de água mineral, sem gás, em embalagens com 
12 (doze) unidades, de 510 ml e água mineral sem gás, em caixas com 48 (quarenta e oito) unidades 
de 200 ml, sendo o acréscimo somente a este último item (caixa com 48 unidades de 200 ml), na 
porcentagem de 25% (vinte e cinco por cento). Vigência: 15 de julho de 2022 a 21 de agosto de 
2022. Data da Assinatura: 14 de julho de 2022. Valor do Aditivo: R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e 
cinco reais). Recursos Orçamentários: 3390.30 – Material de Consumo. Base Legal: Artigo 65, I, 
“b” e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. São José do Rio Preto, 14 de julho de 2022. Ver. PEDRO 
ROBERTO GOMES - Presidente da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. 
 

 
 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 56/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 82/2022

REGISTRO DE PREÇOS: 34/2022
OBJETO: Aquisição de leite pasteurizado tipo C e leite 
integral UHT.
Data da realização da Sessão Pública: 29/07/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte 
Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na 
Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site 
www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 
10.520/02.

Monte Aprazível, 14 de julho de 2022.

Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

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

WVJP HOLDING S.A.
CNPJ Nº 24.303.425/0001-38- NIRE 35.300.489.357

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Data: 29.04.2022. Horário: 17hs. Local: Avenida Bady Bassitt, 4717, Sala 13, Vila Imperial, CEP 15.015-700, São 
José do Rio Preto-SP. Presença: A totalidade dos acionistas da Companhia. Deliberações: (i) aprovar as contas da 
administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações dos Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido e 
dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas da Diretoria, todos relativos ao exercício social fi ndo em 31/12/2021; 
(ii) considerando que a Companhia, ao fi nal do exercício de 2021, apurou um prejuízo no valor de R$38.125,91, 
deliberou-se a destinação da totalidade de referidos prejuízos à conta de prejuízos acumulados; (iii) aprovar a 
reeleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2024, sendo eles: Waldemar 
Verdi Junior, brasileiro, casado, advogado, (RG nº 3.226.381-8/SSP-SP e CPF nº 056.374.498-72), como Presidente, 
Anira Isabel Finimundi Verdi, brasileira, casada, empresária, (RG nº 4.900.657/SSP-SP e CPF nº 787.343.048-00), 
como Conselheira, e Milton Jorge de Miranda Hage, brasileiro, casado, advogado, (RG nº 2.883.332-6/SSP-SP e CPF 
nº 028.241.918-72), como Conselheiro. Registro JUCESP: nº 335.579/22-0, em sessão de 06.07.2022.

 
EDITAL DE LEILÃO DE TÍTULOS PATRIMONIAIS 

 

O CLUBE MONTE LÍBANO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos termos do Art. 
15º, parágrafos 1º e 2º e artigo 112, parágrafo único do Estatuto Social, comunica a 
quem possa interessar, que em 18/07/2022, segunda-feira, às 18:00 horas, na sede 
social da cidade na Rua Siqueira Campos, nº 2943, Centro, estará promovendo leilão 
dos títulos patrimoniais. 
 

Os interessados na compra deverão apresentar proposta, por escrito, em 
envelope lacrado, endereçado ao Clube Monte Líbano, com o nome do remetente, até o 
dia 18/07/2022, às 18:00 horas, na secretaria do clube na Rua Siqueira Campos, 
nº 2943, centro, ou através do e-mail: secretaria@montelibanoriopreto.com.br ou 
WhatsApp 17 99224-8822 que serão abertas e classificadas em seguida. 

 
O valor mínimo para o lance será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), à vista, ou em 04 (quatro) vezes de R$ 665,00 (seiscentos e sessenta e cinco 
reais), no cartão, já incluso o valor da taxa estatutária de transferência, ficando a cargo 
do comprador o pagamento da taxa de custeio e outras contribuições devidas ao clube 
a partir de 01 de agosto de 2.022, independente da aprovação da proposta de 
associado pela Diretoria, com vencimento no dia 10/08/2.022. 

 
Nos termos do disposto no artigo 21, parágrafo 5º, do Estatuto Social, não 

serão aceitas propostas de pessoas que tenham passivo com a associação. 
 
O clube reserva-se o direito de não aceitar propostas que não correspondam 

aos seus interesses. 
 

  São José do Rio Preto, 30 de junho de 2022. 

 
 

Hugues Rezende Souza     Marco Aurélio Marchiori 
         Presidente                             Diretor Secretário 
 
 
Dani Ricardo Batista Matheus   Newton Carlos de Souza Bazzetti 
 Diretor de Assuntos Jurídicos          Diretor Financeiro 

  

DE CARLI & FERREIRA HOLDING IMOBILIÁRIA LTDA
NIRE no 35239049879, e no CNPJ sob no 46.259.186/0001-07

Redução do Capital Social
Aos vinte de junho de 2022, às quatorze horas, na sede da socieda-
de, na Rua João Baptista Crenith, no 351, quadra 15, lote 12, Resi-
dencial Quinta do Golfe, São José do Rio Preto – SP, CEP.: 15093-
314; PRESENÇA – sócios representando a totalidade do capital 
social; COMPOSIÇÃO DA MESA – CLEBERTON MORAIS DE LIMA 
FERREIRA, sócio e Presidente da Assembleia, DANIELE PRATA DE 
CARLI FERREIRA, sócia e Secretária da Assembleia, JOSÉ GUS-
TAVO BELLUCI, membro técnico, JOSÉ EDUARDO TREVIZAN, 
membro técnico; FORMALIDADES CONVOCAÇÕES: dispensadas 
na forma da lei; ORDEM DO DIA – Redução do capital social dos 
sócios CLEBERTON MORAIS DE LIMA FERREIRA, no valor de R$ 
1.750,000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais) e DA-
NIELE PRATA DE CARLI FERREIRA, no valor de R$ 1.750,000,00 
(um milhão e setecentos e cinquenta mil reais), totalizando o valor 
de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), através da 
retirada do imóvel na Um terreno constituído pelo lote 12, da quadra 
15, situado no loteamento denominado RESIDENCIAL QUINTA DO 
GOLFE, em São José do Rio Preto - SP, frente para a Rua Doze, de 
citado condomínio, conforme matrícula n. 107.215, do 1º. Oficial de 
Registro de Imóveis de São José do Rio Preto – SP, reduzindo o va-
lor das quotas sociais de cada sócio, na proporção de 50% do valor 
imóvel para cada, por excesso de capital no exercício das atividades; 
DELIBERAÇÕES: após explanação da situação feita pelo Presiden-
te, com ponderações técnicas feitas pelos membros técnicos, pos-
tos em discussão e votação, foram aprovados por unanimidade sem 
reservas e restrições; ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA. 
Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, 
lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos 
os sócios. São José do Rio Preto - SP, 20 de junho de 2022. 

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. ALEXSSANDER JUMPIRE ALMELA e FLAVIA DE 
SALES PEREIRA TAKASHE, sendo ELE filho de ALES-
SANDRO JUNIO ALMELA e de DANIELA DA SILVA JUMPI-
RE ALMELA e ELA filha de GERCINO PEREIRA TAKASHE 
e de FRANCISCA DE SALES PEREIRA TAKASHE;
2. LEANDRO FERNANDES GALHARDO e ANGELA 
MARIA TOZATO MARTINS, sendo ELE filho de ANTONIO 
GALHARDO e de MARIA HELENA CASAGRANDE FER-
NANDES GALHARDO e ELA filha de MARIO TOZATO e de 
MARIA BENEDICTA DOS SANTOS TOZATO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – 
Tel: 3202-9090). 14/07/2022
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PASTA&DANÇA I
Com a chancela do incensado restaurante L’Oste-
ria,estou organizando uma NOITE ITALIANA nos salões 
do Espaço Victoria- anote em sua agenda- dia 15 de 
setembro,uma quinta-feira, a partir de 20 horas.A fi-
nalidade é reunir grupos de amigos para degustar uma 
boa comida,beber um bom vinho,gin ou scotch,colocar 
os assuntos em dia,ouvir boa música e dançar,se for o 
caso,sempre num ambiente muito agradável.

PASTA&DANÇA III
Em sintonia com a exigência do público rio-pretense 
e privilegiando interessantes diálogos com a gastro-
nomia italiana,faremos circular delícias e a noitada 
promete ser um grande programa.E com certeza,se 
revestirá de sucesso,a ponto de sermos obrigados a 
fechar as reservas de adesões, limitadas a 250 pes-
soas. O cantor Giuseppe Luigi Penariol será a atração 
da noite, com seu belíssimo repertório lírico e popu-
lar,que nos remete a Andrea Bocelli, Luciano Pavarot-
ti,Beniamino Gigli, embora tenhamos um DJ com mú-
sica italiana suave ao fundo,durante todo o evento.

PASTA&DANÇA V
O cardápio está tentador e delicioso,tanto nos pratos 
frios como nos pratos quentes.Vejam: canapés vo-
lantes- mini-pizzas e mini-bruschettas servidas na 
bandeja, assim como salgadinhos – bolinha de queijo 
parmesão e croquete de mortadela.Ilha de frios:espe-
lho misto de queijos e embutidos, mousse de tomate 
seco e rúcula,brie com mel e tomate cereja,caponata 
de berinjela,salada panzanella, pães diversos.Pratos 
quentes servidos empratados:risoto de picadinho de 
mignon e bacon e risoto de funghi trufado.Pastaciut-
ta:rigatone com ragu de fraldinha e lasanha bologne-
sa tradicional.De sobremesa,panacota com figo.

PASTA&DANÇA II
Trilhando uma sólida carreira, o restaurante L’Oste-
ria- que goza de uma reputação de excelência,car-
regando certezas em seus temperos e um discurso 
articulado na área de gastronomia,deverá estacionar 
suas delícias,entregando à sensibilidade e ao rigor 
de uma Rio Preto contemporânea,cuja trajetória vem 
sendo marcada pela cintilância e criatividade que im-
prime em seus pratos.

ANIVERSÁRIOS
Esses,os aniversariantes da semana:15, sexta-feira 
:1606 - nasceu na Holanda,o pintor Rembrandt,Accacio de 
Oliveira Santos Júnior, Carlos Henrique Vidigal Milanesi,-
Mônica Lourenço Luz, Dj Ricardo Dias, Alexandre Accioly,-
Charlô Whately.16, sábado: Dia do Comerciante, Denise 
Leal Pimenta Célico,José Pardo Filho, Lívia Costantini Aze-
vedo Marques,Luiz Antônio Simões,Horácia  Garutti, Dur-
val de Queiroz,Celia Regina Pagliuso Gianini,Edna Maria 
Da Cruz Faitarone,José Mário Pozetti,Mabe Furlan,Maria 
do Carmo Reis Homsi Expressão, Renato Cocenza, Ricardo 
Desidério Junqueira,Juliano Cáceres,Renata Freitas Puli-
ce Teixeira, Pedro Fernando Darakjian, Ana Paula Arósio, 
maestro Arthur Moreira Lima, Ivan Lins, Jaime Oncins.17, 
domingo:Edson Paz,Maria Bertelini Lima de Mene-
zes,Mauricio Bellodi,Rejane Petroli Scalone,Arlete Salles, 
Talissa Nazareth Monteiro Carvalho da Costa,Vera Hele-
na Rosário Faloppa,Cleyde Fernandes Lerro Figliagi, , Ana 
Vera Miziara Di Martino,Maria Alice Buissa,Maria Neusa 
Cherubini Prates, Silvia Eliana Massi.18, segunda-feira: 
Andréa Bassitt Barreiro de Carvalho, Baby Consuelo, Leny 
Paduan,Vicente Celso Vieira de Rezende Pinto, Jaqueline 
Cherulli,Selma Penna.19, terça-feira: Dia do Município, 
Dia da Caridade, Dia Nacional do Futebol,Sueli Villanova 
Verri, Maria Laura Costantini Lourenço,Carla Ismael,Clau-
dete Reinhart-colunista de Santo André, Dany Eduarda 
Beolchi,Elza Helena Borges Goulart,Hatsue Coelho,Jo-
sé Roberto D´Alessandro,Letícia Spiller,Suzana Werner 
Oliolanda Helena Roncato Ferreira,Rafaella Sestini,Paulo 
Sergio Rodriguez.20, quarta-feira: 1873-Nasceu Santos 
Dumont,Dia da 1ª viagem à Lua (1969), Dia Nacional do 
Vaqueiro,Dia do Amigo,Alexandre Herchcovitch,Douglas 
Braojos, Ideal Fuscaldo Júnior,Juliana Bozola Bose,Juliana 
Oliveira Fernandes Lerro, Wralden Porto,Leandro Freitas 
Colturato,Alex de Giorgio, José Rubens Cavalari Filho,Ma-
ria Laura Younes Buchala,Marli Felix Rollemberg.21, quin-
ta-feira: Acadêmico da ARLEC,Pérsio Luiz Marconi,Arse-
nialice Fróes  Cunha,Felício Antônio Siqueira Filho,Galvão 
Bueno,Geniclay Ayoub,Marcelo Daud,Netinho,Odinei Bian-
chini,Dani Telatin, Julinho Ramos.

PASTA&DANÇA IV
O magnetismo que a comida italiana desperta na 
ideologia gastronômica, exibindo em sua vasta vitri-
ne,pratos de memória afetiva ,por si só já se tornam 
um componente místico. A noitada dará continuidade 
à sequência de jantares que eu vinha fazendo no Res-
taurante Panorâmico do Automóvel Clube, antes de 
termos sido acometidos pela Pandemia.A decoração 
deverá transformar o salão de festas num ambiente 
típico italiano, lembrando um jardim fiorentino.

PASTA & DANÇA VII
Nesta noite estarei sorteando um grande número de 
prêmios de patrocinadores, cuja lista será divulgada 
oportunamente.A partir do dia 25 de julho, os convi-
tes estarão à venda em dois endereços na Redentora: 
no restaurante L’Osteria na rua XV de Novembro e na 
loja La Femme, na Antonio de Godoy e podem ser par-
celados em até 2 vezes no cartão. O mapa das mesas 
poderá ser consultado a partir dessa data. Informe-
-se pelo telefone 17- 99772 1730.

PASTA & DANÇA VI
Bebidas incluídas na adesão:água com e sem gás, refri-
gerantes, suco de laranja, cerveja e vinho. Quem desejar 
levar sua própria bebida,não será cobrada rolha.Forme 
seu grupo de amigos .Preços:primeiro lote R$ 200,00 por 
pessoa.Segundo lote 225,00.Final 250,00.Número de lu-
gares 250.Informe pelo Zap 17- 99772-1730 e entrare-
mos em contato quando forem abertas as adesões.Cada 
mesa acomoda dez pessoas. São todas iguais, portanto, 
se você tiver um grupo menor, nós ajustamos aos outros 
grupos menores.Reúnam seus amigos e reservam suas 
mesas. Vocês ficarão Felici di stare lassú.

CHAMPÃ & CAVIAR
*A Ribeirada está animada com a festa que 

acontece amanhã,reunindo os integrantes da família numa 
chácara em Cedral. E tem concurso de doces entre inte-

grantes dos Ribeiro.Merci pelo convite, primos!

*Amanhã, Paulo Emilio Azevedo Marques recebe 
os patrocinadores e imprensa para uma queima do alho no 

Recinto de exposições.

*Márcio e Fernando Issas foram con-
vidados pelo shopping Iguatemi para abrir uma filial de sua 

loja de Perfumes Primor em Ribeirão Preto Convite feito, 
convite aceito.

*A Laticínios Lider abre uma filial no 
Posto Cocenzo da JK, no início da agosto. 

*Cláudia Bassitt viajou sábado com os 
filhos e a irmã Cristina, para férias em Gramado.Retornam 

domingo.

*Serginho Munia recebeu amigos e fami-
liares para um jantar sexta-feira em sua casa, festejando o 

aniversário.

*Dia 13 de agosto, o Teatro Paulo Moura 
apresenta o espetáculo Queen Experience.

*O Salsa Rooftop, um dos melhores en-
dereços gastronômicos de Rio Preto, no andar superior do 

Duo JK, tem alguns pratos especiais como sugestão do chef 
Rafael Faustino nos finais de semana.Se tiver oportunida-
de,conheça o camarão com bacon e um risoto de cabotiã e 

majericão,de se comer de joelhos.Imperdível.

*O Rancho do Cupim está com uma pizza que 
vale  pena conhecer.O pizzaiolo veio da Pizzaria Veridiana,-
de São Paulo,que teve sua pizza eleita duas vezes a melhor 

do Brasil.

*A ótima Madeleine Peyroux se apresenta dia 4 
de agosto no Bourbon Street em Sampa.

*Nada paga ouvir o Hino Nacional pela Banda 
de nossa Polívcia Militar com um arranjo que destaca a cla-

rineta, como o aconteceu sábado na solenidade em come-
moração à Revolução de 32. Irrepreensível e emocionante, 

sem nenhuma nota fora do lugar.

*Vinte e dois municípios vão disputar de hoje 
até 15 de setembro os Jogos Regionais do Estado de São 
Paulo, que terá Rio Preto como uma das cidades-sedes. 

Para quem gosta de esporte é um programa delicioso.
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Aniversariante de domingo, o empresário Edson Paz, diretor 
deste jornal, com a filha Carol Figueiredo Paz e Edicleia Batista 
na Fazenda Maracujá.

Vera Helena Rosário Faloppa, uma doçura de pessoa, ganha 
idade nova neste domingo.Na foto, com o marido,o médico of-
talmologista Aparecido João Faloppa.

Desta coluna, os cumprimentos à Denise Leal Pimenta Célico, 
esposa do empresário Sinvalzinho Célico – leia-se Levare- que 
ganha idade nova  no sábado

Uma das mulheres mais inteligentes da cidade, Maria do Carmo Reis 
Homsi, ganha idade nova amanhã. Da coluna, os cumprimentos.


