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PESQUISA DIÁRIO
Na sua opinião, quais são os principais problemas da cidade de São José do Rio Preto? (Espontânea)
Os dez problemas mais citados - múltiplas escolhas (o entrevistado pode citar mais de um problema)

Memória
A canalização do córrego
Canela, na avenida Alberto
Andaló, está entre as
relíquias exibidas nas
primeiras imagens da
Cometa Filmes, fundada
em 1957 pelo professor
Luiz Carlos Spínola Pág. 8B
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Saúde pública é a maior
preocupação rio-pretense
Levantamento do Instituto PHD a pedido do Diário revela que a saúde é o problema mais lembrado por moradores de Rio Preto, que também têm outras
queixas. O tema foi a principal bandeira eleitoral do prefeito Edinho Araújo, que na campanha de 2016 prometeu criar o “poupatempo da saúde” Pág. 4A

Guilherme Baffi 27/9/2019

Johnny Torres 20/9/2019

Ascom Óbidos/Divulgação

a missão

Um sonho que
nasceu em Jaci

Negócios
em família
Entre alfaces, cheiro
verde, couve, rúcula e
brócolis, Carlos Kenji e
dona Maria estão entre os
130 agricultores de Rio
Preto e região que tocam
o trabalho em família,
movimentam a economia
e ainda integram programa
da Prefeitura que atende
moradores em situação de
vulnerabilidade social Pág. 7A

PMs cobram
‘por fora’ para
dar segurança
particular
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Os pets
também
sofrem
com
doenças
oculares.
Entenda
como
identificar
e lidar com
o problema

Para manter
o vigor na
Terceira
Idade: o
que os
idosos
podem
fazer
aderindo
a uma boa
alimentação

Por
que a
relação
entre
irmãos
é essencial
na formação
de vínculos
duradouros
e de
qualidade

Ouvir
música
é fazer a
aposta
certa numa
aliada
importante
da saúde
e no
tratamento
da dor

Pág. 20

Págs. 6 e 7

Págs. 10 e 11

Págs. 8 e 9

Polícia Civil
prende falso
médico em
Fernandópolis
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Jovem de 18
anos leva 6 tiros
e morre ao sair
de casa noturna
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Rio Preto
18°C/32°C
Sol com algumas
nuvens. Não chove.

Reportagem leva o leitor a um mergulho na região amazônica
e nas primeiras missões do barco-hospital idealizado pelo frei
Francisco, de Jaci: os atendimentos, os personagens, a vida
ribeirinha, a consolidação de um grandioso projeto Págs. 6 e 7B

Mirassol inicia a
3ª fase da Copa
Paulista contra
o São Caetano
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municípios
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Verdão enfrenta
Inter, Peixe pega
o CSA e Timão
recebe Vasco
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