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LISTA FINAL

Rio Preto tem 344.514  eleitores 
aptos a votar em outubro
Ao todo serão 123 locais de votação em Rio Preto, distribuídas em 1016 seções eleitorais

FLAGRANTE

PM estoura 
laboratório de 
refino de cocaína 
em chácara
Um laboratório de refino 
de cocaína que funcionava 
em uma chácara no Parque 
dos Pássaros, na área rural 
de Rio Preto, foi descoberto 
pela Polícia Militar, na ma-
drugada desta sexta-feira, 
15, depois que um mora-
dor do bairro denunciou 
que havia movimentação 
suspeita no local. Um ho-
mem, de 38 anos, foi preso 
em flagrante por tráfico de 
drogas. CIDADES Pág.4

HOJE TEM
JORGE E MATHEUS
Destaque na noite de hoje, os 
sertanejos invadem o palco do 
Country Bulls para animar o 
rodeio e o público. 
ENTRETENIMENTO Pág.7

Seca gera apreensão e Semae pede para evitar desperdício
Depois de um mês seco e ter chovido apenas 97 milímetros nos últimos 90 dias, os técnicos do Semae já falam que a 
estiagem preocupa e na possibilidade de racionamento mais à frente. “Ainda é cedo para falar em racionamento. A 
captação de água da Represa Municipal, que abastece aproximadamente 100 mil pessoas, está dentro da normalidade. 
Porém, estamos no início de um período de estiagem, o que provoca apreensão em todos”, declarou Rafael Zerunian, 
coordenador de Operação e Distribuição de Água do Semae..  CIDADES  Pág.5

SOCIAL

Confira alguns 
clicks dos 
camarotes 
Country Bulls

COLUNA Pág.8

NO ESTADO

Mirassol quer 
voltar a vencer 
fora de casa no 
Ceará hoje
O Mirassol encara mais um 
compromisso fora de casa 
nesta sábado, às 19h, con-
tra o Floresta em Fortaleza 
pela Série C do Campeonato 
Brasileiro. O elenco do Leão 
está na capital cearense 
desde o início da semana 
se preparando para o duelo 
e tentar quebrar um jejum 
como visitante. Depois de 
ter vencido os dois primei-
ros jogos longe do Maião, o 
Mirassol não venceu mais  
fora. ESPORTES  Pág.6

HOMENAGEM

Prefeito 
recebe 
família de 
Affonso Oger
O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo realizou no 
final da manhã desta sex-
ta-feira, 15, uma homena-
gem ao empresário Affon-
so Oger, um dos fundado-
res do Expresso Itamarati. 
O empresário, falecido em 
2020, foi um desbravador 
de linhas de transporte na 
região, quando fundou a 
empresa na década de 50 
com o pai José e o irmão 
Clowis Oger.
POLÍTICA Pág.3

HOJE

Partido deve ir 
à Justiça contra 
adesivaço para 
Rodrigo Garcia
O partido Republicanos de 
Rio Preto avalia acionar a 
Justiça contra a realização 
de adesivaço em prol do 
governador Rodrigo Garcia 
(PSDB), marcado para hoje 
às 10h. O presidente Diego 
Polachini afirma que a rea-
lização de comícios, distri-
buição de material gráfico, 
caminhadas ou propagan-
das na internet passa a ser 
permitida a partir do dia 16 
de agosto. POLÍTICA Pág.3

As eleições de outubro deste 
ano que vão definir o presi-
dente da República, governa-
dores, deputados estaduais 
e federais, além de parte dos 
senadores, poderão contar 
com os votos de 344.514 
rio-pretenses.  Ao todo serão 
123 locais de votação em Rio 
Preto, distribuídas em 1016 
seções eleitorais, segundo o 
Cartório Eleitoral da cidade. 
Desde esta sexta-feira, 15, 
municípios com eleitorado 
superior a 100 mil pessoas 
devem habilitar locais de vo-
tação convencionais ou espe-
cíficos para o recebimento do 
voto em trânsito, permitido 
somente nessas localidades.  
POLÍTICA Pág.3

ABUSO

Casal recebe 
40 ligações de 
telemarkting 
e dá queixa
Cansados de receberem li-
gações de telemarketing um 
rio-pretense, de 61 anos, 
e sua esposa, de 51 anos, 
procuraram a Polícia Civil 
nesta quinta-feira, 14, para 
registrarem boletim de 
ocorrência.Segundo eles, 
são mais de 40 ligações to-
dos os dias. CIDADESPág.4

A captação de água da Represa Municipal, que abastece aproximadamente 100 mil pessoas, está dentro da normalidade

RIO PRETO

Competição 
de Crossfit 
deve reunir 
300 atletas
A segunda edição do ‘Al-
pha Games’, maior evento 
fitness e de condiciona-
mento físico da região, 
sendo o único do gênero 
em São José do Rio Preto,  
acontece hoje e amanhã 
no Centro Regional de 
Eventos, e deve reunir 
mais de 300 atletas da 
cidade região e até outros 
estados. O evento é aberto, 
com entrada franca, e tem 
inicio às 8h até às 15h. 
ESPORTES Pág.6Mirassol tenta quebrar jejum como visitante contra o Floresta

Luiz Felipe Possani

Leo Roveroni/Agência Mirassol

Divulgação SMCS

Divulgação
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Pedro Ropero Neto, natural de São 
José do Rio Preto-SP faleceu aos 65 
anos de idade. Era casado com Sra. 
Arlete Aparecida Pires Ropero e dei-
xa os filhos Georgia Pires Ropero. 
Será sepultado no dia 15/07/2022 
às 10h, saindo seu féretro do ve-
lório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista. 

FALECIMENTOS E MISSAS

Reynaldo Antônio Zanetti, natural 
de Guararapes-SP faleceu aos 76 
anos de idade. Era casado com Sra. 
Celia Marisa de Campos Torres Za-
netti e deixa os filhos Fernanda Cris-
tina Zanetti. Será sepultado no dia 
15/07/2022 às 9h, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto 
para o Cemitério São João Batista.

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

Receba notícias pelo 
whatssap

Acesse o portal 
DHojeinterior

Sem antibióticos no mercado é 
possível recorrer as 29 práticas 
integrativas complementares 

oferecidas pelo SUS 
Com base na Associa-

ção Brasileira das Redes 
de Farmácias e Drogarias 
(Abrafarma), cerca de 95% 
dos medicamentos no Brasil 
precisam de matéria-prima 
que vem principalmente da 
China. Porém, o país asiático 
teve as exportações afetadas 
porque realizou mais um 
lockdown para combater no-
vos casos de propagação da 
Covid-19.7 de jun. de 2022 
Ocasionando um desabaste-
cimento de diversas classes 
de medicamentos nas far-
mácias brasileiras, com isso 
a busca por terapias integra-
tivas de saúde tem se inten-
sificado em algumas regiões.  
Desde 2006, já eram ofereci-
dos pelo SUS os tratamentos 
de acupuntura, homeopatia, 
fitoterapia, antroposofia e 
termalismo. No ano passado, 
foram incluídas 14 práticas. 
Veja lista atualizada  de to-
das as  práticas integrativas  
oferecidos pelo SUS:

-acupuntura
-homeopatia
-fitoterapia
-antroposofia
-termalismo
-arteterapia
-ayurveda
-biodança
-dança circular
-meditação
-musicoterapia
-naturoterapia
-osteopatia
-quiropraxia

-reflexoterapia
- reiki-shantala
-terapia comunitária in-

tegrativa
-ioga
-apiterapia
-aromaterapia
-bioenergética
-constelação familiar
-cromoterapia
-geoterapia
-hipnoterapia
-imposição de mãos
-ozonioterapia
-terapia de florais

Com as novas atividades é 
possível atender a população 
de forma ampla e direcionar 
os tratamentos direcionados 
com uma oferta diversificada 
que atenda vários estágios 
das patologias em geral . 
Com isso, somos o país lí-
der na oferta dessa moda-
lidade na atenção básica. 
Essas práticas são inves-
timento em prevenção à 
saúde para evitar que as 
pessoas fiquem doentes. 
Agradecimento a Dra Lara 
Molino que colaborou com as 
informações para esta coluna . 
 
*Dra Silvia Batista , 
mestre , fisioterapeuta , 
prof de educação física 
, empresaria da saúde 
,  .Gestora do projeto 
Escola da vida natural e 
automasagem 3D Nano 
.Contato : Silviafisiote-
rapia@icloud.com

A Justiça do Trabalho tem 
discutido a responsabilidade 
das empresas em relação à 
contaminação dos seus em-
pregados pelo COVID-19.

O assunto que continua 
em debate refere-se à carac-
terização dessa doença como 
ocupacional, nos termos do 
artigo 20 da Lei de Benefícios 
da Previdência Social (Lei n.º 
8213/91), ou seja, se há ou 
não nexo com o trabalho.

A discussão já vem desde 
29/04/2020, quando o artigo 
29, da Medida Provisória n.º 
927, teve sua eficácia sus-
pensa provisoriamente pelo 
Supremo Tribunal Federal no 
julgamento das ADINs 6.342, 
6.344, 6.346, 6.348, 6.349, 
6.352 e 6.354.

A referida norma excluía 
a contaminação pelo coro-
navírus da lista de doenças 
ocupacionais, transferindo 

Cuidados a serem adotados pelas empresas 
em razão do aumento do Covid-19
Maria Cibele de Oliveira As empresas têm obrigação de reduzir os 

riscos inerentes ao trabalho, cumprindo 
as normas de saúde, higiene e segurança 
no trabalho, como dever constitucional

o ônus da comprovação ao 
empregado, cabendo a este 
demonstrar que contraiu a do-
ença enquanto exercia as suas 
atividades profissionais, sendo 
relativa a presunção de respon-
sabilidade do empregador.

Entretanto, no julgamento 
do RE 828.040, o Supremo 
Tribunal Federal entendeu ser 
constitucional a responsabili-
zação objetiva do empregador 
(sem necessidade de demons-
trar qualquer conduta ativa 
ou omissiva deste) por danos 
decorrentes dos acidentes de 
trabalho (aí incluídas as doen-
ças ocupacionais e, por conse-
quência, a contaminação pelo 
coronavírus) também quando 
as atividades desenvolvidas 
pelos empregados, por sua 
natureza, apresentar exposição 
habitual a risco especial, com 
potencialidade lesiva e impli-
car ao trabalhador ônus maior 
do que aos demais membros da 
coletividade.

Tal condição foi mais evi-
dente em relação aos seto-
res de atividades essenciais 
que impunham o exercício 
do trabalho presencial, como 
supermercados e unidades de 
saúde, por exemplo, que não 
possuíam a opção de trabalho 
remoto associado à necessida-
de de contato constante entre 
pessoas.

É ainda mais importante a 
implementação do plano de re-
tomada no trabalho presencial 
(ou híbrido) e a manutenção 
das evidências sobre a sua 
contínua utilização, seja para 
apresentação em discussões 
judiciais ou em fiscalizações 
administrativas por parte do 
Ministério do Trabalho e Pre-
vidência ou ainda em discus-
sões envolvendo o Ministério 
Público do Trabalho.

As empresas têm obrigação 
de reduzir os riscos inerentes 
ao trabalho, cumprindo as 
normas de saúde, higiene e 
segurança no trabalho, como 
dever constitucional. Neste 
contexto, se a empresa não 
adotar esses cuidados (e tiver 
condições de demonstrá-los), 
há o entendimento da respon-
sabilização do empregador 
pelas doenças adquiridas no 
ambiente e/ou em virtude da 
atividade laboral.

Assim, os julgados têm de-
cidido de forma predominante 
como adequada a previsão de 
responsabilização subjetiva da 
empresa quando o empregado 
se contaminar pelo coronaví-
rus em decorrência de não ter 
o empregador cumprido com 
as orientações, recomendações 
e medidas de proteção obri-
gatórias para enfrentamento 
da pandemia, pois expõe os 

seus trabalhadores a um ônus 
maior que os demais membros 
da coletividade.

Neste cenário, cabe à em-
presa o ônus de demonstrar 
que a doença não foi adquirida 
no ambiente laboral ou por 
causa do trabalho ali desen-
volvido, sob pena de reco-
nhecimento da doença como 
ocupacional, nos termos da Lei 
nº 8.213/91, com os reflexos 
daí decorrentes, em especial, 
a estabilidade provisória no 
emprego por, no mínimo, 12 
meses após a alta médica, 
emissão de comunicação de 
acidente de trabalho (CAT), 
afastamento do trabalho com 
percepção de benefício previ-
denciário, etc., além de poder 
ensejar reparação por da-
nos morais e/ou materiais ao 
trabalhador prejudicado nos 
autos de uma possível recla-
mação trabalhista.

O ideal é que as políticas e 
diretrizes internas relativas à 
saúde e segurança no trabalho 
sejam revistas e atualizadas 
regularmente, a fim de não 
só garantir, efetivamente, um 
ambiente de trabalho saudável 
e seguro aos colaboradores, 
prevenindo a contaminação 
dos trabalhadores inclusive 
pelo coronavírus, mas também 
visando evitar a criação de 
passivos trabalhistas, arma-
zenando todas as evidências 
das providências até então 
adotadas.

*Maria Cibele de Oli-
veira Ramos Valença é 
sócia da Área Trabalhista 
e Previdenciário do FAS 
Advogados

Sempre tenho chamado 
a atenção das pessoas para 
que tomem cuidado com o 
trânsito nas estradas e nas 
metrópoles.

Há muitos anos, num edi-
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torial do conceituado jornal 
brasileiro Folha de S.Paulo, 
encontrei este pensamento 
de Goethe (1749-1832), famo-
so vate e escritor alemão: “A 
morte é, de certa forma, uma 
impossibilidade que, de re-
pente, se torna realidade”. Re-
almente, a maioria dos seres 
humanos não pensa que um 
dia terá de “passar desta para 
melhor ou para pior”, de acor-
do com o seu comportamento 
na Terra.

O grande equívoco da hu-
manidade é viver como se de-
pois da morte nada houvesse. 
Certamente, conforme nos re-
velam os Mentores Espirituais, 
um dos maiores dramas na Pá-
tria da Verdade é a chegada de 
multidões livres das algemas 
da carne, mas completamente 
ignorantes do que seja o Mun-
do Invisível.

Mas voltemos ao editorial 
da Folha de S. Paulo sobre 
violência no trânsito, cujo 
conteúdo, infelizmente, ainda 
é atualíssimo: “(...) a frase do 
grande poeta alemão reflete 
com admirável precisão a ma-
neira como muitos encaram a 
morte. E não resta dúvida de 
que essa visão é especialmente 
comum entre os jovens, cuja 
inexperiência aliada a um ar-
rebatamento natural como que 
lhes confere um sentimento de 
onipotência e imortalidade. 
E esse sentimento, por ser 
extremamente enganoso, tem 
muitas vezes consequências 
terríveis. As mais notáveis e 
perversas se fazem ver no alto 
índice de envolvimento de jo-
vens em acidentes de trânsito 

no mundo inteiro. Desastres 
do tráfego já são a principal 
causa de morte nessa faixa 
etária, fazendo mais vítimas do 
que a aids ou outras doenças 
incuráveis”.

Não adianta apenas dispor 
leis para os seres humanos. É 
preciso prepará-los para a Lei. 
O código de trânsito já existe. 
Todos sabem que têm de uti-
lizar o cinto de segurança, di-
minuir a velocidade e respeitar 
sinais e faixas. No entanto, por 
que muitos não cumprem es-
sas normas? Talvez porque não 
valorizem a própria existência.

A campanha Vá sem pressa, 
faça uma prece!, promovida 
pela Legião da Boa Vontade 
(LBV), visa à conscientização 
de motoristas e pedestres, para 
que venham a acatar as leis de 
trânsito por Amor à sua vida e 
à dos semelhantes.

Fica aqui, portanto, a nos-
sa contribuição para o fim 
da violência no trânsito, de 
forma que a velocidade irres-
ponsável ainda existente nas 
ruas se sublime em atos cada 
vez mais velozes de respeito a 
todos e de socorro às pessoas 
em situação de pobreza. Eis o 
nosso lema: Promover Desen-
volvimento Social, Solidário 
e Sustentável, Educação e 
Cultura, Arte e Esporte, com 
Espiritualidade Ecumênica, 
para que haja Consciência 
Socioambiental, Alimentação, 
Segurança, Saúde e Trabalho 
para todos, no despertar do 
Cidadão Planetário.

Vá sem pressa, faça uma 
prece!

LBV — trânsito livre para 
a Vida

Educação e trânsito
Lamentavelmente, poucos 

refletem no fato de que, no 
Brasil, o trânsito tem feito 
um número maior de vítimas 
do que muitas guerras. Se-
gundo a Secretaria Nacional 
de Trânsito (Senatran), entre 
2020 e 2021, mais de 45 mil 
pessoas morreram por aci-
dentes no Brasil. Boa parte 
desses casos não ocorreria se 
motoristas e pedestres fossem 
mais prudentes e observassem 
dicas simples ao conduzir um 
veículo ou ao atravessar uma 
rua. Atitudes iguais a essas 
evitariam o sofrimento de mi-
lhares de famílias e um custo 
total de R$ 1,5 trilhão, segundo 
estimativas — entre os anos de 
2007 e 2018 — do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, 
(Ipea), publicado em setembro 
de 2020, em consequência 
dos acidentes de trânsito nas 
rodovias e vias urbanas.

Por isso, é fundamental:
— não dirigir cansado, sob 

a influência de emoções ou sob 
efeito de bebidas alcoólicas 
e/ou de qualquer substância 
entorpecente;

— não trafegar acima dos 
limites de velocidade;

— usar obrigatoriamente o 
cinto de segurança;

— conhecer bem o veículo 
que se dirige e mantê-lo em 
boas condições de funciona-
mento;

— desenvolver uma direção 
defensiva, prevenindo, dessa 
maneira, acidentes; e

— levar as crianças até 10 
anos de idade no banco trasei-
ro do carro.

A conscientização é o pri-
meiro passo para o fim da 
“guerra” nas estradas e ruas 
brasileiras. Para isso, é muito 
importante, acima de tudo, que 

a Boa Vontade esteja presente 
entre motoristas e pedestres.

Vivamos, todos nós, em paz 
no trânsito!

A Prece do Motorista
Extraída da revista BOA 

VONTADE no 26, de agosto 
de 1958, a oração ficou famosa 
na interpretação de Alziro Za-
rur (1914-1979), saudoso fun-
dador da LBV e proclamador 
da Religião de Deus, do Cristo 
e do Espírito Santo, em seus 
programas radiofônicos.

“Jesus,
“quero que sejas
“a Luz dos meus olhos,
“para que eu veja sempre o 

caminho certo!
“O Guia dos meus braços,

“para que eu me dirija sem-
pre para o Bem!

“A Força da minha vida,
“para que eu resista na luta 

diária pelo pão!
“O meu Amigo constante,
“para que eu sirva a todos 

com Boa Vontade!
“O Amor do meu coração,
“para que eu ame a todos 

como a mim mesmo!
“Que a Paz de Deus ilumine 

os nossos caminhos.
“E viva Jesus!”

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

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



As eleições de outubro 
deste ano que vão definir 
o presidente da República, 
governadores, deputados es-
taduais e federais, além de 
parte dos senadores, pode-
rão contar com os votos de 
344.514 rio-pretenses. Esta é 
a quantidade de pessoas apta 
a votar na cidade. 

Ao todo serão 123 locais 
de votação em Rio Preto, 
distribuídas em 1016 seções 
eleitorais, segundo o Cartório 
Eleitoral da cidade. 

Desde está sexta-feira, 15, 
municípios com eleitorado 
superior a 100 mil pessoas de-
vem habilitar locais de votação 
convencionais ou específicos 
para o recebimento do voto 
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Política Eleitores aptos
Brasil tem 156,4 milhões aptos a votar 
nas eleições de outubro. Mulheres 
representam mais da metade

TSE e as urnas
Modelo mais recente de urnas eletrônicas 
será testado por pesquisadores da USP. 
Aparelhos chegaram em dezembro

O partido Republicanos 
de Rio Preto avalia acionar a 
Justiça contra a realização de 
adesivaço em prol do gover-
nador Rodrigo Garcia (PSDB) 
que também é pré-candidato 
nas eleições deste ano. O ato foi 
anunciado na quarta-feira, 13, 
durante evento no hotel Saint 
Paul e deve ocorrer sábado a 
partir das 10 horas, no Centro 
Regional de Eventos, na aveni-
da José Munia. 

A mobilização faz parte de 
grupo de partidos aliados ao 
governador que em Rio Preto 
tem a coordenação do prefeito 
Edinho. O prefeito, inclusive, 
publicou em suas redes sociais 
nesta sexta-feira, 15, uma arte 
convocando as pessoas a par-
ticiparem do encontro. 

“Neste sábado, a partir 
das 10 horas, no estaciona-
mento do Centro Regional de 
Eventos, vamos promover o 
adesivaço em apoio ao @ro-
drigogarciaoficial Governador. 
Você é nosso convidado”, diz a 
publicação compartilhada por 
Edinho. 

O presidente do Republica-

Partido deve acionar Justiça 
contra adesivaço para Garcia

REPUBLICANOS

nos de Rio Preto, Diego Pola-
chini, afirma que a realização 
de comícios, distribuição de 
material gráfico, caminhadas 
ou propagandas na internet 
passa a ser permitida a partir 
do dia 16 de agosto. 

“Muito ruim, uma sucessão 
de ilegalidades. Estão abusan-
do do poder econômico, da 
certeza da impunidade. É mui-
to triste você ver legisladores 
que não respeitam sequer as 
leis que existem. A campanha 
começa totalmente desleal”, 
afirma Polachini. 

Durante evento de quarta-
-feira, onde foi lançado o movi-
mento “Rodrigo Governador”, 
o prefeito Edinho foi questio-

nado se o ato deste sábado 
não configuraria campanha 
política antecipada a favor do 
atual governador. 

“Estamos fazendo uma pré-
-campanha porque o objetivo 
é levar o nome e a imagem 
do Rodrigo Garcia. Segundo 
pesquisas ele não é conheci-
do em todo Estado. Estamos 
cuidando da pré-campanha e 
preparando para a campanha 
que é curta”, afirmou Edinho.

Outdoors 
A direção estadual do Re-

publicanos, que tem como can-
didato a governador em São 
Paulo o ex-ministro de Infra-
estrutura Tarcísio de Freitas, 

A mobilização faz parte 
de partidos aliados ao 
governador em Rio Pre-
to com coordenação do 
prefeito Edinho.

Presidente do Republicanos, Diego Polachini, diz que ação só é permitida ap´´os 16 de agosto

Divulgação
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344.514 rio-pretenses estão aptos a 
votar nas eleições de outubro
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Municípios com mais de 
100 mil eleitores devem 
habilitar locais de vota-
ção em trânsito

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

em trânsito, permitido somen-
te nessas localidades. A data 
está prevista no calendário 
eleitoral. 

A medida deve ser cumpri-
da para permitir que o eleitor 
possa solicitar o voto em trân-
sito, cujo prazo começa na pró-
xima segunda-feira, 18, e vai 
até o dia 18 de agosto. Na oca-
sião, o cidadão poderá indicar 
o local, fora de seu domicílio 
eleitoral, onde pretende votar. 

A novidade para este ano 
em Rio Preto é que todos os 

123 locais de votação também 
vão servir para o voto em trân-
sito. “Em 2018 tivemos uma 
sessão exclusiva para o voto em 
trânsito, nesta eleição teremos 
este tipo de voto em todos os 
locais de votação”, afirma a 
chefe do Cartório Eleitoral 
Renata Alcântara Kfouri. 

Voto em trânsito
Segundo Renata até o pró-

ximo domingo, 17, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) vai 
liberar em seu site os locais que 

SERÃO

123
LOCAIS DE VOTAÇÃO 
em Rio Preto, que 
juntos agrupam 1016 
seções eleitorais em 
três grandes áreas

344.514 rio-pretenses estão aptos a votar nas eleições de outubro

terão voto trânsito. “Os elei-
tores verificam onde querem 
votar, vão aparecer todos os 
locais habilitados, com ende-
reços”, diz Renata. 

O voto em trânsito é per-
mitido somente para eleitores 
que estão com o título regu-
larizado. 

 estiver fora de seu estado 
poderá votar somente para 
presidente da República. O 
eleitor que estiver fora de sua 
cidade, mas em um município 
localizado no mesmo estado, 

TJ desobriga 
uso de 
máscaras 
em fóruns

O desembargador e 
presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de 
São Paulo, Ricardo Mair 
Anafe, publicou portaria 
em que desobriga o uso de 
máscaras no interior dos 
prédios e fóruns em todo 
o Estado. A medida passa 
a valer a partir da próxima 
segunda-feira, 18. 

A decisão se baseia 
nos últimos dados do re-
latório de licença saúde 
publicado na quarta-feira, 
13. A portaria de núme-
ro 10.153/2022 revoga 
portaria anterior que ha-
via imposto novamente 
a obrigatoriedade do uso 
das máscaras nos ambien-
tes do Judiciário Paulista. 

“Art. 1º - Fica revogada 
a Portaria n° 10.134/2022, 
que estabelece o uso obri-
gatório de máscaras fa-
ciais nas dependências 
dos prédios do Tribunal 
de Justiça para o público 
interno e externo em ge-
ral”, afirma o presidente 
do TJ. 

Junho
Em junho, após o go-

verno do estado recomen-
dar o retorno do uso obri-
gatório de máscaras em 
locais fechados, o Tribunal 
de Justiça de São Paulo 
publicou uma portaria em 
que voltou a exigir o uso 
da proteção facial em pré-
dios e fóruns do estado. 

Da REDAÇÃO

entrou no início deste mês com 
ação na Justiça na qual pediu a 
retirada imediata de outdoors 
do deputado estadual Itamar 
Borges (MDB) em que aparece 
ao lado do governador Rodrigo 
Garcia. Os outdoors foram 
instalados em avenidas de Rio 
Preto com fotos de Garcia, 
Itamar e também do prefeito 
Edinho. 

O partido também apontou 
propaganda eleitoral extempo-
rânea (antecipada). O juiz au-
xiliar da propaganda eleitoral, 
desembargador José Antônio 
Encinas Manfré, determinou 
a retirada dos outdoors insta-
lados em Catanduva, Mirassol 
e Rio Preto.

HOMENAGEM

Prefeito recebe família do 
empresário Affonso Oger

O prefeito de Rio Preto 
Edinho Araújo realizou no 
final da manhã desta sexta-
-feira, 15, uma homenagem 
ao empresário Affonso Oger, 
um dos fundadores do Ex-
presso Itamarati. 

O empresário, falecido 
em 2020, foi um desbrava-
dor de linhas de transporte 
na região, quando fundou 
na década de 50 com o pai 
José e o irmão Clowis Oger 
uma empresa rodoviária 
com três velhas jardineiras 
que transportavam passa-
geiros de Novo Horizonte a 
Rio Preto. 

Instalados em Rio Preto, 
os três compraram mais veí-
culos (usados) e formou-se a 
empresa Expresso Rio Preto 
Viação Ltda, que deu origem 
à Oger & Filhos, mais tarde, 
Expresso Itamarati. 

Em um encontro no ga-
binete, a esposa Maria Ignez 
Cícero Oger, as quatro filhas 
Sandra, Adriana, Maria José 
e Maria Cristina e demais 
familiares participaram da 
entrega de uma réplica do 

Viaduto Affonso Oger, que 
integra o Anel Viário e fica 
localizado na rua Izidoro 
Pupin, entre a rua São Bene-
dito e a avenida Dr. Ernani 
Pires Domingues, no Distri-
to Industrial. 

“Homem de ideias e 
ação, destacado empreende-
dor que fundou o Expresso 
Itamarati e a partir do No-
roeste Paulista revolucionou 
o transporte de passageiros 
e cargas em São Paulo e 
Estados vizinhos”, destacou. 

A família também rece-
beu uma réplica da placa 
da Rua Affonso Oger, no 
Centro Empresarial BR-153. 

Muito  emocionada, 
dona Maria Ignez destacou 
a luta do marido para con-
seguir construir a empresa. 
“Affonso deixa bons exem-
plos, mas teve uma equipe 
que foi capaz de ajudá-lo a 
realizar esse sonho. Apro-
veito para agradecer a cada 
um, em especial ao meu 
genro Gentil Zanovello Af-
fonso, que hoje é diretor su-
perintendente da empresa”. 

poderá votar para todos os 
cargos em disputa. 

Essa modalidade não vale 
para urnas eletrônicas insta-
ladas no exterior, porém, o 
eleitor brasileiro que mora fora 
do país, mas estará no Brasil 
no período de eleições poderá 
solicitar o voto em trânsito. 

O primeiro turno será reali-
zado no dia 2 de outubro. 

Um eventual segundo turno 
para a disputa presidencial e 
aos governos estaduais será em 
30 de outubro. 

Divulgação
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CIDADES Fraude na advocacia
Cliente de escritório transfere mais de 
R$ 5,7 mil para bandido que se passou 
por advogado

Golpe online
Uma moradora do Parque das Flores 
II procurou a polícia quinta-feira para 
denunciar um falso site de vendas

Um laboratório de refino 
de cocaína que funcionava 
em uma chácara no Parque 
dos Pássaros, na área rural de 
Rio Preto, foi descoberto pela 
Polícia Militar, na madrugada 
desta sexta-feira, 15, depois 
que um morador do bairro 
denunciou que havia movi-
mentação suspeita no local. 
Um homem, de 38 anos, foi 
preso em flagrante por tráfico 
de drogas. 

Segundo o boletim de ocor-
rência, quando a viatura che-
gou encontrou o portão de 
acesso à propriedade aberto 
e o suspeito manobrando um 
carro nos fundos do terreno. 

Durante vistoria no imóvel 
o acusado revelou que havia 
drogas em um cômodo, onde 
foram encontrados prensa, 
peneira, duas bacias, galão 
e borrifador com acetona, 
quatro rolos de plástico, três 
funis, dois frascos e diversos 
saquinhos plásticos, dois rolos 
de fita adesiva, balança digital, 

PM encontra laboratório de refino de 
cocaína em chácara e prende traficante

FLAGRANTE

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Agressor é 
preso após 
tentar fugir com 
carro de vítima

câmera fotográfica e celular. 
Além disso, foram apreen-

didos dois tijolos de pasta base 
de cocaína, quatro tijolos de 
crack e 11 porções de cocaína. 
Também foram confiscados 
um balde com cafeína e um 
saco com adrenalina, cada 
um com mais de 16 quilos das 
substâncias. 

Para a PM, o autuado ale-
gou que guardava os entor-
pecentes e recebia R$ 2 mil 
por mês. Já no Plantão, ele 
mudou a versão e disse ser 
caseiro, ficando responsável 
por tratar das criações, fazen-
do a limpeza e manutenção da 
propriedade. 

Sobre as drogas afirmou 
para o delegado que o cômodo 
era usado pelo dono da cháca-
ra, que residiria em Tanabi, e 
que não tinha acesso ao quar-
to. Disse ainda que o patrão 
avisava quando viria para que 
não se encontrassem. 

Após ter a prisão confir-
mada, o indiciado foi levado 
à carceragem rio-pretense, 
onde ficou à disposição da 
Justiça. A Polícia Civil segue 
investigando o caso. 

Uma guarnição da Po-
lícia Militar impediu que 
um homem, de 42 anos, 
fugisse com o carro da 
vítima, de 59 anos, às 
21h26 desta quinta-feira, 
na Vila São Joaquim, em 
Rio Preto. Ele foi preso 
em flagrante por lesão 
corporal e violência do-
méstica. 

Segundo o boletim 
de ocorrência, quando 
os policiais militares to-
caram a campainha do 
imóvel a mulher abriu 
a porta e eles viram que 
estava com ferimentos 
na boca e no nariz. O 
acusado foi surpreendido 
colocando roupas dentro 
do carro da companheira, 
que trancou o portão para 
que ele não escapasse. 

Para a PM, a dona de 
casa contou que o suspei-
to, com quem vivia em 
união estável há cinco 
anos, estava sob efeito 
de drogas e bastante al-
terado. 

O agressor admitiu 
para a equipe ter batido 
na mulher, desferindo so-
cos e tapas. A vítima afir-
mou que o companheiro 
apertou seu pescoço e a 
empurrou contra o box 
do banheiro, que acabou 
quebrando. 

Durante as agressões 
ela conseguiu sair da re-
sidência e sua filha ligou 
para o 190. Em seguida, 
o indiciado teria pego o 
celular e jogado no chão, 
danificando-o.

APREENDIDOS

32
QUILOS DA  adrenalina 
também foram apreen-
didos durante a opera-
ção, além de dois quilos 
de pasta base

JOSÉ BONIFÁCIO

Colisão frontal mata um 
em rodovia da região

Na manhã desta sexta-feira, 
15, um acidente entre um carro 
e um caminhão deixou um ho-
mem morto. 

O acidente ocorreu na Ro-
dovia Assis Chateaubriand, 
próximo ao município de José 
Bonifácio, a vítima de 55 anos 
foi socorrida e encaminhada 
para Santa Casa, mas não re-
sistiu e morreu. 

De acordo com a Polícia 
Militar Rodoviária, o motorista 
do carro perdeu o controle do 
veículo, invadiu a pista contrá-

ria e bateu de frente com um 
caminhão. 

Roubo
Policiais militares de Rio 

Preto encontraram um cami-
nhão-trator roubado em Ribei-
rão Preto abandonado em um 
posto de combustíveis na rodo-
via BR-153, nas proximidades 
do Parque Quinta das Paineiras, 
às 3h30 desta quinta-feira, 14. 

O veículo estava destranca-
do e sem as chaves. (Colabo-
rou - Sarah BELLINE)

Furto com acidente e prisão
Um capotamento ocorrido 

na rua Joaquim Lemes dos 
Santos, na Chácara Recreio 
Nossa Senhora do Líbano, na 
zona rural de Rio Preto, por 
volta das 18 horas desta quin-
ta-feira, 14, terminou com a 
prisão em flagrante pelo furto 
do veículo de um dos suspeitos, 
de 29 anos. 

Segundo a Polícia Militar, o 
acusado, juntamente com um 

cúmplice que estava dirigin-
do a Fiat Strada e fugiu após 
o acidente, era passageiro e 
sofreu fratura exposta, tendo 
sido socorrido pelo Resgate 
do Corpo de Bombeiros para 
o Hospital de Base, onde ficou 
internado sob escolta policial 
até ter alta.

Para os pms, o indiciado 
confessou o crime e disse que 
o comparsa é morador no Dis-

trito de Talhado. 
A vítima, um idoso, de 61 

anos, contou à polícia que 
deixou a picape, destrancada e 
com a chave no contato, esta-
cionada debaixo de uma árvore 
em sua chácara, ao lado da ga-
ragem e que meia hora depois 
foi avisada por um vizinho que 
o veículo tinha se envolvido 
em um acidente de trânsito 
próximo à sua residência.

OCORRÊNCIA

40 LIGAÇÕES POR DIA

Casal denuncia empresa 
de telemarketing

Cansados de receberem 
ligações de telemarketing um 
rio-pretense, de 61 anos, e sua 
esposa, de 51 anos, procuraram 
a Polícia Civil nesta quinta-
-feira, 14, para registrarem 
boletim de ocorrência. 

Segundo o casal, os telefo-
nemas são feitos de números 
comuns, e não do prefixo obri-
gatório 0300 que identifica 
empresas dessa natureza. 

Em média, são mais de 
40 ligações diárias de fixos e 
celulares. 

De acordo com o idoso, ele 
se aposentou há dois meses e 
desde então a insistência de 
bancos e financeiras no ofere-
cimento de empréstimo con-
signado aumentou de forma 
considerável. 

Conforme o registro poli-
cial, as ligações causam muitos 
transtornos e incômodos ao 
casal, que deixa seus afaze-
res de lado para atender aos 
telefonemas por temer que 
seja algum parente ou ami-
go em situação de urgência. 

VIZINHOS

Catador de recicláveis é 
vítima de injúria racial 

Morador em um condo-
mínio no Jardim Marajó, em 
Rio Preto, um catador de re-
cicláveis, de 51 anos, registrou 
boletim de ocorrência de injú-
ria racial contra um casal de 
vizinhos. 

Ofensas
Na delegacia de plantão, na 

tarde desta quinta-feira, 14, 
ele contou que na véspera, por 
volta das 17h15, foi ofendido 
pelos acusados com palavras 
de baixo calão e de cunho 

discriminatório, tendo sido 
chamado de “macaco, urubu, 
chimpazé e vagabundo”. 

Segundo a vítima, os sus-
peitos teriam jogado seu ma-
terial de trabalho na lixeira do 
residencial. 

Para os policiais, o denun-
ciante informou que o síndico 
o autorizou a deixar os reciclá-
veis nas dependências da área 
comum do condomínio. 

O 3º Distrito Policial de Rio 
Preto ficou responsável pelas 
investigações.

Cliente procura o Procon e reclama de concessionária
CARRO SEMINOVO

A autônoma de 38 anos relatou 
que no dia 15 de junho foi com-
prar um veículo da Seminovos 
Movida, localizada  na Avenida 
Presciliano Juscelino Kubits-
chek de Oliveira, no bairro 
Jardim Maracanã, e pagou à 
vista, porém desde o dia que 
comprou seu carro só teve dores 
de cabeça. 

A cliente afirma que vende-
dores afirmaram que os do-
cumentos estariam inclusos, 
e que a chave reserva chegaria 
na semana seguinte, porém 
mais de ummês da compra do 
carro e até o momento ela não 
recebeu a chave. A empresa 
alega que foi extraviada.  Além 
disso, a consumidora alega que 

na semana seguinte teve um 
problema de vazamento de 
água no veículo. 
“Na hora deles passarem a 
documentação do carro e o 
contrato eles descontaram o 
valor do despachante, então 
eu paguei, uma coisa que eles 
falam na hora e não cumprem”, 
afirma a autônoma.

O Dhoje entrou em contato com 
a Movida, e a gerente alegou que 
“o despachante eles precisam 
pagar a parte, e que a cliente fez 
dois depósitos de livre espontâ-
nea vontade e que só depois veio 
reclamar do valor pago”. 
Sobre a chave a gerente alega 
que realmente a chave foi ex-
traviada e que a empresa entrou 

em contato com a cliente para 
ela fazer outra chave, sem custo 
algum. “Nós falamos para ela 
ir até o chaveiro, sem custo 
algum, demos o endereço, mas 
ela queria algo perto da casa 
dela e não tem”, afirma a ge-
rente. O caso foi registrado do 
Procon de Rio Preto. (Colabo-
rou - Sarah BELLINE)

PM flagrou chácara que abrigava laboratório de refino de cocaína; um traficante foi preso
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Gincana beneficente do Colégio Universitário mobiliza 300 alunos

Depois de um mês seco e ter 
chovido apenas 97 milímetros 
nos últimos 90 dias, os técni-
cos do Semae já falam que a 
estiagem preocupa e na pos-
sibilidade de racionamento 
mais à frente.  “Ainda é cedo 
para falar em racionamento. 
A captação de água da Repre-
sa Municipal, que abastece 
aproximadamente 100 mil 
pessoas, está dentro da nor-
malidade. Porém, estamos no 
início de um período de estia-
gem, o que provoca apreensão 
em todos”, declarou Rafael 
Zerunian, coordenador de 
Operação e Distribuição de 
Água do Semae. 
Neste momento, o Semae so-
licita aos seus usuários que 
façam o uso de água com cau-
tela, de forma responsável e 
sem desperdício. 
A última chuva que aconte-
ceu em Rio Preto foi dia 18 
de junho, quando foram re-
gistrados 8 milímetros. No 
total, neste ano choveu até o 
momento 697 milímetros. A 
quantidade de chuvas é me-
nor que em 2020, quando no 
mesmo período choveu 805 
milímetros, ou seja, uma di-
ferença de 108 milímetros. 
Naquele ano, o Semae fez 40 

Semae alerta para desperdício 
e estiagem traz apreensão

ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Por enquanto, a capta-
ção diária está normal, 
mas a falta de chuva 
pode mudar esse 
cenário

dias de racionamento come-
çando no dia 17 de setembro 
e terminando no dia 26 de 
outubro. 
Segundo Rafael Zerunian, o 
nível da represa está atual-
mente 3 centímetros acima 
do vertedouro. O volume de 
captação está variando entre 
350 e 400 l/s conforme a de-
manda. Os reservatórios que 
abastecem os bairros estão 
com uma variação de nível 
dentro de uma curva normal 
de consumo. 
“Como a nossa represa não 
tem como característica um 
grande volume de armaze-
namento, o Semae realiza o 
acompanhamento das condi-
ções climáticas e se organiza 
a partir delas para realizar o 
abastecimento”, explicou. 
Para enfrentar esse período 
de estiagem e evitar a falta 
de água nos bairros abaste-
cidos pela ETA -Estação de 
Tratamento de Água, o Se-
mae desenvolve um progra-
ma rigoroso de combate e 
controle de perdas de água. 
“Além disso, várias medidas 
vêm sendo adotadas para re-
duzir e controlar a pressão 
nas redes de distribuição, 
como, por exemplo, investi-
mentos nas diversas fontes 
de captação. Estamos perfu-
rando novos poços e fazen-
do a reforma da Estação de 
Tratamento de Água. Tam-
bém estão sendo implemen-
tadas novas manobras entre 
os sistemas para permitir 
a interligação estratégica 
entre as fontes de abasteci-
mento”, declarou Zeruniam. 

ENSINO SOLIDÁRIO

Gincana beneficente de 
colégio mobiliza 300 alunos

Nos dias 04 e 05 de agos-
to, a quadra do Colégio 
Universitário irá receber 
mais uma edição da Gincana 
que leva o nome Professor 
André Vieira Leão, em me-
mória, pelo seu falecimento, 
como um carinho e uma ho-
menagem feitos pela escola 
e pelos alunos. 

Considerada uma das 
maiores gincanas de Rio 
Preto, a 32ª edição mostra 
que a tradição do grande 
evento, além de realizar 
uma competição saudável e 
interação entre os mais de 
300 alunos participantes, 
pais e convidados, também 

traz um cunho social. 
O Colégio também traz 

este proposito, em realizar 
este evento, onde motiva os 
alunos para uma Campanha 
de Doação de Sangue, Arre-
cadação de leite e Arrecada-
ção de alimentos não perecí-
veis, que valem pontos para 
o grupo que mais conseguir 
os donativos. 

Apresentações artísticas 
serão realizadas nos palcos, 
onde somam pontos para 
cada equipe. 

As equipes participantes, 
que estão se empenhan-
do e estão tomando muita 
notoriedade são a Loucu-
pidos e a Cyclonados, que 
tem aproximadamente 150 
alunos cada equipe. Além 
dos alunos, familiares, con-
vidados e funcionários do 
Colégio Universitário, o 
público em geral também 
pode participar. Para ir ao 
evento, basta entrar em con-
tato com essas duas equipes 
pelo perfil do Instagram, ou 
diretamente com o Colégio. 
(Colaborou - Luiz Felipe 
Possani)

O Órgão Especial do Tri-
bunal de Justiça de São Paulo 
julgou constitucional uma lei 
de Jandira, que obriga bares, 
restaurantes e casas noturnas 
a adotar medidas de auxílio 
a mulheres em situação de 
risco. 

O Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes, Bares e Simi-
lares do Município de Osasco 
e Região moveu a ação com o 
argumento de que o texto teria 
violado o pacto federativo e os 
princípios da segurança jurídi-
ca, da proporcionalidade e da 
isonomia, impondo um “ônus 
manifestamente despropor-
cional e irrazoável” ao setor. 

PROTEÇÃO DA MULHER

Município pode impor ações a bares e festas
Segundo o relator, desem-

bargador Moacir Peres, con-
siderando que as práticas co-
merciais devem ser adequadas 
à realidade local, não há que se 
falar em uniformidade nacio-
nal no caso dos autos. “A im-
posição dessas restrições pode 
ser adequada no município 
de Jandira e inadequada em 
outras localidades, cabendo 
ao gestor público decidir pela 
conveniência e pela oportu-
nidade do estabelecimento 
dessas obrigações”, disse. 

O magistrado verificou, na 
hipótese, regramento de situ-
ação ligada ao poder de polícia 
administrativa, e não de cria-

ção de normas relacionadas 
ao Direito Civil, Penal ou Co-
mercial, que determinariam a 
competência legislativa priva-
tiva da União: “Daí se conclui 
que havia, sim, interesse local 
a justificar a elaboração da lei 
em análise, de modo que tem 
mesmo o município compe-
tência legislativa para tratar do 
assunto”. Peres afirmou que al-
gumas leis regulamentam, a 
um só tempo, temas diversos, 
tornando difícil a definição da 
espécie de competência legis-
lativa aplicável. No caso de 
Jandira, ele disse que, embora 
a lei trate de questões ligadas 
ao comércio e à livre iniciativa, 

o objeto específico da proposta 
é a proteção da mulher. 

Despacho
“A matéria comercial tor-

na-se secundária, de modo 
que a lei pode mesmo impor 
condição a estabelecimentos 
e a empresários”, afirmou o 
relator, citando manifesta-
ção da Procuradoria-Geral de 
Justiça: “O princípio da livre 
iniciativa não impede que o 
legislador estabeleça coman-
dos normativos, voltados à 
preservação de outros valo-
res igualmente prestigiados 
pela Constituição, no exer-
cício de qualquer atividade”. 

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

Município pode impor ações de proteção à mulher, decide TJ

UNIVERSIDADE

Faceres terá intercâmbio com Portugal

A faculdade de medicina 
Faceres acaba de assinar con-
vênio de cooperação acadêmi-
ca, científica e cultural com a 
Cespu- Cooperativa de Ensino 
Superior Politécnico e Univer-
sitário, de Portugal. 

A Cespu é uma Instituição 
privada que tutela administra-
tivamente dois estabelecimen-
tos de ensino superior parti-
cular e cooperativo: Instituto 
Universitário de Ciências da 
Saúde e o Instituto Politécnico 
de Saúde do Norte, que integra 
a Escola Superior de Saúde do 
Vale do Ave, com sede em Vila 
Nova de Famalicão; a Escola 
Superior de Tecnologias da 

Saúde do Tâmega e Sousa, com 
sede em Gandra; e a Escola 
Superior de Enfermagem do 
Tâmega e Sousa, com sede em 

SAÚDE

STJ desobriga SUS a
 fornecer remédio 
mais caro do mundo

Sem comprovação da efi-
cácia não há como obrigar o 
SUS a custear o medicamento, 
ainda que esteja devidamente 
registrado na Anvisa e tenha 
sido prescrito pelo profissional 
que acompanha o paciente. 

Assim entendeu a 2ª Tur-
ma do Superior Tribunal de 
Justiça, que negou provimento 
ao recurso especial ajuizado 
pelos pais de uma criança por-
tadora de amiotrofia muscular 
espinhal tipo 1, que esperavam 
fazer o tratamento com o Zol-
gensma, o “remédio mais caro 
do mundo”. 

A medicação, que ficou fa-
mosa pelo alto custo, foi apro-

vada pela Anvisa em agosto 
de 2020, um mês depois de a 
Presidência da República zerar 
sua alíquota de importação 
para facilitar a aquisição por 
estados e municípios.

Penafiel. 
A parceria vai permitir o in-

tercâmbio de estudantes e pro-
fessores entre as instituições 

para a troca de conhecimentos 
científicos e culturais. Além 
disso, a iniciativa também 
vai permitir a colaboração na 
prática de pesquisas, publica-
ções acadêmicas, bem como a 
organização conjunta de con-
gressos e seminários. 

Diretoria
De acordo com Toufic 

Anbar Neto, diretor, “esse con-
vênio é de extrema importân-
cia para os alunos e professores 
da Faceres, que poderão par-
tilhar experiências científicas 
e culturais com a comunidade 
acadêmica europeia, por meio 
de uma das mais importantes 
instituições de ensino superior 
portuguesas com atuação na 
área da saúde”

Da REDAÇÃO

Faceres firma intercâmbio com universidade portuguesa

Captação na represa está normal, diz Semae

Considerada uma 
das maiores gin-
canas de Rio Preto, 
a 32ª edição mos-
tra que a tradição 
do grande evento 
continua

Divulgação SMCS

Divulgação

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência BRASIL

Divulgação

Divulgação
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Corinthians
O zagueiro Balbuena chegou ao Brasil 
para passar por exames médicos e 
assinar com o Corinthians

Santos
Santos busca um treinador no merca-
do. Guto Ferreira, ex-Bahia, foi um dos 
nomes sondados

Mirassol tenta quebrar jejum 
como visitante no Ceará

FUTEBOL

Vinicius LIMA
redacao@dhoje.com.br

O Mirassol encara mais 
um compromisso fora de casa 
nesta sábado, às 19h, contra 
o Floresta em Fortaleza pela 
Série C do Campeonato Brasi-
leiro. O elenco do Leão está na 
capital cearense desde o início 
da semana se preparando para 
o duelo e tentar quebrar um 
jejum como visitante. Depois 
de ter vencido os dois primei-
ros jogos longe do Maião, o 
Mirassol não venceu mais em 
outro estádio. Foram quatro 
jogos com três derrotas e um 
empate. 

O técnico Ricardo Catalá 
acredita que a logística de 
viajar diretamente do Rio de 
Janeiro para Fortaleza vai 
favorecer a equipe no aspecto 
físico. Favorece no sentido 
do desgaste, da gente poder 
descansar um pouco melhor e 
poder cuidar dos caras. O atle-

ta, às vezes, em casa acaba não 
conseguindo usar o tempo que 
deveria para descanso. Aqui a 
gente consegue controlar isso 
da melhor forma e eu tenho 
certeza que fisicamente nós 
vamos fazer um jogo à altura”, 
comentou. 

Um dos desfalques para o 
jogo é o zagueiro Luiz Gustavo. 
Ele deixou o campo no jogo 
contra Volta Redonda e foi 
constatado com uma entorse 
no tornozelo direito. O jogador 
viajou de volta para Mirassol 
para iniciar o tratamento. 

O Floresta tem 16 pontos e 
briga contra o rebaixamento, 
tendo vencido apenas um dos 
últimos cinco jogos. Já o Leão é 
o líder da Série C com 26 pon-
tos, empatado com o Paysan-
du. Vale ressaltar que a equipe 
da região tem um jogo a menos. 

Depois de ter vencido os dois primeiros jogos longe do Maião, o Mirassol não venceu mais fora

O técnico Ricardo 
Catalá acredita que 
a logística de viajar 
diretamente do Rio 
de Janeiro para For-
taleza vai favorecer 
a equipe

Será nos dias 16 e 17, sába-
do e domingo, que irá aconte-
cer a segunda edição do ‘Alpha 
Games’, maior evento fitness 
e de condicionamento físico 
da região, sendo o único do 
gênero em São José do Rio 
Preto, no Centro Regional de 
Eventos. 

A primeira edição acon-
teceu em tamanho reduzido 
pelo motivo da Covid19, mas 
conseguiu reunir cerca de 120 
atletas no Box Alpha North 
Cross, no ano passado. 

Nesta edição, o evento reu-
nirá atletas de CrossFit e Cross 
Training de toda cidade e re-
gião, e até de outros estados. 

COMPETIÇÃO

Provas reúnem 300 crossfiteiros  hoje e amanhã
Os organizadores, o empresá-
rio Rodrigo Fernando de Oli-
veira, o Head Coach de Cross 
Trainer e a empresaria Milene 
Liso Campetti de Oliveira, es-
peram reunir aproximadamen-
te 300 atletas entre homens e 
mulheres, que por dois dias 
enfrentarão as mais diversas 

provas que vai desde corrida a 
levantamento de peso. 

“Estamos muito felizes e 
ansiosos para realizar esta 
segunda edição, que irá reunir 
mais que o dobro de atletas 
comparado à primeira edição. 
E também de ver a competi-
tividade saudável e o melhor 
desempenho deles”, afirma 
Rodrigo Fernando, um dos 
organizadores. 

As provas das competições, 
que serão sete categorias, têm 
como objetivo testar as 10 ca-
pacidades físicas dos atletas: 
resistência cardiorrespiratória, 
resistência muscular, força, 
flexibilidade, potência, veloci-

dade, coordenação, agilidade, 
equilíbrio e precisão.

As categorias são em equi-
pes de trio: Scaled – masculino 
e feminino - para iniciantes no 
esporte; Intermediate – mas-
culino e feminino – amadores; 
RX Misto – 2 masculino e 1 fe-
minino – avançado; e RX Indi-
vidual – masculino e feminino. 

Ao final do evento, no do-
mingo, 17, final do dia, São José 
do Rio Preto saberá quem são 
os homens e as mulheres mais 
condicionados da região. 

O evento é aberto, com 
entrada franca, das 8h às 15h.

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

AMANHÃ

Novorizontino encara o Cruzeiro
O Grêmio Novorizontino 

fez seu último trabalho da 
semana em Novo Horizonte e 
partiu para Minas Gerais, onde 
no domingo (17), às 16 horas, 
enfrenta o Cruzeiro, pela 18ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro da Série B. O técnico 
Rafael Guanaes e sua comis-
são comandaram atividades 
técnicas e táticas no Centro 
de Treinamentos do Tigre do 
Vale antes do embarque, na 
manhã desta sexta-feira (15). 
“É um privilégio participar de 
um jogo como esse, enfrentar 
uma grande equipe, o estádio 
vai estar lotado, um palco de 
domingo à tarde, muito gos-
toso de participar e dentro 
daquilo que é a nossa missão a 

gente tem se preparado muito 
bem, dando os passos finais 
pra fechar a preparação, com 
a expectativa que a gente vai 

Gustavo Ribeiro

REGIÃO

Copa de Futsal de Jaci 
entra na segunda fase e 
tem jogos nesta semana

A disputa vai ficar ainda mais 
acirrada na segunda fase da 2ª 
Copa Municipal de Futsal Daniel 
Alves, que iniciou nesta sexta-
-feira, 15, a partir das 20h, no 
Ginásio de Esportes Luiz Berto. 
Após sorteio realizado na quin-
ta-feira, 14, os times classifica-
dos foram divididos em dois gru-
pos, sendo o primeiro em PSV, 
RB. Jaci e Ousados Perozinho, 
e o segundo em Lendas, Jacipel 
e Paris. Na próxima semana, os 
jogos continuam na quarta-feira, 
20, no mesmo horário, com Pa-
ris x Lendas, e em seguida, PSV 
x RB. Jaci. Já na quinta-feira, 
21, para finalizar a fase, tem 
duelo do RB. Jaci x Ousados 

Perozinho, e Lendas x Jacipel. 
A semifinal do campeonato está 
marcada para o dia 27 de julho, 
e a final dia 29.

Cerca de 300 Crossfiteiros se reúnem em competição

competir e buscar o nosso 
mais alto nível de performan-
ce, desempenho, concentra-
ção, muita coletividade, com 

a equipe conseguindo estar 
junta, próxima e atingir um 
nível mais alto que a gente já 
apresentou”, disse o técnico 
Rafael Guanaes. 

Neste sábado (16), em Belo 
Horizonte, o time ainda realiza 
mais uma sessão de trabalho, 
na Cidade do Galo, antes do 
confronto com o atual líder da 
Série B. O Novorizontino abriu 
a rodada na 8ª colocação, com 
23 pontos somados. 

“Independente daquilo que 
foi feito no passado, temos de 
olhar para frente e mirar passos 
acima, de crescimento e desen-
volvimento. Espero isso e peço 
para nosso torcedor também 
estar com essa expectativa, 
com fé e com coragem a gente 
vai enfrentar o líder da com-
petição”, completou Guanaes. 

Da REDAÇÃO

Novorizontino encara o Cruzeiro no Mineirão

Nesta edição, o 
evento reunirá atle-
tas de toda cidade 
e região, e até de 
outros  estados

Weilers enfrenta o Corinthians nos playoffs

FOOTBALL

Weilers enfrenta o 
Corinthians nos playoffs

O Rio Preto Weilers 
encara o Corinthians Ste-
amrollers pela semifinal da 
São Paulo Football League, 
o campeonato paulista de 
futebol americano. O jogo 
será disputado em Guaru-
lhos, domingo, às 10h, e o 
vencedor garante a classi-
ficação para a grande final. 

O time rio-pretense foi o 
líder geral na fase regular, 
tendo 100% de aproveita-
mento, melhor ataque e 
melhor defesa, derrotando 
Lizards, Spartans, Ocelots, 
Guardians e Santos Tsu-
nami. Foram 227 pontos 
e marcados e apenas 22 
sofridos. 

O presidente e wide re-
ceiver do Weilers, Wilmer 
Martinez, afirmou que a 
equipe precisa ter atenção 
para o mata-mata, pois uma 
derrota nesta fase signifi-
caria uma eliminação. “A 
primeira etapa foi um suces-
so. Conseguimos cumprir 
tudo que a gente treinou e 

programando. Só que agora 
são os playoffs, mesmo ten-
do melhor ataque e melhor 
defesa, agora tudo muda, já 
que um jogo que você perde 
você está fora do campeona-
to”, afirmou. 

O Corinthians Steamrol-
lers é um velhor conhecido 
dos rio-pretenses. Em 2019, 
o Weilers se consagrou cam-
peão estadual batendo o 
time da capital por 35 a 0. 
Wilmer falou sobre esse re-
encontro contra o alvinegro. 

“O Corinthians continua 
sendo um time bom. Eles se 
prepararam bem para esse 
2022, é uma equipe que 
está sempre na semifinal ou 
final, então estamos espe-
rando um jogo pegado com 
eles de novo. Esperamos ter 
o mesmo resultado de 2019 
contra eles”, comentou. 

Se avançar a final, a ten-
dência é que o jogo decisivo 
seja realizado em Rio Preto 
em data ainda a ser confir-
mada.

Divulgação

Leo Roveroni/Agência Mirassol

Zé Rafael 

Divulgação

Divulgação
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Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

Proclamas 

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível

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. LUCAS PEREIRA RIBEIRO e FERNANDA ZAM-
PERLINI, sendo ELE filho de LUCIO JOSÉ RIBEIRO e de 
SONIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO e ELA filha de JOSÉ 
VANILDES ZAMPERLINI e de OZILIA DE FATIMA TIOSSI; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber 
de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 
2200 – Tel: 3202-9090). 15/07/2022

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

Processo Administrativo N° 81/2022
Inexigibilidade N° 08/2022

Acolho a manifestação do Departamento Jurídico como ra-
zão de decidir, e com fundamento no artigo 25, inciso III, da 
Lei Federal nº 8.666/93, cc. o artigo 26, parágrafo único, do 
mesmo diploma legal RATIFICO a inexigibilidade de licitação 
tendo por objeto a contratação da FOUR EVEN EVENTOS E 
PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ: 42.043.892/0001-58, 
para apresentação da dupla CESAR MENOTTI & FABIANO 
no dia 13/08/2022 no MONTE APRAZÍVEL RODEIO FESTI-
VAL – MARF – 2022, pelo valor global de R$ 183.000,00 (cen-
to e oito e três mil reais), convocando o representante legal 
para assinatura do contrato no prazo de até 05 (cinco) dias.
Publique-se, na forma de lei.

Monte Aprazível, 12 de julho de 2022
MARCIO LUIZ MIGUEL

Prefeito Municipal

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 57/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 83/2022

REGISTRO DE PREÇOS: 35/2022
OBJETO: Aquisição de Concreto Usinado destinado a uso da 
municipalidade. 
Data da realização da Sessão Pública: 02/08/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Apra-
zível - Setor Municipal de Licitação, localizado na Praça São 
João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.
monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.

Monte Aprazível, 15 de julho de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.

Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

                                                                                                    
 
PORTARIA Nº 6988 DE 14 DE JULHO DE 2022 
CONCEDE os benefícios do Segundo Quinquênio e Licença Prêmio, vencidos em 29 de junho de 2022, aos 
servidores efetivos FERNANDA MARA DOS SANTOS – Agente Legislativo; JULIANA DE AGUIAR TASCA – 
Telefonista; MARIANA SIQUEIRA DAHER – Jornalista; RENATO SILVIO ENUMO – Motorista; VITORIO 
RODRIGUES DA SILVA – Motorista; e YEN YU JU – Agente Legislativo. Efeitos financeiros a partir de 30 de 
junho de 2022. 
 
PORTARIA Nº 6989 DE 14 DE JULHO DE 2022 
CONCEDE ao servidor efetivo ANDREI LAURITO BONALUMI TACITO – Agente Legislativo – os benefícios do 
Segundo Quinquênio e Licença Prêmio, vencidos em 29 de junho de 2022, com efeitos financeiros a partir 
de 30 de junho de 2022. 
 
PORTARIA Nº 6990 DE 14 DE JULHO DE 2022 
CONCEDE à servidora efetiva DANATHIELLE LOUISE MOITIM – Procuradora Legislativa – os benefícios do 
Segundo Quinquênio e Licença Prêmio, vencidos em 29 de junho de 2022, com efeitos financeiros a partir 
de 30 de junho de 2022. 
 
PORTARIA Nº 6991 DE 14 DE JULHO DE 2022 
ENQUADRA, com efeitos financeiros a partir de 02 de julho de 2022, os servidores efetivos dos cargos a 
seguir relacionados, nas referências imediatamente superiores, a que fazem jus devido a Progressão por 
Tempo de Serviço: ANDREI LAURITO BONALUMI TACITO – Agente Legislativo – Referência CM-4B, Padrão 
Técnico Administrativo 40h; FERNANDA MARA DOS SANTOS – Agente Legislativo – Referência CM-4B, 
Padrão Técnico Administrativo 40h; JULIANA DE AGUIAR TASCA – Telefonista – Referência CM-4B, Padrão 
Técnico Administrativo 30h; MARIANA SIQUEIRA DAHER – Jornalista – Referência CM-4D, Padrão Superior; 
RENATO SILVIO ENUMO – Motorista – Referência CM-4B, Padrão Técnico Administrativo 40h; VITORIO 
RODRIGUES DA SILVA – Motorista – Referência CM-4B, Padrão Técnico Administrativo 40h; e YEN YU JU – 
Agente Legislativo – Referência CM-4B, Padrão Técnico Administrativo 40h. 
 
PORTARIA Nº 6992 DE 14 DE JULHO DE 2022 
ENQUADRA a servidora efetiva DANATHIELLE LOUISE MOITIM – Procuradora Legislativa, na Referência CM-
2E, Padrão Superior, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo seus efeitos a partir 
de 02 de julho de 2022. 
 
PORTARIA Nº 6993 DE 14 DE JULHO DE 2022 
ENQUADRA, com efeitos financeiros a partir de 03 de julho de 2022 – primeiro dia subsequente ao 
aniversário da posse, os servidores efetivos dos cargos a seguir relacionados, nas referências a que fazem jus 
devido a Progressão por Merecimento: ANDREI LAURITO BONALUMI TACITO – Agente Legislativo – 
Referência CM-1C, Padrão Técnico Administrativo 40h; FABIO DE FREITAS CARVALHO – Procurador 
Legislativo – Referência CM-1F, Padrão Superior; FERNANDA MARA DOS SANTOS – Agente Legislativo – 
Referência CM-1C, Padrão Técnico Administrativo 40h; JULIANA DE AGUIAR TASCA – Telefonista – 
Referência CM-1C, Padrão Técnico Administrativo 30h; MARIANA SIQUEIRA DAHER – Jornalista – Referência 
CM-1E, Padrão Superior; RENATO SILVIO ENUMO – Motorista – Referência CM-1C, Padrão Técnico 
Administrativo 40h; VITORIO RODRIGUES DA SILVA – Motorista – Referência CM-1C, Padrão Técnico 
Administrativo 40h; e YEN YU JU – Agente Legislativo – Referência CM-1C, Padrão Técnico Administrativo 
40h. 
 
PORTARIA Nº 6994 DE 14 DE JULHO DE 2022 
CONCEDE à servidora efetiva ANA REGINA RODRIGUES DE SOUZA – Agente Parlamentar – os benefícios do 
Sexto Quinquênio, vencido em 04 de julho de 2022, com efeitos financeiros a partir de 05 de julho de 2022. 
 
PORTARIA Nº 6995 DE 14 DE JULHO DE 2022 
ENQUADRA o servidor efetivo EDUARDO JOSÉ MÁXIMO BATISTA – Editor de Videotape, na Referência CM-
2E, Padrão Técnico Administrativo 30h, a que faz jus devido a Progressão por Tempo de Serviço, surtindo 
seus efeitos a partir de 11 de julho de 2022. 
 
 
VER. PEDRO ROBERTO GOMES 
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DEPARTAMENTO DE PESSOAL 

EXTRATOS DE PORTARIAS 

Editais

Tem Jorge & Matheus hoje
COUNTRY BULLS

A noite de ontem, sexta-fei-
ra, que foi considerada uma das 
mais movimentadas desta edi-
ção, conseguiu reunir milhares 
de pessoas com a dupla Zé Neto 
e Cristiano, além dos DJs Paulo 
Velloso e Thiago Mansur, que 
formam o projeto Jatleg. Agora 
imagina neste sábado, que é, 
tradicionalmente, a noite que 
mais soma o número de pes-
soas no Recinto de Exposições 
no evento Country Bulls, tendo 
ainda duas atrações que são 
aclamadas e carregam multi-
dões por onde passa. 

Na noite deste sábado, a du-
pla Jorge & Matheus, respon-
sáveis por algumas das levadas 
mais animadas do sertanejo 
universitário, tais como “Mo-

Dois shows de peso se-
rão as atrações da noite 
deste sábado no 
Country Bulls

Da REPORTAGEM 
redacao@dhoje.com.br

lhando o Volante”, “Amo Noite 
e Dia”, “Duas Metades”, “Todo 
Seu”, “O Que É Que Tem?”, 
promete agitar o recinto. Os 
goianos, da cidade de Itumbia-
ra, ganharam projeção nacional 
e, hoje, são considerados uma 
das principais duplas do Brasil. 

Se conheceram através de 
um amigo em comum, em 
2005. Jorge, estudante de 
Direito e Mateus, que cursava 
Agronomia, na época, se apre-
sentavam em festas e festivais 
musicais. Neste mesmo ano 
tiveram a oportunidade de can-

tarem juntos em um churrasco 
e por aí foi correndo o sucesso 
que são hoje. 

Além de Jorge & Matheus, 
a noite deste sábado, 16, traz 
a dupla Israel & Rodolfo. Que 
já era sucesso, antes mesmo 
de Rodolfo participar do Big 
Brother Brasil 2021. Israel 
e Rodolffo são naturais de 
Jaraguá, em Goiás, foram for-
mados pelos pais de ambos, 
Antônio e Juarez que junta-
ram os filhos ainda crianças, 
em 1999, quando os dois ti-
nham dez anos de idade, para 
gravar o primeiro CD da du-
pla. Desde então, começaram 
a cativar o carinho dos fãs. 
Hoje, a dupla, que traz suces-
sos como: “Batom de Cereja”, 
“Nem Namorado e Nem Fi-
cante (part. Maiara e Marai-
sa)”, “Chegou Um Áudio” e 
“Marca Evidente (part. Jorge 
e Mateus)”, será um dos autos 
índices de emoção no placo 
desta edição do Country Bulls. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

Em sua 24ª edição 
do Rio Preto Country 
Bulls, que deu start 
na noite do dia 13, 
prossegue até ama-
nhã, quee terá show 
de Maiara e Maraisa

Jorge & Matheus cantam neste sábado no Country Bulls

Lions promove 
Drive-Thru para 
arrecadação 
de blisters

 O Lions Centro e o 
Lions Sul Rio Preto se 
unem para a campanha 
“Drive-Thru do Bem” 
que será realizada neste 
sábado, dia 16, das 10 às 
14 horas. 

O evento acontece 
pela terceira vez para 
arrecadar óleo usado de 
cozinha, blister (que são 
aquelas embalagens de 
alumínio de remédios), 
tampinhas plásticas e 
lacres de alumínio. Nesta 
edição, o foco maior são 
as embalagens de com-
primidos, para que, pos-
teriormente o montante 
seja trocado por cadeiras 
de rodas. No primeiro 
Drive-Thru, realizado no 
começo do ano, foi arre-
cadada quase 1 tonelada 
de óleo usado de cozinha. 
O Drive-Thru será na ave-
nida José Munia, 4.993.

Divulgação
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Party 
Stories Party será dia 10 de setembro, um 
sábado, em Rio Preto ainda sem local defi-
nido, com shows de Kvsh, Ashiba, Meca e 
Ownbos, além de Brisotti e Mauricio Miceli. 
Evento este, que tem organização de Fa-
bricio Assunção, Bruninha Barbosa, André 
Cedeira e Arthur Ribeiro. 

Comédia
O humorista Cleber Rosa vem como Chico 
da Tina no stand up “Peidâno na Farofa”, dia 
12 de agosto, sexta-feira, às 20 horas no 
Teatro da Swift.

Romântico
Um passarinho me contou que em meados 
de setembro o cantor Fábio Jr fará show em 
Rio Preto. Aguardem!

Gospel
Será em Nova Granada na Praça Central o 
show do cantor Jordan Teixeira, no Dia do 
Evangélico, realizado dia 23 de julho.

BELEZA E BEM ESTAR| Suzete Menegon com a Dra. Fabiana Morais, no coquetel promo-
vido por ela, para apresentação dos produtos da marca do Terra, que reúne diferentes óleos 
essenciais individuais e alguns “mixes”, além de uma linha de spa e vários outros produtos 
que tem como objetivo propiciar um estilo de vida saudável (foto Arquivo Pessoal)

1 - O médico João Geraldo Ruete curtindo noite de quinta-feira, no Cama-
rote do Ed, no Country Bulls (fotos de Luiz Felipe Possani)

2 - O empresário Ed Carlos, é o organizador e idealizador do Camarote do Ed, con-
siderado o melhor e mais cobiçado camarote do Rio Preto Rodeo Country Bulls

3 - O jovem hair stylist Willian Paes em noite de Country Bulls

4 - O presidente da OAB de Rio Preto, Henry Atique e sua mulher Letícia 
Faquin curtindo a área de camarotes empresariais, na noite de quinta-
-feira, no Country Bulls

5 - O Dr. Matheus Baraldo com sua mulher Dra. Fernanda Toledo Baraldo 

e o Dr. Marcus Baraldo com sua esposa Marcia Baraldo no camarote da 
Binaural em noite de show do Gusttavo Lima

6 - Foi inaugurada na última quinta-feira, para convidados e imprensa, 
o novo espaço do Santa Club, casa noturna alternativa de Rio Preto. Na 
foto os socios proprietarios Douglas Lopes e Fábio Naleto

7 - O aniversariante de amanha domingo, Edson Pas diretor presidente 
do Jornal Dhoje, com seus filhos Tarin Pas Serafin, Paulo Pas, Sofia Si-
queira Pas e Ana Carolina Figueiredo Pas (foto: Arquivo Pessoal)

8 - O produtor de shows e eventos Erick Soares e sua mulher Viviane 
Soares curtindo noite no Camarote do Ed

#Hashtag

DERMATOLOGISTA
O médico Franco Patriani D’Andrea, formado 
pela Puc-SP e membro titular da Sociedade 
Brasileira de Dermatologia, que atende no 
Hospital do Amor de Barretos, agora está 
atendendo também em Rio Preto, na Com-
part Clinic. Com um estilo modernizado e 
um formato diferenciado das clinicas tradi-
cionais, os agendamentos são feitos por um 
cartão de visita online. O link pode ser encon-
trado no Instagram @dr.francopdandrea. Ele 
atende dermatologia clínica, cirúrgica e esté-
tica, além de operar no Hospital Santa Helena 
juntamente com meu pai, o renomado Sidney 
D’andrea. Atualmente Franco D’andrea está 
terminando seu mestrado acadêmico em on-
cologia, no HA em Barretos.

STAND UP 
Um dos comediantes mais aclamados do 
país, Whindersson Nunes voltará a Rio Preto 
para apresentar seu último show. O Centro 
Regional de Eventos será palco, mais uma 
vez, do humorista no dia 24 de setembro, 
um sábado, aonde o comediante irá se des-
pedir do público em grande estilo. Os con-
vites variam de R$ 60 a R$ 250, e já estão à 
venda, online, pelo site Ingresso Digital e na 
loja Cute Case do Riopreto Shopping. Dividi-
dos em quatro setores, Cadeira A, Cadeira B, 
Arquibancada Inferior e Arquibancada Su-
perior, os portões do show se abrem às 19h, 
e o show começa às 21h. Após este show, 
Whindersson Nunes fará um ano sabático, 
e promete retornar com grandes novidades. 

OBA FESTIVAL
Um dos maiores carnavais do estado, que 
movimentou por 15 anos a cidade de Vo-
tuporanga, a partir de 2023 vai agitar esta 
terra de São José. A expectativa da organi-
zação é receber cerca de 25 mil foliões por 
noite, o que eu acho que será beeem mais 
do que isso. Um evento grandioso como 
o Oba Festival, merece uma festa de lan-
çamento do mesmo nível. E não será sur-
presa para esta coluna, se a Banda Eva e o 
grupo Araketu se apresentarem no lança-
mento, dia 30 de julho.

COMEDIA
O comediante Afonso Padilha se 
apresenta no Teatro Paulo Moura, 
dia 7 de agosto, um domingo.

Fica a Dica
A Burrata do restaurante Villa Calui é de se deli-
ciar. Acompanhada de folhas de rúcula e tomati-
nhos cereja, ela é uma ótima pedida para entrada, 
ou apenas como aperitivo. Vale a pena saborear.

ANIVERSÁRIO
A festeira, empresária e influencer digital Ana 
Paula Castilho, claro que não poderia deixar 
passar seu aniversário em brancas nuvens. 
Será dia 27 quarta-feira, no Bartolomeu Jk, 
com tema à fantasia, que ela irá comemorar 
seus 40 anos. De presente ele sugere fraldas 
geriátricas, que serão doadas para uma ins-
tituição de caridade. Na foto abaixo, a loiraça 
está com seu noivo, o cantor Ricardo Vançan, 
vulgo Seu Moço (foto de Luiz Felipe Possani)
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