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JUSTIFICATIVA - PL 0061/2022 

A presente propositura está em sintonia com disposto na Lei nº 14.454, de 27 de junho 
de 2007, que consolida a legislação municipal sobre denominação e alteração de denominação 
de vias, logradouros e próprios municipais. 

João Carlos Di Genio nasceu em Lavínia no dia 27 de fevereiro de 1939, foi um médico 
e empresário brasileiro. 

Fundou e dirigiu um dos maiores grupos de educação privada do Brasil, o Grupo 
Objetivo, avaliado em mais de nove bilhões de reais. Foi o fundador do Grupo Objetivo, um 
conglomerado brasileiro de mídia e educação. Suas empresas foram o Centro Educacional 
Objetivo (Colégio Objetivo, Colégio Objetivo Júnior, Curso Objetivo e Sistema de Ensino 
Objetivo), as Faculdades Objetivo, a Universidade Paulista (UNIP), as redes de televisão RBI 
TV, Mega TV, a extinta MIX TV e as rádios Mix FM e Rádio Trianon; também era mantenedor 
do Projeto "Aqui Você Pode e Sua Faculdade". 

Na área de comunicação, era dono do Grupo Mix de Comunicação, formado pelas 
emissoras de TV aberta Mega TV e RBI TV, a emissora de TV fechada Multishop, as extintas 
MIX TV e TV Jovem Pan, pelas rádios Mix FM e Rádio Trianon e o site de variedades Vírgula. 

Pai de três filhos, Di Genio também possuía negócios no ramo agropecuário. Foi 
criador da raça nelore em suas fazendas: a Fazenda Di Genio (Pereira Barreto - SP), a 
Fazenda Aimoré (Juti - MS), a Fazenda Águas Claras (Iguatemi - MS), a Fazenda Maruins e 
Santa Maria, ambas em Machadinho d'Oeste - RO. 

Os negócios do grupo cobrem todos os níveis de educação, da educação infantil à pós-
graduação, e envolvem também a produção de material didático e softwares, utilizados não 
apenas na própria rede, mas em diversos outros centros educacionais. Possuía também 
editora, gráfica e agência de publicidade, dominando todas as etapas do negócio em 
educação. 

Além disso, Di Genio foi um dos maiores proprietários de imóveis de São Paulo e os 
seus centros de ensino alugavam os prédios de sua propriedade. 
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