
Câmara libera Edinho ir a bancos e 
pegar empréstimos de R$ 300 mi

PROJETO APROVADO

DivulgaçãoDia do Coração: 
médicos alertam 

sobre arritmia 
cardíaca

Arquivo DHOJE

Divulgação

Borin diz que zerar fila de 
cirurgias levará dois anos

Rafael CITRO

Divulgação Divulgação

INTERIOR
DIRETOR-PRESIDENTE: EDSON PAZ

Ano XVIII - N° 5.377 - São José do Rio Preto - SP

R$1,50

Fale com a redação: (17) 3353-2447

Quarta-feira, 29 de setembro de 2021

Rua Fritz Jacobs, 1448, Boa Vista / www.dhojeinterior.com.br

Sob forte manifestação, 
bate-boca, vaias e ânimos exal-
tados a Câmara de Rio Preto 
aprovou, nesta terça-feira, 28, 
em última discussão, projeto 
de lei do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que autoriza o município 
contrair R$ 300 milhões em 
forma de empréstimo bancário. 

A sessão começou tensa e logo 
na primeira participação do ve-
reador Bruno Moura (PSDB) teve 
discussão com manifestantes. 
Após mais de duas horas de 
discussão, por 13 votos a 4, os 
vereadores aprovaram o projeto 
principal, que autoriza a obten-
ção do empréstimo.   Pág.A3

Sessão que votou projeto de R$ 300 milhões teve protesto na galeria da Câmara ontem

Jogo Brasil e 
Uruguai pelas 
Eliminatórias 
terá público 
em Manaus
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Realidade Jovem 
fica no empate 
e interrompe 
sequência de 
três derrotas
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América tem 
pior temporada 
em 75 anos e 
diretoria critica 

jogadores
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Rio Preto tem 1º caso de violência psicológica contra mulher

Cerca de 14 milhões de 
brasileiros têm alguma doença 
no coração e cerca de 400 mil 
morrem por ano vítimas deste 
problema. Hoje, 29 de setem-
bro, é celebrado como o Dia 
Mundial do Coração. Veja re-
portagem nesta edição. Pág.A5

Doações caem 
80% e Hemocentro 
está com nível do 

estoque crítico 
O Hemocentro de Rio Preto 

comunicou ontem que está com 
o estoque dos tipos sanguíneos 
B-, O-, A+ em níveis críticos. O 
fluxo de doadores diminuiu em 
80% e, consequentemente, 
houve uma baixa expressiva nos 
estoques.         Pág.A5

Secretaria
investe na 

recuperação e 
reforma de 

Pontos de Apoio
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Casal entrega 
brinquedos 
ao HCM em 

homenagem ao 
filho falecido
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NO RECINTO
A 58ª EXPO Rio 
Preto 2020-2021 
– Edição Especial 
Julgamentos - 
tem início nesta 
quarta-feira (29) 
sem público mas 
movimentando o 
mercado da pe-
cuária.
Pág.B2
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Projeto quer prorrogar concessão 
de ônibus por mais dez anos
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Pessoa com deficiência 
(PCD) que trabalha poderá 
receber auxílio-inclusão
Mesmo prev is to lega l -

mente no artigo 94 da Lei n. 
13.146/2015 (Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com De-
ficiência - Estatuto da Pessoa 
com Deficiência) o benefício do 
Auxilio Inclusão ainda não era 
pago pelo governo federal, pois 
necessitava de regulamentação. 

Com a aprovação da Lei n. 
14.176/2021, essa passa a 
estabelecer o pagamento do 
Auxílio-Inclusão e através dessa 
regulamentação será possível 
requerer o benefício. 

Mas o que é o Auxílio Inclu-
são? Primeiramente devemos 
entender que este é um benefício assistencial que será pago 
mensalmente pelo INSS para as pessoas que se encaixarem 
nos critérios para a sua concessão. Por ser um benefício as-
sistencial quem o recebe não tem direito ao 13º salário, não 
contando como tempo de contribuição no INSS e não dá direito 
a pensão por morte em caso de falecimento do beneficiário.

Nos termos da Lei n. 13.146/2015, o auxílio-inclusão é 
destinado a pessoas com deficiência moderada ou grave. Sendo 
assim, nesse contexto, entendemos  a dificuldade do traba-
lhador com deficiência em se inserir no mercado de trabalho, 
ocasionando o trabalho informal, visto que algumas pessoas 
com deficiência que recebem o Benefício da Prestação Conti-
nuada (BPC) têm receio de trabalharem com carteira assinada, 
o que as faria perder o direito ao benefício. 

Sendo assim, o Auxílio-Inclusão tem por objetivo “encorajar” 
a pessoa com deficiência a se emancipar, pois o benefício será 
concedido àqueles que conseguirem ingressar no mercado de 
trabalho, desde que se enquadrem nos demais requisitos de 
concessão.

Para receber esse auxílio, será considerada a remuneração 
de até dois salários mínimos. O interessado também precisa 
ter inscrição atualizada no Cadastro Único (CadÚnico) e o CPF 
deve estar regular junto à Receita Federal. Lembrando que esse 
auxílio também poderá ser concedido ao beneficiário que tenha 
recebido o Benefício da Prestação Continuada -BPC nos cinco 
anos anteriores ao exercício da atividade remunerada, ou ainda 
aqueles que tenham tido seu benefício suspenso. Porém, não 
haverá retroatividade no pagamento.

Na pratica, o Auxilio Inclusão é uma medida que visa a 
economia nos valores dos cofres públicos, incentivando os 
beneficiários do BPC a ingressarem no mercado de trabalho. 
Além disso, a pessoa que estiver trabalhando formalmente irá 
contribuir previdenciariamente ao INSS e com outros impostos. 

A previsão do Governo Federal é que este benefício estará 
disponível a partir de outubro de 2021.

Como “cada caso é um caso” é importante que cada in-
divíduo analise se o Auxílio-Inclusão é uma boa ideia para o 
seu caso.

Glauciane Cassandre Fonseca, advogada, pós gra-
duada em Gestão de Políticas Públicas, Rio Preto. 
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TRABALHO
Balcão de Empregos 
oferece 660 vagas

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta terça-feira 
(28) está oferecendo 660 
oportunidades de trabalho. 
As principais delas são para 
vendedor (42), atendente 
(26), consultor de vendas 
(21), vendedor externo (18), 
garçom/garçonete (17), moto-
rista entregador (15), ajudante 
de produção (11), operador de 
tele atendimento (11), auxiliar 
de cozinha (10), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendi-
mento (11), engenharia (5), 
engenharia elétrica (4), ciên-
cias contábeis (3), e arquite-
tura (2).

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadas-
trar no Balcão de Empregos 
através do site da Prefeitura 
https://www.riopreto.sp.gov.
br/balcaoempregos/ e se can-
didatar às vagas oferecidas 
enviando os currículos.

O Balcão de Empregos 
também está cadastrando 

trabalhadores interessados em 
oferecer, ou que já exercem, 
prestação de serviços de entre-
ga. A expectativa da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
é que a demanda por novos 
postos de trabalho no setor 
continue crescendo.

Ao acessar o site https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/, a empresa pode 
fazer o cadastro e encaminhar 
uma busca por palavra chave 
“tipo entregador”. Em seguida, 
aparecem todas as pessoas 
interessadas, com experiência e 
perfil para o cargo. (Colaborou 
– Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO Divulgação

Prefeitura investe na reforma e dá 
mais estrutura a Pontos de Apoio
A Secretaria de Serviços 

Gerais de Rio Preto iniciou 
reformas em alguns Pontos de 
Apoio. Dos 18 pontos do muni-
cípio,  onze deles  já foram re-
formados e estão funcionando 
normalmente.

Atualmente as obras estão 
sendo executadas nos pontos 
Anna Célia e Parque das Flores. 
Os próximos serão: Castelinho, 
Yolanda, Antunes, e Cidadania 
que estão fechados aguardando 
início dos trabalhos.

O coordenador de projetos 
de resíduos sólidos e pontos 
de apoio, Humberto Scandiuzzi, 
informa que esses pontos tam-
bém receberão adequações, 
mas enquanto isso, recebem 
limpeza permanente e semanal-
mente,  pois infelizmente muito 
entulho é descartado em frente.

Scandiuzzi explica que os 
espaços receberão modifica-
ções para acomodar com mais 
segurança, os resíduos deposi-
tados dentro de caçambas nos 
pontos e assim atender melhor 
o público e diminuir impactos 
ambientais.

O secretário de Serviços 
Gerais, Ulisses Ramalho, disse 
que a pasta está buscando 
viabilizar novos recursos para 
iniciar as reformas de outros 
pontos de apoio.

“Onze pontos de coletas de 
resíduos e restos de materiais 
de construção civil já receberam 
obras de reformas e melhorias”, 
completa Ulisses Ramalho.

Responsável pela adminis-
tração dos pontos, Ramalho 

lembra que o espaço do Jardim 
Soraya foi totalmente reforma-
do e é referência e modelo do 
que a Prefeitura de Rio Preto 
deseja implementar em todos 
os pontos de depósitos e coleta 
de resíduos da cidade.

“A ideia é que o Ponto de 
Apoio não pode provocar im-
pacto no entorno, na sua vizi-
nhança. O ideal é que seja um 
local agradável e bonito. E isso 
foi o que fizemos no Jardim 
Soraya.  O local se transformou 
totalmente, hoje conta com jar-
dins ao redor, com folhagens e 
mudas de flores coloridas, além 
de uma pista para os morado-
res fazerem caminhada”, disse 

Da REDAÇÃO   
redacao@dhoje.com.br
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Ramalho.
Para os usuários e popula-

ção em geral foram  instaladas 
rampas de acesso modernas e 
reforçadas e caçambas novas 
no sistema roll on, que facilitam 
a retirada dos entulhos  depo-
sitados nas caçambas pelos 
caminhões, faltando apenas a 
instalação da ATI – Academia 
para a Terceira Idade na pra-
cinha em frente ao local que 
poderá ser utilizada por todos 
os moradores do bairro.

Os pontos já reformados de-
verão contribuir para minimizar 
os incêndios nos locais e deve-
rão ser mais preservados, sem 
receber entulhos e lixos irregu-

ECONOMIA

Receita adia para 30 de setembro 
prazo de regularização do MEI

Cerca de 1,8 milhão de 
microempreendedores indi-
viduais (MEI) com tributos 
e obrigações em atraso re-
ferentes a 2016 e a anos 
anteriores ganharam mais 
um mês para regularizar a 
situação. A Receita Federal 
prorrogou o prazo para 30 de 
setembro.

Caso não quitem os tri-
butos e as obrigações em 
atraso, ou não parcelados, de 
2016 para trás, os MEI serão 
incluídos na Dívida Ativa da 
União. A inscrição acarreta 
cobrança judicial dos débi-
tos e perda de benefícios 
tributários.

Por causa das dificulda-
des relativas à pandemia, a 
cobrança não abrangerá os 
MEI com dívidas recentes. 
Somente os débitos de cinco 
anos para trás serão inscritos 
em dívida ativa. Débitos de 
quem aderiu a algum parce-
lamento neste ano também 
não passarão para a cobran-
ça judicial, mesmo em caso 
de parcelas em atraso ou de 
desistência da renegociação.

Os débitos sob cobrança 
podem ser consultados no 
Programa Gerador do DAS 
para o MEI. Por meio de 
certificado digital ou do có-

digo de acesso, basta clicar 
na opção “Consulta Extrato/
Pendências” e, em seguida, 
em “Consulta Pendências no 
Simei”. O Documento de Arre-
cadação do Simples Nacional 
(DAS) para quitar as pendên-
cias pode ser gerado tanto 
pelo site quanto por meio do 
Aplicativo MEI, disponível para 
celulares Android ou iOS.

Segundo a Receita Fede-
ral, existem 4,3 milhões de 

devem R$ 4,5 bilhões.
Com um regime simplifica-

do de tributação, os MEI re-
colhem apenas a contribuição 
para a Previdência Social e 
pagam, dependendo do ramo 
de atuação, o Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) ou o Imposto 
sobre Serviços (ISS). O ICMS 
é recolhido aos estados; e o 
ISS, às prefeituras.

Punições -  Quem passar 
para a dívida ativa pode ter 
prejuízos significativos. O mi-
croempreendedor pode ser 
excluído do regime de tribu-
tação do Simples Nacional, 
com alíquotas mais baixas 
de imposto e pode enfrentar 
dificuldades para conseguir fi-
nanciamentos e empréstimos.

A inclusão no cadastro de 
dívida ativa também aumenta 
o valor do débito. Quem tem 
pendência com o Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) será cobrado na Justi-
ça e terá de pagar pelo menos 
20% a mais sobre o valor do 
débito para cobrir os gastos 
da União com o processo.

Em relação ao ISS e ao 
ICMS, caberá aos governos 
locais incluir o CNPJ do deve-
dor na dívida ativa estadual 
ou municipal. O MEI terá de 
pagar multas adicionais sobre 
o valor devido.

Raphael FERRARI 

microempreendedores ina-
dimplentes, que devem R$ 
5,5 bilhões ao governo. Isso 
equivale a quase um terço 
dos 12,4 milhões de MEI 
registrados no país..

No entanto, a inscrição na 
dívida ativa só vale para dívi-
das não quitadas superiores 
a R$ 1 mil, somando prin-
cipal, multa, juros e demais 
encargos. Atualmente, o 1,8 
milhão de MEI nessa situação 
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lares espalhados na cidade.

Estão com funcio-
namento normal:

Lealdade Amizade
Santo Antônio
Nova Esperança
Solo Sagrado
Jd Atlântica
Jd Ana Angélica
Rio Preto I
Jd Nazaré
São Francisco (concluindo 

a reforma)
Soraya
Engenheiro Schmitt
Jardim Conceição (não re-

formado)
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IMUNIZAÇÃO

Câmara segue TCE e 
mantém rejeição das 
contas de Tobardini

Nesta terça-feira (28), a 
Câmara de Bady Bassitt man-
teve o parecer do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo 
(TC – SP) e rejeitou as contas 
do prefeito Luiz Tobardini, refe-
rente ao período de 2017. Em 
Plenário, cinco vereadores fo-
ram favoráveis ao parecer e os 
outros quatro contrários. Com 
a decisão, o chefe do Executivo 
fica inelegível por oito anos. 

Segundo o parecer, a admi-
nistração não teria recolhido as 
contribuições patronais e dos 
segurados relativos às compe-
tências de outubro, novembro, 
dezembro e 13º salário ao Fun-
do Municipal de Seguridade, 
o Fundão, no respectivo ano. 
Essas parcelas não recolhidas 
totalizam R$ 755.662,08. 

Em sua justificativa, To-
bardini alegou não ter havido 
má-fé e que o não-recolhimen-
to das contribuições ocorreu 
devido à queda na arrecada-
ção municipal. No entanto, de 
acordo com o TC-SP, a queda 
na arrecadação foi de apenas 
R$ 18.000,00. Inicialmente, 
a entidade cogitou a possibi-
lidade de relevar a improprie-
dade, visto que a quitação dos 
débitos aconteceu no primeiro 
semestre de 2018. Porém, o 
pagamento, que aconteceu em 
duas parcelas, sendo a primeira 
no valor de R$ 439.388,15 e a 
segunda cujo montante atingiu 
R$ 316.273,93, não recebeu 
qualquer atualização monetária 
ou incidência de juros. 

“O Executivo deve efetuar 
os recolhimentos de seus en-
cargos sociais dentro de sua 

competência de pagamento, 
sobretudo no que diz respeito 
às parcelas retidas dos salários 
dos servidores públicos, por se 
tratar de recursos não perten-
centes ao município”, declarou 
o relator do processo, Renato 
Martins Costa, conselheiro res-
ponsável pela análise. 

Se não bastasse, em 2018, 
segundo ano de mandato de 
Tobardini, foi aplicada a mesma 
conduta pela Prefeitura, com 
débito estimado em R$ 846 
mil referentes aos meses de 
junho a dezembro e 13º salá-
rio do período. “Evidenciando, 
assim, o reiterado descaso em 
relação à matéria”, concluiu o 
relator. O Plenário do TC-SP, por 
unanimidade, acolheu o voto do 
relator e manteve a rejeição das 
contas do exercício de 2017 da 
Prefeitura de Bady Bassitt. 

“Aqui ninguém veio para 
criticar prefeito, nosso papel é 
fiscalizar. Sabemos das dificul-
dades, mas trabalhamos juntos, 
porém, isso não quer dizer que 
aprovamos os erros, por isso, 
sendo imparciais e pensando 
no melhor para a cidade de 
Bady Bassitt, a Câmara decidiu 
a favor do parecer do Tribunal 
de Contas”, afirma Paulo César 
Pereira, o Paulinho da Porcada, 
presidente do legislativo. 

Foram favoráveis ao parecer 
do TC – SP os vereadores: Ana 
Paula Murad, Elias Barufi, Fa-
brícia Diniz Caldeira Zaniboni, 
Juliano Segala e Paulo César 
Pereira.

Foram contrários ao parecer 
do TC – SP os vereadores: La-
ércio Joaquim Pereira, Luciano 
Matheus, Márcio Elias dos 
Santos e Milton Verni. 

Da REDAÇÃO

BADY BASSITT

Sob protestos, Câmara libera 
Edinho para emprestar R$ 300 mi 
Sob forte manifestação, 

bate-boca, vaias e ânimos exal-
tados a Câmara de Rio Preto 
aprovou, nesta terça-feira, 28, 
em última discussão, projeto 
de lei do prefeito Edinho Araújo 
(MDB) que autoriza o município 
contrair R$ 300 milhões em 
forma de empréstimo bancário.

A sessão começou tensa e 
logo na primeira participação do 
vereador Bruno Moura (PSDB), 
ao utilizar a Tribuna Livre, ma-
nifestantes segurando cartazes 
com dizeres: “Não 300 milhões” 
começaram a pressionar os 
vereadores com palavras de 
ordem e pedindo a rejeição da 
proposta. O parlamentar chegou 
a bater boca com alguns mu-
nícipes e precisou ser contido.

Entre os manifestantes, 
grupos ligados a partidos de 
centro, direita e esquerda, além 
de filiados ao partido Novo, 
Psol, comunidade LGBTQIA+, 
movimento negro, MCB (Movi-
mento Cidadania Brasil), além 
de representantes da sociedade 
com destaque para o empre-
sário Denilson Marzochi e a 
ex-candidata a Prefeitura pelo 
Republicanos, Coronel Helena 
dos Santos Reis.

Ao todo seis emendas foram 
incorporadas ao projeto original, 
duas do presidente da Câmara 
Pedro Roberto Gomes (Patrio-
ta) e quatro do vereador João 
Paulo Rillo (Psol). Todas foram 
rejeitadas, inclusive a de Pedro 
Roberto que diminua de R$ 300 
milhões para R$ 100 milhões 
o valor total do empréstimo. 
Foram 13 votos contrários e 4 
favoráveis a emenda.

Percebendo que a base de 
apoio ao prefeito teria no mí-
nimo os 12 votos suficientes 
para aprovar o empréstimo, 

vereadores da oposição ten-
taram manobras para obstruir 
e adiar a votação em plenário 
nesta terça. Todas as tentativas 
fracassaram.

Após mais de duas horas 
de discussão, por 13 votos a 
4, os vereadores aprovaram o 
projeto principal, que autoriza a 
obtenção do empréstimo.

Votaram a favor do projeto 
13 vereadores: Francisco Junior 
(DEM), Jean Charles (MDB), 
Jorge Menezes (PSD), Júlio 
Donizete (PSD), Odélio Chaves 
(PL), Paulo Pauléra (PP), Rena-
to Pupo (PSDB), Rossini Diniz 
(PL), Anderson Branco (PL), 
Bruno Marinho (Patriota), Bruno 
Moura (PSDB), Claudia de Giuli 
(MDB) e Celso Peixão (MDB). 
Os 4 votos contra foram de: 
João Paulo Rillo (Psol), Karina 
Caroline (Republicanos), Pedro 
Roberto Gomes (Patriota) e 
Robson Ricci (Republicanos).

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

CONCESSÃO

Borim diz que zerar fila de cirurgias levará dois anos

O secretário de Saúde de Rio 
Preto, Aldenis Borim, participou 
da sessão desta terça-feira, 28, 
atendendo convite da Câmara 
para falar sobre a situação da 
pasta no período de pós-pande-
mia e a reabertura de unidades 
de saúde.

Segundo ele, a situação não 
é confortável já que existem 
6 mil cirurgias de demandas 
reprimidas, principalmente nas 
áreas de ortopedia e nefrologia. 
Segundo o secretário serão ne-
cessários ao menos dois anos 
para zerar a fila. “A retomada 
para 2022 será um ano muito 
difícil para a saúde”, afirmou.

Questionado pelo vereador 
João Paulo Rillo (Psol) porque 
a Saúde não contratou as pes-
soas que passaram no concurso 
público para reforçar o atendi-

mento no período mais grave da 
pandemia, o secretário acabou 
não respondendo.

Ao DHoje, após as explica-
ções aos vereadores, Aldenis 
afirmou que as contratações 

por questões legais. Queríamos 
muito, não foi má vontade”, 
garantiu.

Ainda durante as perguntas 
dos vereadores Aldenis foi ques-
tionado sobre os motivos que 
deixaram de fora investimentos 
anunciados pelo prefeito Edinho 
na área da saúde com o em-
préstimo de R$ 300 milhões, 
agora aprovado pela Câmara.

“O prefeito chamou para 
conversar, perguntou se pre-
cisava aumentar número de 
UBS, respondi que antes de 
aumentar, melhorar as que já 
existem. Temos três que estão 
abaixo do nível das outras 21, 
além da ampliação do Banco de 
Leite”, disse aos parlamentares.

Ao DHoje Aldenis adian-
tou que as três unidades que 
poderão passar por melhorias 
são: Parque Industrial, Estoril e 
Jardim Gabriela.

Raphael FERRARI

foram impedidas devido a Lei 
Federal. “Na época em que 
houve a lei proibindo novas 
contratações, o da saúde 
ainda não estava homologado 
e nós não pudemos contratar 
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SABATINA

PROJETO APROVADO 

Secretário Aldenis afirma que Lei impediu contratação 
de profissionais durante pandemia

Vereadores contrários ao 
projeto criticaram duramente 
a tentativa do prefeito de obter 
novo empréstimo. João Paulo 
Rillo classificou a aprovação 
como “maior golpe da cidade”. 
“É um golpe contra o futuro da 
cidade. Nenhuma obra tem 
urgência”, disse.

Pedro Roberto seguiu na 
mesma linha. “Governar com 
empréstimo é fácil. Ele pega 
outropaga. O último recurso é ir 
ao banco. Vai pagar só de juros 
R$ 160 milhões. Serão R$ 504 
milhões para pagar entre 2025 
e 2028, na próxima administra-
ção”, afirmou.

Entre os defensores do em-
préstimo, Celso Peixão afirmou 
que “dúvida que Edinho vai 
querer o mal para a cidade”. 
Outro que defendeu os R$ 
300 milhões em forma de 
empréstimo, Renato Pupo, 
disse que “muita gente está 

Sob protestos, Câmara libera Edinho para pegar R$ 300 milhões

pedindo as obras, como na 
Murchid Homsi, ligação da BR 
à Washington Luis”. Anderson 
Branco, outro favorável, disse 
que o empréstimo “está sendo 
mal interpretado”.

Edinho apresentou uma 
relação de 42 obras e inter-
venções urbanas para justificar 
o projeto que autoriza emprés-
timo de R$ 300 milhões. O 
empréstimo tem carência de 
dois anos e taxas de juros de 
5,69% ao ano. O banco oficial 
será a Caixa Economica Federal 
ou Banco do Brasil. O emprés-
timo deverá ser assinado em 
fevereiro do ano que vem.

Segundo dados apresenta-
dos pelo secretário da Fazenda, 
José Martinho Ravazzi, Rio 
Preto pode contrair até R$ 2,24 
bilhões em empréstimos, o que 
representa 120% da Receita 
Corrente Líquida, de R$ 1,86 
bilhão.

Divulgação

Divulgação

Advogada recebe 
vacina e desiste de 

ação contra prefeitura

Nesta terça-feira (28), a 
advogada que havia procurado 
a Vara do Juizado Especial da 
Fazenda Pública da Comarca 
de Rio Preto para ser imunizada 
contra Covid-19, desistiu da 
ação após receber uma liga-
ção da UBS Jardim Americano 
informando a disponibilidade de 
vacina excedente (sobra/xepa). 

“Realmente desesperada 
para se vacinar, tratou de, 
logo pela manhã, comparecer 
na UBS e tomou a primeira 
dose da Coronavac, estando já 
marcada a segunda dose para 
o dia 26 de outubro vindouro”, 
justificou o advogado da mulher, 
que também é seu pai. 

Anteriormente, a mulher, 
de 24 anos, pediu uma liminar 
para que a justiça determinasse 
a aplicação da vacina imedia-
tamente, já que, na data que 
competia a imunização refe-
rente à sua idade estava com 
sintomas de Covid-19 e, por 
recomendação da OMS (Orga-
nização Mundial da Saúde), não 
pôde ser imunizada. 

Com a vacinação realizada, 
o advogado da autora informou 
que “desiste do prosseguimen-
to da ação, pedindo pois, sua 
homologação com a extinção e 
arquivamento feito”. 

Baseada nesta ação movida 
pela rio-pretense, a juíza Tatia-
na Pereira Viana, da 2ª Vara 
da Fazenda, na segunda-feira 

(27), determinou um prazo de 
cinco dias para a Prefeitura e 
a Secretaria de Saúde de Rio 
Preto informassem a previsão 
de retomada da imunização para 
este público. 

O DHoje procurou a asses-
soria da Prefeitura de Rio Preto, 
que respondeu por nota, que 
“aplica as doses da vacina de 
acordo com a grade distribuída 
pela Secretaria de Saúde do 
Estado, a quem também com-
pete a definição do público alvo 
de cada etapa. O pedido de 
informações feito pela Justiça 
está sendo cumprido conforme 
o prazo estabelecido”. 

Já a Secretaria de Saúde 
do Estado afirmou que envia 
doses suficientes e em quanti-
dade idêntica para a aplicação 
de primeira e segunda dose do 
público-alvo. “A execução da 
campanha, com organização 
e distribuição de quantitativos 
na rede de saúde, bem como 
a aplicação das doses na po-
pulação, é de responsabilidade 
dos municípios”, conclui a nota 
do Estado. 

Andressa ZAFALON

Borim diz que zerar fila de cirurgias levará dois anos
Divulgação 

Prefeito quer prorrogar contrato do 
transporte coletivo por mais dez anos

Projeto de lei protocolado 
nesta terça-feira, 28, na Câ-
mara Municipal, de autoria do 
prefeito Edinho Araújo (MDB), 
pede autorização legislativa 
para prorrogar o atual contrato 
de concessão do transporte co-
letivo por dez anos. O contrato 
vigente desde 2011, ou seja, 
dez anos, é executado pelo 
Consórcio Riopretrans que tem 
as empresas Circular Santa Lu-
zia (70% das linhas) e Expresso 
Itamaraty (30% das linhas).

O atual contrato termina no 
próximo dia 2 de novembro e 
apenas com aval da Câmara 
ele pode ser estendido sem 
abertura de nova licitação. A 
falta de tempo para elaborar 

uma nova licitação é apontado 
por técnicos da Secretaria de 
Trânsito de Rio Preto como o 
maior entrave.

Em depoimento à CPI dos 
Transporte, o secretário da 
pasta, Amaury Hernandes, de-
fendeu a prorrogação do atual 
contrato, já que pesquisas para 
verificar a dinâmica do serviço 
na cidade não trariam o retrato 
exato da realidade.

Segundo Hernandes, com 
a pandemia houve redução 
acentuada no número de pas-
sageiros. Isso pode levar a uma 
licitação deserta, quando não 
se encontra nenhum presta-
dor de serviço interessado, já 
que os custos para cumprir o 
serviço seria inviável financei-

ramente. Até mesmo o valor da 
tarifa ao usuário poderia sofrer 
fortes reajuste.

O projeto será lido na ses-
são da próxima semana e 
segue para análise de comis-

sões internas do Legislativo. 
Vereadores ouvidos pelo Dhoje 
já adiantaram, ontem durante 
sessão, que irão propor uma 
série de audiências públicas 
para debater a proposta.

Raphael FERRARI
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Rio Preto registra primeiro caso de 
violência psicológica contra mulher

Na tarde da última se-
gunda-feira (27) a Central 
de Flagrantes de Rio Preto 
registrou a primeira ocorrência 
de violência psicológica contra 
uma mulher. O crime teria sido 
cometido por um administra-
dor de empresas de 33 anos 
que ainda agrediu fisicamente 
sua ex-companheira, uma 
gerente de 32 anos.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, a vítima procu-
rou a delegacia da Polícia Civil 
para relatar que seu ex-com-
panheiro lhe agrediu com um 
soco no rosto e chutou uma 
de suas pernas, sendo que 
em seguida ele começou a 
filmá-la no intuito de lhe causa 
humilhação.

Durante a gravação o ad-

ministrador dizia que a vítima 
era louca e que iria perder a 
guarda do filho. Mais tarde 
ele compartilhou o vídeo em 
um grupo dos familiares da 
gerente.

A mulher foi orientada a 
procurar a Delegacia de Defesa 
da Mulher e o caso foi registra-
do também como vias de fato 
e violência doméstica.

O crime violência psicológi-
ca contra a mulher foi incluído 
no Código Penal no dia 28 de 
julho de 2021 e a pena é de 
reclusão entre seis e dois anos 
e pagamento de multa. (Co-
laborou – Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO 
redacao@dhoje.com.br

NOVA LEI
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Rio Preto registra pri-
meiro caso de violên-
cia psicológica contra 
mulher

Acusado de bater na ex ainda filmou ela machucada e mandou no grupo da família expondo a vítima a uma situação 
vexatória

GOLPE

Um contador de 41 
anos registrou na ma-
drugada desta terça-feira 
(28) um boletim de ocor-
rência sobre um crime de 
estelionato que ele sofreu 
no dia 22 de setembro.

Para os policiais civis o 
contador informou que na 
data foram realizadas três 
compras em seu cartão 
que somadas equivalem 
ao valor de R$16.022,31. 
O homem ainda infor-
mou que não reconhece 
nenhuma das ações e 
acredita que seu cartão 
foi clonado.

Todas as compras fo-
ram realizadas em Euros.

Junto com o boletim 
de ocorrência registrado 
como estelionato o 5º Dis-
trito Policial também rece-
beu os comprovantes das 
compras para que o caso 
seja melhor investigado. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Contador é 
vítima de 

estelionato
Da REDAÇÃO

CRF

Agentes penitenciárias 
do Centro de Ressocia-
lização Feminina (CRF) 
compareceram na Central 
de Flagrantes na manhã 
da última segunda-feira 
(27) para relatar que às 
17h30 do domingo (26) 
duas detentas brigaram e 
ficaram levemente feridas.

Para a Polícia Civil, as 
agentes explicaram que 
escutaram gritaria vindo 
do alojamento 5 e ao 
chegarem observaram 
uma das envolvidas sen-
do segurada por outras 
detentas.

As duas jovens de 20 
anos foram retiradas do 
alojamento e colocadas 
em celas de observação. 
O caso foi registrado como 
lesão corporal. (Colabo-
rou – Bruna MARQUES)

Agentes 
registram queixa 

após briga de 
detentas em cela
Da REDAÇÃO

PALMYRA PACHECO GOMES, 
natural de Pindorama/SP, faleceu aos 
86 anos de idade. Era viúva. Foi se-
pultada no dia 28/09/2021 às 10:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério 
Parque Jardim da Paz.

JOÃO JOSÉ DOS SANTOS, na-
tural de Sebastianopolis do Sul/SP, 
faleceu aos 85 anos de idade. Era 
viúvo e deixou seus filhos Aliana 
Maria, Carlos César, João Carlos E 
Jurenil Francisco. Foi sepultado no 
dia 27/09/2021 às 17:30, saindo seu 
féretro do velório Jardim da Paz para 
o cemitério Parque Jardim da Paz.

OCTAVIO ABRA, natural de Gua-
piaçu/SP, faleceu aos 93 anos de 
idade. Era solteiro. Foi sepultado no 
dia 28/09/2021 às 11:00, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

AILTON VENTURA DE ALMEIDA, 
natural de Machado/MG, faleceu aos 
63 anos de idade. Era solteiro. Foi se-
pultado no dia 28/09/202 às 17:00, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério São 
João Batista.

TEREZA SABINO DA SILVA, 
natural de Valparaiso/SP, faleceu aos 
83 anos de idade. Era viúva e deixou 
seus fi lhos Emidio, Joel, Marli, Eva, 
Sueli, Adão (falecido) e Marta. Foi 
sepultada no dia 28/09/2021, saindo 
seu féretro do velório Capelas Prever 
Rio Preto para o cemitério São João 
Batista.

  FALECIMENTOS

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO VOLTOU

Entregador é preso por 
descumprir medida protetiva

Um entregador de 41 anos 
foi preso na madruga desta 
terça-feira (28) por descumpri-
mento de medida protetiva. Ele 
foi encontrado dentro da casa 
de sua ex-companheira, uma 
faxineira de 44 anos, no bairro 
Fraternidade II.

Segundo as informações 
fornecidas, guardas civis mu-
nicipais foram acionados para 
atender uma ocorrência de 
violência doméstica na Rua 
Benedita Felisbina Bressan da 
Costa e  foram recebidos pela 
faxineira que disse ter sido ame-
açada por seu ex-companheiro 
com um pedaço de madeira.

Segundo ela, o entregador 
compareceu a sua residência 
embriagado e partiu em sua 
direção com o objeto, sendo 
que ela acionou a GCM assim 
que conseguiu se desvencilhar 
do homem.

Em seguida a faxineira en-

tregou um documento de me-
dida protetiva expedida no dia 
22 de junho de 2020.

Neste instante o entre-
gador, que estava dentro da 
residência da vítima, saiu e 
para os guardas informou que 
tem conhecimento sobre a 
medida, mas que ele estava na 
casa com o consentimento da 
faxineira e que na verdade sua 
ex-companheira foi quem lhe 

Da REDAÇÃO

CPP acusa foragido da Saidinha 
de apropriação indébita por  
não devolver a tornozeleira

A Central de Flagrantes de 
Rio Preto registrou na tarde 
da segunda-feira (27) um 
boletim de ocorrência sobre a 
apropriação indébita de um de-
tento beneficiado com a saída 
provisória que não retornou na 
data combinada.

Um agente penitenciário do 
Centro de Progressão Provisó-
ria compareceu à delegacia 
e informou que o detento de 

24 anos saiu no dia 14 de se-
tembro com o equipamento de 
monitoramento, porém no dia 
20 de setembro, data de retor-
no, o reeducando não retornou 
ao centro e por isso também 
não devolveu a tornozeleira e 
o carregador.

Após as informações do 
agente os policiais civis regis-
traram o caso e encaminharam 
para o 3º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO

ameaçou com a madeira porque 
ele ingeriu bebida alcoólica.

Os dois foram levados para 
a Central de Flagrantes e lá o 
delegado plantonista decidiu 
prender o entregador, que foi 
levado para a carceragem local, 
e registrar um boletim de ocor-
rência com natureza de descum-
primento de medida protetiva e 
ameaça. (Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Arquivo DHOJE
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OMISSÃO 
Caminhonete fura semáforo 
vermelho, atropela homem e 

foge sem prestar socorro

Na noite da última segun-
da-feira (27) a Guarda Civil 
Municipal foi acionada para 
atender um caso de atropela-
mento onde o condutor de uma 
caminhonete não respeitou 
à sinalização do semáforo e 
atropelou um entregador de 
29 anos que estava atraves-
sando a pé a Avenida Doutor 
Antônio Marques dos Santos. 
O acidente ocorreu por volta 
das 21h05.

No local a equipe da GCM 
encontrou a vítima ainda es-
perando o socorro médico. Ele 
disse que estava atravessando 
na faixa de pedestre quando 

o condutor de uma S10 não 
reparou que o semáforo havia 
ficado vermelho e provocou o 
atropelamento.

Uma testemunha também 
relatou que após o condutor da 
caminhonete não parou para 
prestar socorro e fugiu sentido 
o bairro Vila Maior.

O entregador foi socorrido 
por uma Unidade de Resgate 
até a UPA Jaguaré. Ele apre-
sentou ferimentos em seu ros-
to, cabeça e ombro esquerdo.

O caso foi registrado como 
lesão corporal culposa em 
direção de veículo e foi enca-
minhado ao 4º Distrito Policial. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)

Da REDAÇÃO
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FRONTAL
Colisão em avenida deixa um ferido

Um assistente administrati-
vo de 20 anos foi hospitalizado 
na tarde da última segunda-fei-
ra (27) após uma colisão frontal 
entre veículos na Avenida Dou-
tor Ernani Pires Domingues às 
17h05. Junto com o assistente 
também estava seu irmão de 
15 anos.

Uma equipe da Polícia Mi-
litar foi acionada e no local 
encontrou a vítima já recebendo 
os primeiros socorros.

O assistente informou que 

estava conduzindo seu carro 
modelo Onix na Avenida Ernani 
Pires sentido à Avenida Mi-
rassolândia, quando em certo 
momento o condutor de um 
segundo automóvel não res-
peitou a sinalização da Rua Ed 
Bernadinho Carareto e provocou 
a batida frontal.

Com o impacto os dois 
ocupantes do Onix bateram a 
cabeça no parabrisa e apresen-
taram lesões, porém apenas 
o assistente foi levado para o 
UPA Norte por uma Unidade de 
Resgate. Ele permanece em 

observação.
De acordo com o boletim de 

ocorrência, o motorista do Uno 
deixou o local sem prestar so-
corro, porém a placa do veículo 
foi anotada.

Os militares se dirigiram 
para a Central de Flagrantes e 
registraram um boletim de ocor-
rência com natureza de lesão 
corporal culposa em direção de 
veículo, omissão de socorro e 
fuga do local de acidente. 

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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EM ESCOLA
Garotos de 14 anos são detidos 

com maconha para a venda
Na tarde da última segun-

da-feira (27) policiais militares 
apreenderam no bairro Santos 
Dumont porções de maconha 
que estavam com dois adoles-
cente de 14 anos.

Os policiais estavam realizan-
do uma ronda escolar quando 
foram informados, por uma de-
núncia anônima, de que próximo 
a escola do bairro estavam dois 
adolescente comercializando en-
torpecentes. Eles se dirigiram ao 
endereço e abordaram a dupla 
suspeita.

Foram realizadas revistas 
pessoais e localizadas duas 

porções de maconha om os 
adolescentes, que alegaram ser 
para consumo próprio. Um dos 
garotos ainda acrescentou que 
oferece a droga para seus cole-
gas dentro e fora da escola, mas 
que não cobra por isso.

Ainda na revista pessoal os 
policiais apreenderam com um 
dos adolescente R$178,50 que 

ele disser ser lucro de seu antigo 
trabalho no lava-jato.

A dupla foi levada para a 
Central de Flagrantes e mais 
tarde foi liberada na presença 
de responsáveis legais. Já o 
caso foi registrado como drogas 
sem autorização e drogas para 
consumo próprio. (Colaborou – 
Bruna MARQUES)

Da REDAÇÃO
Arquivo DHOJE
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Muitas vezes ouvimos que algumas pessoas têm hábitos 
e outras têm manias. Será que os hábitos e as manias re-
presentariam as mesmas situações ou eventualmente seriam 
cenários completamente distintos? Qual seria a influência de 
hábitos e manias em nossa saúde, principalmente no tocante 
à qualidade e longevidade de nossa saúde? 

Primeiramente, quero destacar que os hábitos e as ma-
nias de um ser humano nem sempre irão ocasionar graves 
problemas de saúde. Logo, conservar ou não certos hábitos 
e manias, desde que esses não estejam impactando negati-
vamente nossa saúde, seria uma decisão pessoal.

Mas a questão que pode nos afligir é o fato de alguns 
hábitos e algumas manias serem capazes de gerar, rápida ou 
gradativamente, efeitos colaterais em nosso corpo, produzindo 
diferentes doenças e comprometendo nossa qualidade de vida.

Muitas pessoas, ao longo de suas vidas, acostumaram-se 
com a rotina de acordar cedo, fazer uma refeição leve e na 
sequência praticar alguma atividade física. Este é um hábito 
concreto e que contribui para a autoestima e bem-estar. Por 
outro lado, uma pessoa pode ter esse hábito saudável e de-
senvolver uma atitude “nova” ou uma mania de sair de casa 
e não se preocupar com horário de sua chegada ao trabalho. 

Ela tem um hábito muito saudável de praticar exercícios 
físicos pela manhã, mas acaba chegando sempre atrasado 
ao trabalho, o que pode gerar constrangimento e estresse em 
suas relações profissionais. Veja que o efeito positivo de uma 
atitude pode ser anulado parcial ou totalmente por uma outra 
atitude. Um hábito saudável sendo prejudicado por uma mania.

Dessa forma e, a partir desse exemplo, fica mais claro 
que os hábitos geralmente poderiam e deveriam ser melhor 
direcionados para a preservação de nossa saúde. Teríamos de 
exercer maior autocontrole sobre nossos hábitos. As manias, 
por sua vez, tendem a retratar circunstâncias de nosso com-
portamento, mais difíceis de um autocontrole e com maior 
risco de promover agravos e doenças ao longo de nossa vida.

Quero apresentar a vocês uma lista de hábitos e manias 
que costumam estar presentes em nossas vidas. Procurem 
avaliar, quantitativa e qualitativamente, o quanto cada de um 
vocês está agindo a favor ou contra sua própria saúde. 

1 - Você é portador de hipertensão arterial e tem o hábito 
de comer alimentos com baixo teor de sal e tomar medica-
mentos nos horários corretos. No entanto, vai viajar e, por ser 
“mais fácil e prático”, decide que irá tomar os medicamentos 
de controle da pressão arterial de uma única vez, num único 
horário. Sua pressão arterial, que antes estava bem controlada, 
agora simplesmente desabou, você está sentindo tonturas, 
visão embaçada e muita fraqueza.

2 - Você é portador de diabetes e usa regularmente 
insulina. Tem o hábito de se alimentar de forma regrada, 
priorizando as três principais refeições. Mas você decide que 
precisa emagrecer e, para isso, passa a ter a mania de não 
tomar café da manhã ou eventualmente não almoçar. A partir 
dessa decisão, você começa a se queixar de muita fraqueza, 
prostração e episódios de sudorese fria. Todos estes sinais e 
sintomas demonstram que você está apresentando episódios 
de hipoglicemia.

3 - Você tem o hábito de comer exageradamente, está com 
sobrepeso, sua saúde já está com sinais de comprometimento 
importante. Num certo momento, você decide emagrecer e co-
meça a fazer sua própria dieta, do seu jeito, sem nenhum tipo 
de orientação especializada. Você adquire a mania de comer 
apenas proteínas de origem animal e gorduras, passando a 
frequentar as churrascarias quase todos os dias. Com o passar 
do tempo, você consegue emagrecer um pouco, mas suas 
taxas de colesterol ficam elevadíssimas no sangue e alguns 
sintomas sugestivos de entupimento de artérias do coração 
começam a aparecer.

4 - Você sabe o quanto o sono noturno é essencial para a 
qualidade de vida, para nossas funções hormonais e para a 
nossa imunidade. No entanto, você adquire a mania de comer 
certos alimentos bem tarde da noite e consumir alguns produ-
tos mais estimulantes, ricos em cafeína. Nos primeiros dias, 
não muda muito o perfil de seu sono, mas, após uma semana, 
seu sono fica sobressaltado, sem o descanso adequado. 

5- Você faz parte dos grupos de maior risco para a covid-19. 
Mesmo assim, tem uma mania de não aceitar os fatos e 
não quer tomar vacinas de forma alguma. Todas as pessoas 
mais próximas de você estão vacinadas, mas você insiste em 
resistir. Infelizmente você desenvolve a virose causada pelo 
coronavírus, com severo comprometimento dos pulmões e 
necessidade de intubação imediata.

6 - Você tem o hábito de fumar há muitos anos, mesmo 
sabendo dos riscos que o tabagismo impõe a sua saúde e 
a saúde das pessoas que convivem com você. Em algumas 
oportunidades, você conseguiu abandonar o vício por meses, 
mas acabou fraquejando e retomando esta prática. Sua vida 
segue então desta forma, com esta mania de largar o vício e 
logo depois sucumbir, correndo o risco de, em algum momen-
to, surgir alguma doença como câncer ou infarto do coração.

7 - Você tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, geral-
mente com moderação. Mas você tem a mania de extrapolar 
na quantidade de bebida sempre que seu time de futebol 
preferido vai jogar. Como você é jovem, acha que seu corpo 
e seus órgãos suportam o impacto da excessiva quantidade 
de álcool circulante em seu sangue e mantém esta prática, 
sem nenhum tipo de preocupação. Num certo dia, após mais 
uma ingestão alcoólica volumosa, seu abdome distende, 
você começa a vomitar sangue e sua condição clínica fica 
extremamente deteriorada, necessitando de uma cirurgia de 
emergência.

Nossa vida é pautada basicamente pelo equilíbrio ou dese-
quilíbrio em um universo de hábitos e manias. Temos a plena 
consciência do que estamos fazendo e de nossas escolhas, 
em quase todas as situações. 

O hábito de adotar práticas mais regradas, mais prudentes 
e mais repletas de bom senso pode garantir melhor qualidade 
de vida, longevidade e plenitude para nós e indiretamente 
para todos aqueles que convivem conosco ou que dependem 
de nós. A mania de vulgarizar a qualidade de sua saúde, 
achando que tudo acontece com os outros e não com você, 
pode encurtar sua vida, acabar com os sonhos e impedir a 
produtividade. Vamos refletir!

Prof. Dr. Edmo Atique Gabriel - Cardiologista com es-
pecialização em Cirurgia Cardiovascular, orientador de 
Nutrologia e Longevidade e coordenador da Faculdade 
de Medicina da Unilago - www.coracaomoderno.com.br

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
Sua saúde depende de seus 
hábitos e de suas manias; 

veja sete exemplos

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO

O Hemocentro de Rio Preto 
comunicou nesta terça-feira 
(28) que está com o estoque 
dos tipos sanguíneos B-, O-, 
A+ em níveis críticos. O fluxo de 
doadores diminuiu em 80% e, 
consequentemente, houve uma 
baixa expressiva nos estoques. 
O Hemocentro, que é respon-
sável pelo abastecimento de 
39 instituições de Rio Preto e 
região, orienta que os doadores 
realizem previamente o agenda-
mento por telefone. Atualmen-
te, o Hemocentro necessita 100 
doações de sangue por dia.

O abastecimento do banco 
de sangue é necessário para 
atender vítimas de acidentes 
graves, transfusões de pacien-
tes diagnosticados com Co-
vid-19, pessoas que necessitam 
de cirurgias ou com doenças 
graves que passam por situa-
ções nas quais o organismo não 
produz as células sanguíneas 
necessárias como, por exemplo, 
leucemia e câncer.

No Brasil, menos de 2% da 
população é doadora de sangue 

Doações caem 80% e 
estoque do Hemocentro 

está em nível crítico

(o ideal seria ao menos 3% da 
população), de acordo com o 
Ministério da Saúde. Homens 
podem doar de dois em dois 
meses, não excedendo quatro 
doações ao ano. Já as mulheres 
de três em três meses e, no má-
ximo, três doações anuais.

O Hemocentro realiza o agen-
damento de doações de sangue 

Da REPORTAGEM    
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SANGUE

por telefone, seguindo as orien-
tações da Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) e do 
governo estadual de São Paulo. A 
medida é incentivada para evitar 
aglomerações.

A instituição também reco-
menda que os doadores com 
disponibilidade de horário com-
pareçam durante a semana 

para melhor distribuição dos 
agendamentos.

Os telefones para agenda-
mento no Hemocentro de São 
José do Rio Preto são (17) 
3201- 5055 e (17)3201-5151. 
A unidade fica aberta das 7h às 
13h, inclusive aos domingos e 
feriados, na avenida Jamil Feres 
Kfouri, 80, Jardim Panorama.

Divulgação

SOLIDARIEDADE

Casal doa brinquedos ao HCM 
em homenagem ao filho

O casal Aline e Eduardo, de 
São José do Rio Preto, realizou 
na última semana uma grande 
doação de brinquedos no Hos-
pital da Criança e Maternidade 
(HCM), mais especificamente 
para o CardioPedBrasil. Essa 
é a segunda doação que eles 
realizam, tendo feito outra 
doação no ano passado.

Segundo Aline Murad Bar-
ganian, a entrega dos brin-
quedos foi realizada no dia 
22/09 como forma de celebrar 
o aniversário do filho Mateus, 
que faria nove anos nesta 
data. Nascido com uma car-
diopatia, Mateus faleceu aos 
nove meses em 2013 após 
sofrer um infarto.

“Conheci esse mundo da 
cardiopatia através do Ma-
teus e vi o tanto que é difícil 
para essas crianças e para a 

família. Cheguei a ver cinco 
crianças morrerem em apenas 
um dia. Foi gratificante fazer 
essa arrecadação e levar a 
alegria para essas crianças, 
e de certa forma, mostra que 

o Mateus não me apresentou 
esse mundo em vão”, afirmou 
Aline.

Junto com o marido, Aline 
mobilizou uma arrecadação 
junto de amigos e conhecidos. 

Algumas pessoas doaram em 
dinheiros, com o casal com-
prando os brinquedos poste-
riormente. Com bonecas, jogos 
de tabuleiros, carrinhos, entre 
outros brinquedos, eles conse-
guiram encher a caçamba de 
uma caminhonete.

“Quando fizemos no ano 
passado tínhamos enchido 
o porta-malas de um carro e 
dessa vez superamos. Eu brin-
co que no ano que vem vamos 
encher dois carros”, comentou 
Aline.

Além dos brinquedos, o 
casal ainda preparou biscoitos 
para os colaboradores do HCM 
e doou duas bombas para tirar 
leite. “Poderíamos até doar o 
valor em dinheiro, mas não 
faria sentido. Para nós, a ação 
da escolha dos brinquedos é 
parte do processo. É bastante 
simbólico para todos da famí-
lia”, complementou a mãe.

Vinicius LIMA

Casal doa brinquedos ao HCM em homenagem ao filho

Divulgação

COVID
Swift suspende vacinação a partir de hoje

A Secretaria de Saúde infor-
mou que a partir desta quarta-
-feira (29) a vacinação contra 
a Covid-19 será feita somente 
no Shopping Cidade Norte, 
unidades de saúde e demais 
equipamentos públicos, das 
8h às 14h. Com a retomada 
dos atendimentos de rotina 

nas unidades de saúde e menor 
demanda da imunização Covid, 
a vacinação será centralizada 
nas salas de vacina.

Segundo a Saúde, caso haja 
necessidade de ampliar equipes 
para a vacinação, a Swift poderá 
ser reaberta.   Os endereços 
das salas de vacina podem ser 
consultados em: www.riopreto.
sp.gov.br/mapavacinas.

Nesta quarta-feira, a va-
cinação continua para os se-
guintes grupos: segunda dose 
de CoronaVac (intervalo de 28 
dias entre as doses); segunda 
dose de Pfizer (intervalo de 8 
semanas entre doses); dose 
adicional idosos de 70 anos ou 
mais que tenham recebido a se-
gunda dose há pelo menos seis 
meses e dose adicional adultos 

com alto grau de imunossupres-
são que tenha recebido a dose 
única ou segunda dose há pelo 
menos 28 dias.

Segundo os dados do Vaci-
nômetro, Rio Preto já aplicou 
672.990 doses da vacina, sen-
do 376.477 na primeira etapa, 
278.913 na segunda e 6.049 
na terceira. Além disso, 11.551 
pessoas receberam dose única.

Da REPORTAGEM 

DIA DO CORAÇÃO
Médicos alertam para os riscos de 

arritmia cardíaca ao fazer exercícios
As doenças cardiovasculares 

são a principal causa de mortes 
no Brasil. Cerca de 14 milhões 
de brasileiros têm alguma doença 
no coração e cerca de 400 mil 
morrem por ano vítimas deste 
problema, o que representa 
30% de todas as mortes no país, 
segundo dados mais recentes 
da Sociedade Brasileira de Car-
diologia (SBC). São cerca de 
1.000 mortes por dia. Por conta 
disso, o dia 29 de setembro é 
celebrado como o Dia Mundial do 
Coração, visando alertar sobre a 
importância de preservar a saúde 
do coração.

A pandemia afastou as pes-
soas do contato com os médicos 
e avaliação de sua saúde, o que 
agravou o quadro. Por outro lado, 
com a redução dos casos de Co-
vid-19, muitas pessoas voltaram 
ou começaram a fazer atividade 
nas ruas, parques e academias, 
porém, sem antes consultar-se 
com o médico cardiologista.

“Ao fazer a atividade física, 
pode a ver a sobrecarga do co-
ração, o que pode levar até a 
um infarto. Outro risco são as 
arritmias cardíacas como são 
chamadas as variações anormais 
no ritmo do coração. É funda-
mental que as pessoas passem 
por uma consulta antes de iniciar 

ou retomar as atividades”, alertou 
a médica cardiologista Adriana 
Bellini Miola, do Instituto de Mo-
léstias Cardiovasculares – IMC, 
de Rio Preto.

Caso a pessoa sinta mal súbi-
to no coração, como arritmia ou 
princípio de infarto, é fundamental 
que ela procure, de preferência, 
uma emergência cardiológica. 
“É um serviço que possui equipe 
multiprofissional especializada 
para diagnosticar um quadro car-
diovascular grave com o máximo 
de agilidade e prosseguir com o 
atendimento adequado para cada 
caso específico”, explicou o mé-
dico cardiologista Luciano Miola, 
diretor técnico do IMC.

A arritmia cardíaca e a dor 
torácica aguda são problemas 
comuns que levam pacientes 
à emergência cardiológica. “A 
demora no atendimento pode 
aumentar e muito os riscos de 
danos com sequelas ao coração 
e até a morte”, alerta o diretor 
do IMC.

Na emergência cardiológica, o 
paciente é avaliado de forma in-
tegral, o que envolve uma equipe 
multidisciplinar que inclui enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, 
médicos cardiologistas e de outras 
especialidades, setores de labora-
tório e de radiologia, equipes da 
hemodinâmica, cirurgia cardíaca, 
UTI e centro cirúrgico.
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SOCIAL Jornal

DATA 

A inauguração do Hotel Hilton, 
no Complexo Georgina Business 
Center, a princípio marcada 
para o final de 2022, deverá 
ser antecipada para setembro.

ELEIÇÕES II 
Essa é a nova diretoria que deverá ser eleita, uma vez que não foram 
registradas novas chapas, além da comandada pelo atual presidente 
do Conselho Deliberativo, Eduardo Lemos Prado de Carvalho, que 
pleiteia a Presidência da Diretoria Executiva, tendo como vice, 
o atual vice da Diretoria, Maurício Neves. Esses são os demais 
cargos: diretor tesoureiro- Edmar Gubolin Rocha; diretor secretário–
Ricardo Lemos Prado de Carvalho;diretor social –Ana Tereza Lorga 
De Giorgio –com assessoria especial de Bruna Spotti de Almeida 
e Ana Carolina Ferras Jorge Bíscaro; diretor de esportes –Rodrigo 
Gubolin Rocha; diretor de patrimônio- José Oscar Cícero;diretor de 
obras– Matheus de Abreu Costantini; diretor de tênis –Daniel Alves 
Ribeiro e assessor direto da Presidência- Walter Fuad Goraieb.

* 

São José do Rio Preto, quarta-feira 
29 de setembro de 2021

EXPO RIO PRETO I 

Abre-se hoje e encerra-se dia 3 de outubro, a 58ª Expo Rio Preto 
2020-2021 – Edição Especial, que será realizada no Recinto de 
Exposições Alberto Bertelli Lucatto, em Rio Preto. Evento de caráter 
técnico, tem a coordenação geral da Secretaria Municipal de 
Agricultura e Abastecimento, coordenação institucional da ACIRP 
(Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto) e a inédita 
coordenação das raças zebuínas pela ABCZ (Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu). Também conta com o apoio institucional 
da UNIRP (Centro Universitário de Rio Preto).

ELEIÇÕES IV
Domingo, na abertura da assembleia para as eleições do 
Harmonia, a Diretoria João Theodoro/Maurício Neves, fará uma 
prestação de contas mostrando aos sócios que não tem nenhum 
tostão de dívida, tudo foi sanado e a situação financeira do  
Harmonia é privilegiada. E a atual diretoria deixará para a diretoria 
eleita, dinheiro em caixa, além de novas benfeitorias na cozinha 
como a instalação de um forno de última geração e aparelhos 
eletrodomésticos que agilizarão o serviço de bar e restaurante. A 
prestação de contas demonstra transparência e lisura ao longo 
dos quatro anos de gestão. Todas as contas foram auditadas por 
uma consultoria independente.  

VISITA
As pessoas nascidas em Santa 
Catarina são apelidadas de 
“barrigas-verdes” porque, no 
século XVIII, os soldados do 
Regimento de Infantaria de 
Linha da Ilha usavam uma 
faixa verde sobre a barriga 
– acessório do uniforme. A 
alcunha, ao contrário do que 
se possa imaginar, é motivo de 
orgulho para os habitantes. Pois 
os barrigas-verdes Jaime Aleixo 
Souza e a mulher Bilinha, que 
hoje dividem seu pied-à-terre 
entre Floripa e São Paulo, estão 
passando diazinhos em Rio 
Preto e rever a netinha Maria 
Gabriela, de 7 meses, filha de 
Gerusa Aleixo Souza Polotto e 
o advogado Gustavo Polotto. 
Estão sendo ciceroneados por 
José Roberto e Madu Polotto.

THE END

O programa Manhattan Connection teve domingo sua última 
exibição na TV Cultura. A emissora e a Blend Negócios Divulgação 
e Editoração Ltda., empresa responsável pela produção e 
licenciamento dos direitos do Manhattan Connection, resolveram 
pela não continuidade do programa.

      Paulinho Rossi e a mulher, 
Lícia Mansor instalaram-se 
desde segunda-feira no Hotel 
WT Guaimbá, em Ilha Bela. 
Retornam nesse finde. 

       Aniversariante do dia 5 de 
outubro, terça-feira próxima, 
Cristina Bassitt pretende reunir 
a família em um almoço, num 
dos restaurantes da cidade. 
 
     Guerman Carmona e 
Octavio Dias Jr estão chegando 
de Gramado, onde estiveram 
participando de uma exposição 
de joias. 

    Rodolfo Del’Arco está 
contratando um dupla sertaneja 
para a festa de seus 40 anos 
que oferecerá a 500 amigos 
em  novembro.
 
    Sinvalzinho e Denise Célico 
estão retornando de Angra 
dos Reis, onde recepcionaram 
Ricardo e Silvana Carlini, que 
residem em New York e vieram 
curtir uma semaninha básica al 
mare. 

* 

EMPRESARIAL
A Sugoi Construtora oferece 
café da manhã nesta sexta-
fe i ra ,  às  9  ho ras  pa ra 
comemorar sua chegada a Rio 
Preto. A empresa, presente em 
mais de 15 cidades, lança em 
breve o Mirai Jardim Nunes, 
com mais de mil apartamentos 
não coração da região Norte de 
Rio Preto. 

Lideranças políticas de direita e conservadores de Rio Preto 
e toda a região, como o candidato a prefeito Paulo Bassan e 
o advogado e seu vice, Marcelo Zola Peres; o catanduvense 
João César, além de representantes evangélicos e do Agro-
negócio, promoveram sábado no Ipê Park Hotel,um concor-
ridíssimo encontro  em torno da deputada federal por São 

Paulo, Carla Zambelli (PSL), um dos nomes mais prestigiados 
do cenário político nacional. 

ELEIÇÕES I 
O presidente do Conselho Deliberativo do Harmonia Tênis Clube,o 
mais exclusivo de nossos clubes-o clube tem apenas 240 sócios 
e seus estatutos permitem o limite de 300- Eduardo (Toquinho) 
Prado de Carvalho, convoca os associados para as eleições no 
próximo domingo, 3 de outubro, das 8 às 16 horas,na sede social, 
oportunidade em que será feita a escolha do presidente e vice-
presidente da Diretoria Executiva, os 11 membros do Conselho 
Deliberativo e os três suplentes.

BUTECO 
O Clube de Tênis de Catanduva, 
que tem na Presidência, Antonio 
Marcos De Vito, vai promover 
dia 16 de outubro, um sábado, 
o show de Sidney Magal, numa 
noitada de comida de buteco. 
Sandra De Vito e Alex Tomazini 
estão à frente do evento que, 
se repetir o sucesso da saudosa 
“Nuit de Noël”, realizada no 
Automóvel Clube, o show vai 
fazer a plateia explodir em 
animação.

ÚNICO

Rodrigo Garcia – não o cineasta, 
filho do ganhador do Prêmio 
Nobel de Literatura, Gabriel 
Garcia Marquez e Mercedes 
Barcha- mas o rio-pretense, 
nosso vice-governador, será 
o único na disputa como pré-
candidato do PSDB ao governo 
de São Paulo. Prazo encerrado 
e Geraldo Alckmin, que está 
deixando o ninho tucano, não se 
inscreveu. Deve concorrer pela 
coligação PSD PSB E MDB.

ALTAR 
De casamento marcado, o 
médico Igor Soubhia Liedtke, 
fi lho de Humberto Lietke 
Júnior e Marina Soubhia 
Liedtke e a cirurgiã-dentista 
Isabelli Azevedo Ismael, filha 
de Cláudio José Ismael e 
Rosangela Correa Azevedo 
Ismael. 

LANÇAMENTO I 
Neste sábado, acontece um 
almoço de lançamento do 
belíssimo Centro Comercial e 
Empresarial BR153, oferecido 
para empresários, corretores 
e imprensa, das 8h30 às 18 
horas na Rodovia Transbrasiliana 
km 53. Pela expectativa, vai 
bombar!   

JANTAR  

O anf i t r ião  de ho je  é  o 
engenheiro e empresário Poty 
Peloso Jorge, que recebe os 
integrantes de seu consórcio, 
para um jantar no restaurante 
Castellana.

ELEIÇÕES III  
Esses são os candidatos ao Conselho Deliberativo: Danilo Aparecido 
Barbosa Pinheiro, Henry Atique, Hamilton Luiz Xavier Funes, Luis 
Mário Teso, Marcelo Junqueira Mattos Von Gal, Alexandre Mansur 
Bíscaro, Walter Spotti Neto, Ivan Rollemberg Filho, Carlos Eduardo 
Raduan Andreoli, Waldner Lui, José Gustavo Arroyo Barbosa, Marcus 
Vinícius Baptista, Rosa Maria Cherobim Semedo, Carlos Henrique 
Daud e Elvis Umar Buchala.

ALMOÇO FESTIVO
A Diretoria João Theodoro/ 
Maurício Neves, quer fazer um 
almoço festivo neste domingo, 
para as suas despedidas. 
Encomendou um almoço de 
adesões que terá no cardápio, 
como plât-de-résistence, a 
famosa galinhada da Madá, chef 
de cuisine da casa. E Eduardo 
Lemos Prado de Carvalho, que 
está assumindo o trono de 
presidente, vai oferecer um barril 
de chope no bar da pérgula da 
piscina. 

COMPRA E VENDA

Wow! Após uma d isputa 
acirrada, os acionistas do 
HB Saúde decidiram-se pela 
venda do plano de saúde para 
a Hapvida pelo valor de R$ 
650 milhões, depois de uma 
negociação que se iniciou em 
R$ 400 milhões. A disputa 
com a SulAmérica aumentou 
o preço de venda em R$ 250 
milhões.

                           
      ANIVERSÁRIO    
Um irretocável bacalhau com 
molho de camarão foi o plât-
de-résistence do jantar surpresa 
armado por Cristina Lemos 
Prado de Carvalho na noite de 
sexta-feira, para comemorar 
em sua casa no Quinta do 
Golfe,o aniversário de seu 
marido,Toco Prado de Carvalho. 
A noitada reuniu filhos, noras, 
genro e netos numa intensa 
comemoração. 

METAMORFOSE 
Aos poucos os associados 
do Automóvel ,  C lube vão 
percebendo a fluência da diretoria 
e o evidente renascimento 
da entidade, em pequenos 
detalhes, aquela catraca de 
ônibus da portaria foi substituída 
por uma giratória de blindex, 
igual àquelas de grandes hotéis. 
E os porteiros deixaram de usar 
suas próprias roupas e voltaram 
a se apresentar elegantemente, 
de uniforme.
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REABERTURA 

Fechada desde março, a estância 
da família Bassitt volta a se 
abrir em meados de dezembro. 
Pilotando seu brinquedinho 
novo, um Porsche zerinho preto, 
Carmen Lúcia Bassitt deixa 
São Paulo e vem a Rio Preto 
comemorar seu aniversário de 
70 anos, que transcorre dia 
15 de dezembro e preparar o 
menu da ceia de Natal que será 
realizada lá. 

HOMENAGEM

A conselheira Nadalete Amorim 
Dias, do Automóvel Clube, vai 
emprestar seu nome à sala de 
jogos de carteado da entidade, 
que acaba de ser reformada. 
A solenidade de entronização 
da placa será marcada para 
meados de outubro.

EXPO RIO PRETO II  
Esta edição é dedicada exclusivamente para julgamentos de 
raças, campeonato leiteiro e outras competições do setor. Em 
cumprimento às medidas sanitárias de combate à Covid-19, não 
haverá presença de público, sendo fechada para criadores. Nove 
raças de gado de corte e leiteiro deverão participar do evento, 
sendo elas: Nelore Padrão, Nelore Mocho, Tabapuã, Guzerá, 
Indubrasil, Simental, Simental Leiteiro, Gir Leiteiro e Girolando. 
Além disso, as raças de equinos Mangalarga Marchador e 
Mangalarga Paulista também marcarão presença na feira.

D. Josephina de Marco Brito, a querida e elegante D.Zezi-
nha, viúva de Elizio de Almeida Britto, o Lizico, ganhou de 

suas filhas Elvira de Almeida Brito Gonçalves e Carmensita 
Brito Barreto Prado, um almoço de aniversário domingo no 
Automóvel Clube, festejando seus 98 anos. Na foto, com a 

filha Elvira.
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VIAGEM

As irmãs Cláudia e Cristina 
Bassitt já estão tirando do 
armário as roupas de inverno 
e colocando para tomar sol. 
Embarcam dia 16 de janeiro 
para a Europa com os quatro 
filhos de Cláudia: Omar, Igor, 
Enzo e Catarina. Vão ver a 
Aurora Boreal. No roteiro, Paris 
e Estocolmo. Retornam no fim 
do mês.  

LANÇAMENTO II
A H.Dauf, empresa fundada pelo 
saudoso J.Hawilla e hoje dirigida 
por seu filho Rafael, prepara-se 
para lançar em aproximadamente 
20 a 30 dias, o Núcleo Ásia do 
Georgina Business Center, que 
será igual ao Núcleo Europa-
já em funcionamento com os 
prédios nas cores vinho. Este 
novo bloco, com prédios azuis, 
terá 308 salas distribuídas em 
três prédios: o Shangai, de 
cinco andares e 110 salas, 
como o Milan; o Bangkok, 
com seis andares e 62 salas, 
como o Zurich e o Tóquio, de 
cinco andares e 136 salas, 
como o Madri. São 24.787 m2 
de construção e a conclusão 
prevista para entrega em dois 
anos após o início das obras 
previsto para o início de 2022, 
do outro lado do futuro Hotel 
Hilton. Já tem investidor roendo 
as unhas. Os prédios do Núcleo 
Europa tiveram uma alta de 
quase 1000%.

O secretário municipal da Agricultura e Abastecimento, 
Pedro Pezzuto, abre hoje oficialmente, a 58ª edição de 

nossa Expo de Animais.

     Desta coluna, as 
condolências ao empresário 
Miguel Jabur, pelo falecimento 
de sua genitora, D. Sálua 
Jabur, na madrugada de sexta-
feira.

    O jornalista Tuim Nascimento 
e o empresário Bruno Garisto, 
viajam na próxima sexta-feira 
para Maresias, onde vão curtir 
o feriado prolongado. Retornam 
na quarta-feira.

    Às vésperas de ser pai 
– seu filho Bento nasce 
provavelmente esta semana - 
Rafael Hawilla veio a Rio Preto 
num vapt-vupt para assistir ao 
Aberto de Golfe e já retornou 
para a companhia da mulher 
Adriana e dos filhos Zequinha 
e Olivia.

      Dentro de 
aproximadamente 45 dias, 
o restaurante espanhol Don 
León, que estava na Rua: 
Raul Silva, deverá abrir suas 
portas na rua Generosa, onde 
funcionou o Flor de Sal.
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Jogo Brasil e Uruguai terá público no AM

Uma comitiva da 
Confederação Bra-
sileira de Futebol 
(CBF) realizou uma 

vistoria nesta segunda-feira 
(27) na Arena Amazônia, em 
Manaus, palco da partida entre 
Brasil e Uruguai, pelas Elimi-
natórias para a Copa do Catar 
(2022), programada para o dia 
14 de outubro.

Durante a visita, o governa-
dor do Amazonas, Wilson Lima, 
afirmou que 14 mil pessoas 
são esperadas para a partida, 
35% da ocupação do estádio. 
Ele destacou que até o último 
domingo (26), o estado regis-
trava três dias consecutivos 
sem mortes pelo novo corona-

vírus (covid-19).
“Nós temos um comitê que 

foi montado, com a Secretaria 
de Segurança e a Fundação de 
Vigilância em Saúde, junto com 
a Secretaria de Saúde, para 
garantir distanciamento social, 
para garantir o cruzamento de 
informações daquelas pessoas 
que tiveram seu ciclo de vacina-
ção completo e, também, para 
garantir a questão da testagem. 
Todos esses cuidados e provi-
dências estão sendo tomadas 
para que evitemos, ao máximo, 
qualquer possibilidade de con-
taminação dentro da Arena”, 
declarou Wilson Lima durante 
entrevista coletiva.

Assim, esse será o primeiro 
jogo da seleção brasileira com 
a presença de público desde o 
início da pandemia de covid-19.

Agência BRASIL 
redacao@dhoje.com.br

“É um marco poder reiniciar 
essa caminhada da seleção 
com público em Manaus. Será 
um jogo diferente e até por isso 
fizemos esta visita técnica com 
bastante antecedência. Temos 
grandes expectativas para esse 
jogo”, declarou o diretor de 
competições da CBF, Manoel 
Flores.

Manaus será palco da 
partida entre Brasil e 
Uruguai, pelas Elimi-
natórias para a Copa 
do Catar (2022), pro-
gramada para o dia 
14 de outubro

BEZINHA América faz pior temporada em 75 anos e 
dirigentes criticam conduta de jogadores

A temporada do América 
chegou ao fim no último 
de semana com mais 

um resultado negativo, com o 
clube perdendo de cinco a zero 
para o Fernandópolis em casa. 
O resultado fez com que Rubro 
encerrasse a Segunda Divisão do 
Campeonato Paulista na lanter-
na do grupo 1 com cinco pontos.

Na classificação geral, o 
América ficou em 29º dentre 
os 30 clubes que disputaram a 
Bezinha, ou seja, o penúltimo 
lugar da última divisão. O Rubro 
ficou a frente apenas do Atlético 
Mogi que perdeu todos os jogos. 
Em termos de pontuação, esse 
foi o pior desempenho do clube 
em 75 anos de história. Vale 
ressaltar que em 2019, o Ru-
bro também foi lanterna do seu 
grupo e ficou em 36º dentre 41 
times, mas somando oito pontos 
na ocasião.

Marcelo Boldrin, gestor de 
futebol do clube e diretor da MT 
Sports, empresa que investe 
e gere o futebol do América, 
afirmou que a conduta dos jo-

gadores prejudicou o Rubro na 
disputa na Bezinha. Segundo 
o dirigente, cerca de 5 atletas 
costumavam frequentar baladas 
em véspera de treinos e jogos.

“Foi uma péssima campa-
nha. Os jogadores não tinham 
compromisso com o clube, não 
vestiram a camisa com amor, 
apesar da estrutura dada ao 
elenco com 3 meses antes e 
durante a competição. Nós da 
gestão ficamos engessados por 
conta do regulamento que não 
permitia trocar ou inscrever mais 
jogadores”, afirmou Boldrin.

Apesar dos resultados ruins, 
Marcelo confirmou que a MT 
Sports seguirá como parceira 
do América pelo terceiro ano 
em 2022. O planejamento é 
de levar o Rubro até a Série 
A2 em cinco anos. “Dessa vez 
vamos estudar o histórico dos 
atletas em todos os sentidos e 
em clubes passados para não 
passarmos novos vexames”, 
comentou.

Dentro de campo, o Amé-
rica liderou em expulsões na 
temporada. Foram 8 cartões 
vermelhos em dez jogos. Além 

disso, o presidente do Rubro, 
Luiz Donizette Prieto, o Italiano, 
chegou a registrar um boletim 
de ocorrência suspeitando que 
os jogadores teriam entregado 
o resultado na 2ª rodada.

“Deu tudo errado neste ano. 
Pegamos um grupo de jogadores 
que não honraram a camisa. 
Acreditávamos que era um time 
de boa qualidade e acabou não 
engrenando dentro de campo”, 
afirmou Italiano.

O presidente ainda não con-
firmou se o técnico Márcio Ribei-
ro vai seguir como comandante 
na próxima temporada. “É um 
bom nome, seja para ser o nosso 
treinador, quanto para coorde-
nar. Vamos sentar ainda para 
conversar e definir os próximos 
passos”, comentou.

Na Bezinha desde 2015, o 
América vai para o seu oitavo 
ano seguido na última divisão 
em 2022. Desde 2018 o clube 
não passa da primeira fase.

Base vira esperança 
de dias melhores

Sem jogos no profissional, 
o foco do América passa a ser 
a preparação para a Copa São 
Paulo em janeiro. Para isso, o 
clube voltou a disputar os Pau-
listas sub-20, sub-17 e sub-15 
neste ano. A ideia é ter um bom 
desempenho para conseguir 
negociar jogadores.

“O Campeonato Paulista 
está sendo uma vitrine para a 
gente sentir a categoria, para 
ver onde está os erros e para 
que possamos nos fortalecer. 
Se Deus quiser vamos formar 
uma boa equipe, ter bons re-
sultados e fazer negociações 
com alguns clubes. Com isso 
teremos uma condição finan-
ceira melhor para montar times 
competitivos no profissional e 
manter o América o vivo”, afir-
mou Marcelo Boldrin.

Campeão da Copinha em 
2006, o América disponibilizou 
o Teixeirão para ser uma das 
sedes da competição. A Federa-
ção Paulista ainda irá confirmar 
quantos clubes vão disputar o 
campeonato e se São José do 
Rio Preto será uma das cidades 
que irá abrigar jogos.

Vinicius LIMA 

Ar
qu

iv
o 

D
H

O
JE

Presidente do 
Rubro, Luiz 
Donizette Prieto, 
o Italiano

MMA PAULISTA FEMININO

Rafael Coxinha conquista 
mais uma vitória no Future

Neste fim de semana 
foi realizada a 13ª 
edição do Future 

MMA na cidade de Santa Lu-
zia, a 24 km de Belo Horizonte 
(MG). O lutador rio-pretense 
Rafael “Coxinha”, atleta do 
Maquininha do Futuro, dispu-
tou na categoria peso-pena 
e derrotou Tarcizio Pedra por 
decisão unânime dos jurados.

“Foi uma sensação muito 
boa, melhor ainda por ter feito 
o trabalho tudo certo. Agradeço 
a Deus pela vitória e agora é 
ir em busca de novos passos, 
lutar lá fora para buscar o meu 
objetivo que é chegar no UFC. 
Fiz uma boa vitória contra um 
cara muito forte, então estou 
feliz em representar a minha 
cidade e pelas oportunidades 
que tem surgido”, afirmou o 
lutador.

Segundo Rafael, a ideia 
é fazer mais uma luta até o 
fim do ano, mas ainda não há 
previsão de quando ela será 
realizada.

A luta principal do 13º Fu-
ture foi entre o paulista Cláudio 
Ribeiro levando cinturão dos 
pesos-médio ao vencer Kelles 
Albuquerque por nocaute téc-

nico 5º round. Já Gabriel Mos-
quitinho superou o ex-campeão 
Shooto Brasil Elvis Silva por 
decisão unânime dos juízes 
e levou o cinturão dos penas.

O evento ainda promoveu 
três duelos entre brasileiros e 
estrangeiros, com os visitantes 
levando a melhor por dois a 
um, com vitórias do uzbeque 

Ramazonbek Temirov sobre 
Daniel Conceição por decisão 
unânime, na divisão dos mos-
cas; e do argentino Rodrigo 
Roldan sobre Daniel Santos 
por decisão dividida. O único 
triunfo verde e amarelo foi do 
peso-pena Matheus Pereira so-
bre o uruguaio Martin Camilo, 
por decisão unânime.

Vinicius LIMA 
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Realidade Jovem fica no zero 
a zero com o Taubaté

O Realidade Jovem con-
seguiu interromper a 
sequência de derrotas 

no Campeonato Paulista Femi-
nino nesta terça-feira (28) e 
ficou no empate em zero a zero 
com o Taubaté fora de casa. O 
resultado mantém a equipe rio-
-pretense fora da zona de clas-
sificação para a Copa Paulista.

Logo no primeiro minuto de 
jogo, o Realidade fez uma boa 
troca de passes que terminou 
com um chute de Miriele com 
perigo para fora. As mandantes 
responderam com Victoria Liss 
recebendo um cruzamento e 
finalizando por cima do gol.

O time rio-pretense tentou 
assustar através de cruzamen-
to, que passaram com perigo na 
frente do gol. Aos 24 minutos, 
depois de um erro de passe da 
defesa, Lene saiu na cara do 
gol e parou na defesa de Jérsia, 
evitando o gol do Taubaté. O 
Realidade ainda chegou com 
perigo em uma cabeçada de 
Pérola.

No segundo tempo, o Tauba-
té voltou pressionando com 
Vitória Eugênio recebendo um 
cruzamento da direita e man-
dando de cabeça. A bola saiu 

tirando tinta da trave. Com 
Realidade tendo dificuldades 
para manter a posse de bola, as 
mandantes aproveitaram para 
criar mais jogadas aéreas, mas 
pararam nas defesas de Jérsia, 
que garantiu o empate. No final 
do jogo, Cibelly levou o cartão 
vermelho, deixando o time rio-
-pretense com 10 jogadoras.

Com o fim do Brasileirão, 
os jogos do Paulistão passam 
a ser realizados com mais 
frequência. Sendo assim, as 
meninas do Realidade Jovem 
já voltam a campo no próximo 
sábado (2) para encarar o 
São Paulo em Rio Preto. Já 
o Taubaté visita o Santos no 
mesmo dia.

Vinicius LIMA 
Rafael CITRO
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SEM PÚBLICO

EXPO COMEÇA HOJE
A 58ª EXPO Rio Preto 

2020-2021 – Edi-
ção Especial Julga-
mentos - tem início 

nesta quarta-feira (29) no 
Recinto de Exposições “Alberto 
Bertelli Lucatto”, em Rio Preto. 
A expectativa de criadores e 
associações é grande, já que o 
evento não foi realizado no ano 
passado devido à pandemia 
da Covid-19, sendo retomado 
em 2021 sem a abertura dos 
portões ao público em geral. 
Somente criadores e técnicos 
participarão das atividades da 
programação, que segue até 
domingo (3).

O público geral, porém, 
poderá acompanhar as pro-
vas e julgamentos em tempo 
real, pela internet, nos canais 
de Youtube da Prefeitura de 
São José do Rio Preto (www.
youtube.com/c/prefriopreto), 
no canal do Youtube da Brasil 

Rural TV (www.youtub.com/
BrasilruraltvBR) e canal do 
Youtube da ABCZ TV (www.you-
tube.com/user/abczuberaba).

Para criadores de bovinos, 
equinos e ovinos, a EXPO Rio 
Preto marca um momento 
de retomada do agronegócio, 
sediando os primeiros campe-
onatos oficiais após um hiato 
de quase dois anos imposto 
pela fase crítica da pandemia.

“São José do Rio Preto é 
responsável por uma das me-
lhores exposições do ranking 
nacional, tendo como marca 
uma excelente organização 
e um parque de exposições 
impecável, fruto do trabalho 
da Prefeitura. Essa retomada é 
abrilhantada por uma parceria 
inédita com a ABCZ, que é o 
nosso órgão máximo da pecu-
ária”, destacou Luiz Gustavo 
Garcia Ribeiro, presidente da 
Associação Paulista dos Cria-
dores de Nelore (APCN).

Cerca de mil animais, en-
tre bovinos e equinos, par-
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ticipam dos julgamentos e 
provas da exposição neste ano, 
envolvendo as seguintes raças: 
Nelore Padrão, Nelore Mocho, 
Tabapuã, Guzerá, Indubrasil, 
Simental, Simental Leiteiro, 
Gir Leiteiro e Girolando, além 
de Mangalarga Marchador e 
Mangalarga Paulista. Apro-
ximadamente 80 ovinos das 
raças Dorper e White Dorper 
também serão expostos para 
comercialização.

Para o secretário de Agri-
cultura e Abastecimento, Pedro 
Pezzuto, esta edição da EXPO 
Rio Preto será desafiadora, po-
rém muito importante por ser 
a retomada do maior evento 
agroempresarial do Noroeste 
Paulista. “Estamos ansiosos 
e com ótimas expectativas. 
A parceria com a ABCZ é a 

coroação desta retomada com 
força e muito fôlego”, garante.

sJá o presidente da ABCZ, 
Rivaldo Machado Borges Jú-
nior, destaca que a EXPO Rio 
Preto será estratégica para a 
promoção das raças zebuínas 
nesse momento de controle 
da circulação do coronavírus, 
avanço da campanha de vaci-
nação e flexibilização das ati-
vidades econômicas. “Vamos 
mostrar a potencialidade das 
raças e o comprometimento 
que temos com o pecuarista 
na sustentabilidade, geração 
de renda, a tradição do homem 
do campo e a responsabilidade 
com produção de alimentos e 
segurança alimentar para com 
nossos parceiros comerciais 
que demandam carne e leite”, 
comentou.

Torneio leiteiro - 
Nesta quarta-feira (29) serão 
realizadas as duas últimas or-
denhas do concurso da raça Gir 
Leiteiro da 58ª Expo Rio Preto, 
às 6h e 14h. A disputa segue 
acirrada entre as 20 fêmeas 
que participam do concurso, 
que pertencem a criadores 
de São Paulo, Minas Gerais e 
Goiás.

“O torneio está bastante 
competitivo. Temos uma vaca 
adulta que está se despontan-
do, e entre as fêmeas jovens 
temos duas com uma diferença 
de 600 gramas uma para a ou-
tra. Até o final da disputa tudo 
pode acontecer”, comentou 
Fausto Cerqueira, superinten-
dente técnico de exposições da 
Associação Brasileira dos Cria-
dores de Gir Leiteiro (ABCGIL). 

“Sempre falo que um torneio 
leiteiro só é decidido após a 
última ordenha.”

Até a sétima ordenha, reali-
zada na tarde de terça, 28 de 
setembro, a Jamaica FIV do Rio 
Negro, de Roberta Bertin Barros, 
lidera a categoria Fêmea Jovem 
(até 36 meses), com a média de 
24,960kg de leite. Na categoria 
Vaca Jovem (36 a 48 meses), a 
disputa é acirrada entre a RBB 
Florença, de Roberta Bertin Bar-
ros, e a Úrsula FIV Silvania, de 
Deraldo Borges Carvalho Filho, 
que têm, respectivamente, a 
média de 24,296kg e 24,096kg 
de leite. Na categoria Vaca 
Adulta (acima de 48 meses), 
quem lidera é Ostralina FIV do 
Basa, de Antonio Augusto Car-
valho da Costa, com a média de 
32,526kg de leite.
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Nesta quarta-fei-
ra (29) serão re-
alizadas as duas 
últimas ordenhas 
do concurso da 
raça Gir Leiteiro 
da 58ª Expo Rio 
Preto, às 6h e 
14h
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Secretário de 
Agricultura e 
Abastecimento, 
Pedro Pezzuto

Talibã anuncia que adotará 
Constituição da monarquia 

MUNDO

Os talibãs anuncia-
ram ontem (28) 
que vão adotar 

temporariamente uma Cons-
tituição datada de 1964, 
que concedia às mulheres o 
direito de voto no Afeganis-
tão, excluindo os elementos 
desse texto contrários à sua 
interpretação da sharia (lei 
islâmica).

A lei fundamental de 
1964, elaborada por inicia-
tiva do rei Mohammed Zaher 
Shah um ano após a sua 
subida ao poder, consagrou 
uma monarquia constitucio-
nal até ele ser deposto, em 
1973, e ajudou a promover 
a participação das mulheres 
na vida política.

“O Emirado Islâmico ado-
tará a Constituição da época 
do antigo rei Mohammed 
Zaher Shah por um período 
temporário”, anunciou em 
comunicado o ministro da 
Justiça talibã, Mawlavi Abdul 
Hakim Sharaee.

Tudo o que no texto for 
considerado em desacordo 
com a sharia não será aplica-
do, acrescentou o ministro.

A adoção dessa Cons-
tituição pelos talibãs está 
causando surpresa, apesar 
dos limites que impõe.

Sob o anterior regime, 
entre 1996 e 2001, as mu-
lheres estavam totalmente 
excluídas da vida pública, 
não eram autorizadas a es-
tudar, a trabalhar ou sequer 
a sair à rua sem um familiar 
masculino.

Mas desde o seu regres-
so ao poder no país, em 

meados de agosto, o grupo 
islâmico radical tem tenta-
do tranquilizar a população 
afegã e a comunidade inter-
nacional, afirmando que se 
mostrará menos severo que 
no passado.

As suas promessas têm, 
contudo, causado ceticis-
mo, tanto mais que o novo 
governo é composto por 
muitos caciques do seu 
regime fundamentalista dos 
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anos 90 e não inclui mulher 
alguma, depois de terem se 
comprometido a formar um 
governo “inclusivo”.

Depois da ocupação sovi-
ética nos anos 80, a guerra 
civil no início dos anos 90 
e, em seguida, o violento 
reinado dos talibãs, o Afe-
ganistão aprovou uma nova 
Constituição após a inter-
venção militar, em 2001, 
de uma coligação liderada 

pelos Estados Unidos para 
os expulsar do poder.

Mas a opção foi por não 
restaurar a monarquia cons-
titucional, e o novo texto, 
adotado em 2004, criou o 
cargo de presidente, reins-
taurou o Parlamento e garan-
tiu às mulheres a igualdade 
de direitos. 

(Fonte: Agência 
BRASIL)
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Japão em alerta após 
Coreia testar mísseis

O Japão está intensi-
ficando a vigilância 
sobre a Coreia do 

Norte, informou o primeiro-
-ministro nipônico, Yoshihide 
Suga, horas após o lan-
çamento de um míssil de 
curto alcance para o mar 
do Japão.

Os militares sul-coreanos 
confirmaram o lançamento, 
às 6h40 (hora local) dessa 
segunda-feira (27), de um 
míssil de curto alcance dis-
parado da província interior 
de Chagang.

De acordo com Tóquio, 
poderia ter sido um míssil 
balístico, o que violaria as 
resoluções do Conselho 
de Segurança das Nações 
Unidas (ONU) impostas ao 
regime de Pyongyang, proi-
bido de realizar esses testes 
e que tem recebido repe-
tidamente sanções pelos 
seus programas de mísseis 
e nucleares.

O lançamento ocorre 
pouco depois de o regime 
testar dois mísseis balísticos 
de curto alcance, em 15 de 
setembro, e um míssil de 
cruzeiro dias antes, numa 
recente série de testes.

“Estamos intensificando 
a nossa vigilância e ana-
lisando a situação”, disse 
Yoshihide Suga.

Pouco depois do teste, 
o embaixador da Coreia do 
Norte nas Nações Unidas, 
Kim Song, em discurso 
na Assembleia Geral da 
ONU, defendeu o direito de 
Pyongyang de desenvolver e 
testar armamento avançado 
para salvaguardar a sua 
segurança face à constante 
“ameaça” colocada pela Co-

reia do Sul e pelos Estados 
Unidos (EUA).

“A possível eclosão de 
uma nova guerra na penín-
sula coreana foi contida não 
por causa dos EUA. É porque 
o nosso Estado desenvolve 
forças confiáveis que podem 
controlar as forças hostis 
nas suas tentativas de in-
vasão militar”, argumentou 
o diplomata norte-coreano.

EUA - O Departamento 
de Estado norte-americano 
condenou o lançamento da 
Coreia do Norte, apelando a 
Pyongyang para que retome 
o diálogo.

“Os Estados Unidos con-
denam o lançamento do 
míssil”, disse o Departa-
mento de Estado em de-
claração.

“O lançamento é uma 
violação de múltiplas re-
soluções do Conselho de 
Segurança da ONU e repre-
senta uma ameaça para os 
vizinhos da Coreia do Norte 
e para a comunidade inter-
nacional”, afirmou, pedindo 
que Pyongyang  dialogue. 
(Fonte: Agência BRASIL)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL 
DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO E APROVAÇÃO 
DE ESTATUTO A SER REALIZADA EM 14 de Outubro de 
2.021
Ficam convocados todos os interessados, para a realização 
da Assembleia Geral de Constituição da Associação Institu-
to Benvindo, aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira 
Diretoria a realizar-se no próximo dia 14 de Outubro de 
2021 na Favela Marte 3D, Avenida Marginal Fepasa, 151-B 
CEP: 15035000 - São José do Rio Preto. A convocação 
dar-se-á às 15:00 horas em primeira convocação e às 15:30 
horas em segunda convocação com qualquer quórum dos 
presentes, onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
1o.) Constituição da Associação Instituto Benvindo 
2o.) Apreciação e aprovação de Estatuto Social. 
3o.) Eleição e posse para os órgãos dirigentes da Associa-
ção
 São José do Rio Preto, 28 de Setembro de 2021
     
Benvindo Nery Pereira 
CPF: 07929967808 
Pela Comissão Organizadora

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

O AUSTAclínicas Assistência Médica e Hospitalar Ltda. 
(CNPJ nº 59.847.780/0001-52), notifi ca as Empresas abai-
xo relacionadas, para regularizarem seus débitos, no prazo 
de 10 dias, a contar desta data, no setor de atendimento 
ao cliente, localizado na avenida Murchid Homsi, 1275, Vila 
Diniz:

CNPJ: 06.537.711/0001; contrato nº 911178, produto 
ANS: 417910992. Nº de inscrição da cliente na opera-
dora: 153269 Valor devido: R$ 63.100,51, referente às 
competências de 09/2020, 10/2020, 11/2020, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 1025. 
CNPJ: 24.811.100/0001; contrato nº 911288, produto 
ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
320450 Valor devido: R$ 707,90, referente às competên-
cias de 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 48. CNPJ: 05.038.122/0001; contrato 

nº 911361, produto ANS: 457636085. Nº de inscrição da 
cliente na operadora: 127132 Valor devido: R$ 929,89, 
referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 117. 
CNPJ: 27.152.761/0001; contrato nº 911729, produto ANS: 
417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 347214 
Valor devido: R$ 1.485,73, referente às competências de 
06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 178. CNPJ: 05.337.117/0001; contrato 
nº 912121, produto ANS: 477988176. Nº de inscrição da 
cliente na operadora: 144887 Valor devido: R$ 1.600,61, 
referente às competências de 06/2021, 07/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 183. 
CNPJ: 22.666.351/0001; contrato nº 912126, produto ANS: 
417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 367379 
Valor devido: R$ 12.180,71, referente às competências 
de 10/2020, 11/2020, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 653. CNPJ: 24.410.610/0001; 
contrato nº 912244, produto ANS: 477988176. Nº de ins-
crição da cliente na operadora: 371899 Valor devido: R$ 
3.744,68, referente às competências de 02/2021, 03/2021, 
04/2021, 05/2021, 06/2021, 07/2021, 08/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 906. 
CNPJ: 28.766.106/0001; contrato nº 912271, produto ANS: 
417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 372795 
Valor devido: R$ 1.322,72, referente às competências de 
07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 117. CNPJ: 26.375.103/0001; contra-
to nº 912598, produto ANS: 457636085. Nº de inscrição 
da cliente na operadora: 396958 Valor devido: R$ 834,55, 
referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 117. 
CNPJ: 09.625.858/0001; contrato nº 912795, produto ANS: 
417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 412593 
Valor devido: R$ 2.301,77, referente às competências de 
07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 117. CNPJ: 19.546.288/0001; contra-
to nº 912921, produto ANS: 457636085. Nº de inscrição 
da cliente na operadora: 418457 Valor devido: R$ 707,85, 
referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 117. 
CNPJ: 10.237.894/0001; contrato nº 913102, produto ANS: 
457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 438856 
Valor devido: R$ 1.724,41, referente às competências de 
12/2020, 05/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 421. CNPJ: 29.280.288/0001; contrato 
nº 913186, produto ANS: 477986170. Nº de inscrição da 
cliente na operadora: 444846 Valor devido: R$ 1.391,99, 
referente às competências de 04/2021, 05/2021, incluí-
dos, juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 
300. CNPJ: 23.559.319/0001; contrato nº 913290, produto 
ANS: 477988176. Nº de inscrição da cliente na operadora: 
451044 Valor devido: R$ 449,39, referente às competên-
cias de 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 43. CNPJ: 28.651.111/0001; contrato 
nº 913558, produto ANS: 457636085. Nº de inscrição da 
cliente na operadora: 469622 Valor devido: R$ 626,04, 
referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 117. 
CNPJ: 07.328.481/0001; contrato nº 913633, produto ANS: 
417910992. Nº de inscrição da cliente na operadora: 472603 
Valor devido: R$ 2.417,69, referente às competências de 
06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 188. CNPJ: 34.147.857/0001; contrato 
nº 913690, produto ANS: 477988176. Nº de inscrição da 
cliente na operadora: 474620 Valor devido: R$ 1.149,08, 
referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 117. 
CNPJ: 12.446.465/0001; contrato nº 913729, produto ANS: 
457636085. Nº de inscrição da cliente na operadora: 476148 
Valor devido: R$ 1.131,24, referente às competências de 
06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 188. CNPJ: 05.755.613/0001; contra-
to nº 913732, produto ANS: 457636085. Nº de inscrição 
da cliente na operadora: 476196 Valor devido: R$ 861,37, 
referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 127. 
CNPJ: 39.148.360/0001; contrato nº 913804, produto ANS: 
477988176. Nº de inscrição da cliente na operadora: 478715 
Valor devido: R$ 1.308,11, referente às competências de 
06/2021, 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 188. CNPJ: 28.141.787/0001; contrato nº 
913838, produto ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente 
na operadora: 479580 Valor devido: R$ 297,90, referente às 
competências de 07/2021, incluídos, juros e multas de mora; 
Número de dias em atraso: 74. CNPJ: 35.091.516/0001; con-
trato nº 913920, produto ANS: 457636085. Nº de inscrição 
da cliente na operadora: 481904 Valor devido: R$ 1.669,15, 
referente às competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, 
juros e multas de mora; Número de dias em atraso: 117. 
CNPJ: 39.226.520/0001; contrato nº 913927, produto ANS: 
477988176. Nº de inscrição da cliente na operadora: 481983 
Valor devido: R$ 670,28, referente às competências de 
07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas de mora; Número 
de dias em atraso: 117. CNPJ: 32.160.271/0001; contrato nº 
913954, produto ANS: 457636085. Nº de inscrição da cliente 
na operadora: 482768 Valor devido: R$ 973,82, referente às 
competências de 07/2021, 08/2021, incluídos, juros e multas 
de mora; Número de dias em atraso: 117.

Em caso de não comparecimento do(s) representante(s) 
da(s) Empresa(s) no prazo indicado acima, considera-se NO-
TIFICADO que após 60 dias a contar desta publicação o(s) 
contrato(s) em referência estará(ão) rescindido(s) de pleno 
direito, conforme cláusula contratual, em face do atraso no 
pagamento da taxa de mensal de manutenção, dando ense-
jo, além da cobrança da dívida judicial ou extrajudicialmente, 

à inclusão do(s) seu(s) nome(s) nos cadastros do SCPC.

Para maiores informações e esclarecimentos de dúvida, 
ligue (17) 3203-1418.

 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2021 

    O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE 
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTODO ESTADO DE SÃO PAULO 
– CINDESP, pessoa jurídica de direito público inscrita no CNPJ 
sob o nº 29.185.021/0001-00, com endereço situado à Rua 
Bernardino de Campos, nº 4140, Andar 8, Sala 86, Centro, CEP: 
15.015-300, São José do Rio Preto - SP, neste ato representado 
pelo seu Presidente, nos termos do inciso VI do art. 43 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e inciso XXI e XXII do art. 4º da Lei 
Federal nº 10.520/2002, ADJUDICA o objeto do Pregão 
Eletrônico nº 008/2021 de acordo com a seguinte indicação: 
Lote n° 1 em favor da empresa ASTRAL CIENTIFICA 
COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA pelo valor 
global R$ 3.547.500,00 (Três Milhões, Quinhentos e Quarenta e 
Sete Mil e Quinhentos Reais), Lote n° 2 em favor da empresa 
ASTRAL CIENTIFICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA pelo valor global R$ 34.144.800,00 
(Trinta e Quatro Milhões, Cento e Quarenta e Quatro Mil e 
Oitocentos Reais), Lote n° 3 em favor da empresa ASTRAL 
CIENTIFICA COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 
LTDA pelo valor global R$ 20.392.400,00 (Vinte Milhões, 
Trezentos e Noventa e Dois Mil e Quatrocentos Reais) e Lote n° 
4 em favor da empresa ASTRAL CIENTIFICA COMÉRCIO DE 
PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA pelo valor global R$ 
25.357.200,00 (Vinte e Cinco Milhões, Trezentos e Cinquenta e 
Sete Mil e Duzentos Reais) tudo em conformidade com a Ata de 
Abertura, Habilitação e Julgamento lavrada pelo pregoeiro e 

 

Equipe de Apoio (Portarias nº 002/2021 e 003/2021 de 
01/03/2021 e 004/2021 de 28/04/2021) e Parecer Jurídico com 
data de 27/09/2021, HOMOLOGA o processo licitatório 
desenvolvido na modalidade Pregão Eletrônico nº 008/2021, do 
tipo menor preço global, cujo objeto é Registro de Preço para 
Futura e Eventual Contratação de pessoa jurídica especializada 
em fornecimento de Conjunto de Montagem Educacional com 
Recursos Tecnológicos e Conteúdos de Aprendizagem em 
formato digital para o Ensino Fundamental – (Anos iniciais 1º 
ao 5º ano, Anos finais 6º ao 9º ano e Ensino Médio), com 
possibilidade de interação do usuário e uso de Tecnologias de 
realidade Aumentada, Animações 2D e 3D, jogos educativos e 
vídeos. As atividades orientadas deverão ser compatíveis com a 
BNCC. Recursos disponíveis para utilização em dispositivo que 
acompanha o laboratório através de Tablet com aplicativo 
próprio de reconhecimento de imagem para interação e 
ativados por QR Codes aplicados nos livros e fichário de 
montagem. Todos os itens deverão estar acomodados em uma 
unidade móvel apropriada para o armazenamento e 
deslocamento da unidade experimental com os livros, fichários 
de montagens e kits de robótica. 

Encaminhe-se os autos para a celebração de contrato ou 
emissão de instrumento competente. Publique-se. Registre-se. 
Cumpra-se. 

 São José do Rio Preto - SP, 28 de Setembro de 2021.  

JOSÉ ADALTO BORINI 

Presidente CINDESP 

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL: 58/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 85/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 44/2021
OBJETO: Aquisição de materiais para enfrentamento a pan-
demia do COVID-19
Data da realização da Sessão Pública: 14/10/2021
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: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 27 de setembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 59/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 86/2021
REGISTRO DE PREÇOS: 45/2021
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento e ins-
talação de forro de PVC nos próprios públicos.
Data da realização da Sessão Pública: 15/10/2021
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.



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
29 de setembro de 2021

Prefeitura Municipal de
POTIRENDABA

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
BADY BASSITT

Prefeitura Municipal de
TANABI

monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 10.520/02 e 8.666/93.
Monte Aprazível, 27 de setembro de 2021.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Ofi cial

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CARTA COVITE  Nº: 002/2021   PROCESSO Nº: 135/2021
O MUNICIPIO DE POTIRENDABA torna público, para 
conhecimento de quantos possa interessar a abertura de 
procedimento licitatório, na modalidade CARTA CONVITE, 
do tipo menor preço global.
OBJETO: contratação de pessoa jurídica especializada 
visando à prestação de serviços de consultoria e assesso-
ria em controle interno setorial e implantação da gestão de 
riscos dos órgãos da Prefeitura Municipal de Potirendaba/SP, 
conforme descrito no Termo de Referência anexo, no prazo 
de 12 (doze) meses.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09h00 do dia 
07/10/2021. 
Edital completo poderá ser retirado na Prefeitura Municipal 
ou pelo e-mail licitacao@potirendaba. sp.gov.br. Outras infor-
mações (17) 3827-9206.
Potirendaba, 28 de setembro de 2021. Gislaine Montanari 
Franzotti – Prefeita Municipal

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Tomada de Preços n° 10/2021. Objeto: Construção de alve-
naria e concreto para passagem de tubulação de águas plu-
viais no bairro ”José Onha”, no município de Tanabi, fi cando 
designado para o dia 18 de outubro de 2021, as 09h15, para 
a entrega dos envelopes, às 09h30min a sessão creden-
ciamento e abertura dos envelopes do mesmo dia. O edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura do Município de Tanabi, 
sito à Rua Dr. Cunha Jr. nº 242 –Centro– todos os dias úteis, 
das 09h00 as 15h00 ou mediante solicitação, com todos os 
dados da solicitante, no email: licitacao@tanabi.sp.gov.br 
ou ainda pelo site www.tanabi.sp.gov.br, 29 de setembro de 
2021. Norair Cassiano da Silveira.  Prefeito do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BADY BASSITT

Edital da Tomada de Preços nº 004/2021 – Reabertura
A Prefeitura Municipal de Bady Bassitt faz saber a todos 
os interessados que foi reaberta a Tomada de Preços nº 
004/2021, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ES-
PECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGO-
TAMENTO SANITÁRIO, SISTEMA COMERCIAL E CRESCI-
MENTO VEGETATIVO DO MUNICÍPIO DE BADY BASSITT. 
O recebimento e abertura dos envelopes ocorrerão no dia 
15 de outubro de 2021 às 09:00 horas, na Biblioteca Muni-
cipal, na Rua Camilo de Moraes, 58. Edital retifi cado com-
pleto e maiores informações poderão ser obtidas através do 
site www.badybassitt.sp.gov.br ou pelo e-mail licitacoes@
badybassitt.sp.gov.br. Bady Bassitt, 28 de setembro de 2021. 
LUIZ ANTONIO TOBARDINI - Prefeito Municipal

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Ofi cial 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. ANDRÉ LUIS DE LIMA e CAMILA TEDESCHI, 
sendo ELE fi lho de LUIS ANTONIO DE LIMA e de ANDRÉIA 
ISAURA FERRARA DE LIMA e ELA fi lha de LAÉRCIO CAR-
LOS TEDESCHI e de CLARICE MARTINS PINTO TEDES-
CHI; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém 
souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. 
São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 28/09/2021.

EDITAIS DE PROCLAMAS
1º REGISTRO CIVIL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO
Rua Tiradentes nº 3355, Centro. 

Tel: (17)3214-5330

Certifi ca-se que, apresentaram perante o 1º Registro Civil da 
Comarca de São José do Rio Preto, os documentos exigidos 
no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação de 
casamento:

ANTONIO MARIA DA SILVA BORGES e SUZANA MOREI-
RA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, pedreiro, solteiro, 
nascido em Viseu, PA, no dia 19 de abril de 1977, fi lho de 
OSVALDO DO ROSÁRIO BORGES e de MARIA DAS DO-
RES DA SILVA. Ela, de nacionalidade brasileira, operadora 
de caixa, solteira, nascida em Viseu, PA, no dia 02 de junho 
de 1984, fi lha de VALDECIR COSTA E SILVA e de MARIA 
SANDRA MOREIRA. 

ANDREY ZÁRATE e RUTE FERREIRA LANDIM DA SILVA. 
Ele, de nacionalidade brasileira, vendedor, solteiro, nasci-
do em Osasco, SP, no dia 26 de janeiro de 1999, fi lho de 
HENRIQUE BRACCO ZÁRATE e de EDILAINE REGINA DE 
SOUZA ZÁRATE. Ela, de nacionalidade brasileira, técnica de 
enfermagem, solteira, nascida em Santo André, SP, no dia 03 
de novembro de 1999, fi lha de MARCOS LANDIM DA SILVA 
e de RAQUEL FERREIRA DA SILVA. 

DENNER SOARES DO NASCIMENTO e DANIELE RIBEI-
RO. Ele, de nacionalidade brasileira, monitor de segurança 
escolar, solteiro, nascido em Guapiaçu, SP, no dia 01 de 
junho de 1993, fi lho de DELIMAR NASCIMENTO DE OLIVEI-
RA e de ARLETE EPIFANIA SOARES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, atendente, solteira, nascida em São José do Rio 
Preto, SP, no dia 30 de abril de 1999, fi lha de JOÃO RIBEI-
RO e de JOSEFA MARIA DA SILVA. 

VINICIUS OLIVEIRA DE ANDRADE e MAIARA ONETTA 
DA SILVA. Ele, de nacionalidade brasileira, médico, soltei-
ro, nascido em Campo Grande, MS, no dia 15 de agosto 
de 1992, fi lho de DENISVAL PEREIRA DE ANDRADE e de 
CELIA DA SILVA OLIVEIRA DE ANDRADE. Ela, de nacio-
nalidade brasileira, médica, solteira, nascida em Laranjeiras 
do Sul, PR, no dia 10 de setembro de 1993, fi lha de LAURI 
ROSA DA SILVA e de ANA LUCI ONETTA DA SILVA. 

GENIVALDO DA SILVA GUIMARÃES e INGRID CRISTINA 
SOUZA SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, mecâni-
co, solteiro, nascido em Palmas de Monte Alto, BA, no dia 
30 de junho de 1993, fi lho de JOSÉ GOMES GUIMARÃES 
e de ZELITA DA SILVA GUIMARÃES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, empacotadora, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 15 de junho de 2000, fi lha de EDILSON 
DE CASTRO SANTOS e de REGINA MARIA DE SOUZA. 

Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que seja 
afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e publi-
cado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 28 de setembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.


