
Registro de partos prematuros 
cresce 13% neste ano no HCM
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Nesta quarta-feira (17) é ce-
lebrado o Dia Mundial da Prema-
turidade. A data foi criada com 
o intuito de alertar as gestantes 
sobre como prevenir os partos 
prematuros e informar sobre as 
consequências do nascimento 
antecipado para o bebê  e para 
a família. No Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) em Rio 
Preto, de janeiro a outubro de 
2021, foram realizados 2.661 
partos prematuros, 13% a mais 
do registrado no mesmo período 
do ano passado, quando foram 
feitos 2.346 procedimentos. A So-
ciedade de Pediatria de São Paulo 
(SPSP) estima que no Brasil, por 
ano, mais de 340 mil bebês nas-
cem prematuros.    Pág.A5

Câmara rejeita 
convocar secretário 

após agressão 
a ambulante

Os vereadores rejeitaram 
nesta terça-feira, 16, pedido 
de convocação do secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Jorge Luis de Souza, para 
que ele pudesse explicar de-
sentendimento que culminou 
em agressão por parte de um 
fiscal de posturas da Prefeitura 
a um ambulante que comer-
cializava pipocas na avenida 
Alberto Andaló. Apenas dois 
vereadores votaram a favor do 
pedido.   Pág.A3 Pix faz um ano e advogado explica boom do serviço

 Desde seu lançamento no ano passado, o serviço cresceu 1.778% nos valores transferidos. O advogado Vicente Braga explicou 
ao DHoje que, apesar de muitas pessoas ainda desconfiarem, o Pix é um sistema seguro.                 Pág.A2

Itamar participa 
de encontro do 
Lide hoje para 
falar do Agro
O secretário estadual da 

Agricultura e Abastecimento do 
Estado de São Paulo, Itamar 
Borges, participa nesta quar-
ta-feira, 17, do 3º Encontro 
de Agronegócios LIDE Noroes-
te Paulista. Em pauta os “Os 
desafios do agro e as ações 
do Estado de SP para 2022”. 
O evento começa a partir das 
19 horas, no Salsa Rooftop, 
localizado na avenida Juscelino 
K. de Oliveira.   Pág.A3

Weilers traz 
atleta da 

seleção para 
comandar time 
de flag football
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Mirassol bate o Monte Azul no 
encerramento 2ª fase do Sub-20
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Feriado termina com cinco 
acidentes sem mortes na BR

ARENA
Novo espaço 

de beach tennis  
que será inau-
gurado em Rio 

Preto aposta no 
crescimento do 
esporte na re-

gião.
Pág.B1

COVARDIA
PM de Urupês 
prendeu em 
flagrante acu-
sado de es-
pancar cachor-
ro até a morte, 
após denúncia 
de moradores.
Pág.A4
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LUZES
Prefeitura 
anunciou 
para sex-
ta-feira a 
inaugura-

ção da ilu-
minação de 
Natal deste 

ano. 
Pág.B2



Fundado em 16 de fevereiro de 2004
A serviço da democracia 

Editora DHOJE Rio Preto Ltda 
Redação, Administração, Publicidade e Oficina

Rua Fritz Jacobs, 1448 - Cep 15025-500
São José do Rio Preto - São Paulo 

Fone:(17)33532447

Cidades da região e Distrito onde circulam o DHOJE:
São José do Rio Preto, Bady Bassitt, Cedral, Guapiaçu, 

Mendonça,  Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Nova 
Granada, Olímpia, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchôa  

Diretor-Presidente: Edson Paz
 

Telefones:
Recepção: (17) 3353-2447
Redação: (17) 3363-0113

E-mails

Comercial: comercial@dhojeinterior.com.br
Circulação: circulacao@dhoje.com.br
Editais: diario.oficial@dhoje.com.br

Dhoje web
www.dhojeinterior.com.br

A-2 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
17 de novembro de 2021 COTIDIANO

Você é um Hipocondríaco?
Quando a preocupação 

com a saúde vira doença
Certamente, você conhece 

alguém que possui um medo 
constante e irracional de ter ou 
de vir a ter uma doença grave. 
Qualquer alteração fisiológica in-
comoda esse indivíduo, pois tudo 
o que ele sente, remete a alguma 
doença em seu imaginário.

São pessoas classificadas, no 
dito popular como hipocondría-
cos. Esta condição é relativamen-
te conhecida. Os pacientes que 
sofrem deste mal estão sempre 
tentando encontrar alguma do-
ença em seu corpo.

O transtorno hipocondríaco 
ou transtorno de ansiedade de 
doença, como também é cha-
mada, é uma neurose de doenças. A pessoa doente possui uma 
sensibilidade exacerbada do próprio corpo. Mas, não se engane, 
a hipocondria não é uma brincadeira. É um transtorno sério que 
necessita de tratamento e que pode afetar homens e mulheres.

Sintomas comuns e sem muita relevância, são interpretados 
pelos pacientes como sinais de que algo grave, potencialmente 
fatal ou degenerativo os acomete. A pessoa que sofre com essa 
condição tende a não se sentir confortável sociabilizando com 
outras. Um ambiente no qual as coisas não estão sob seu controle 
pode incomodar. E para não ficar se preocupando com isto o in-
divíduo volta a sua atenção para si mesmo. E todas as alterações 
fisiológicas lhe são mais perceptíveis. É uma espécie de tentativa 
de desvio de foco inconsciente.

Podemos citar alguns exemplos dessa estratégia psicológica 
que leva ao transtorno de ansiedade de doença: Uma dor no peito, 
ocasionada pela presença de gases contidos na caixa torácica, por 
exemplo, pode ser rapidamente relacionada a um ataque cardíaco, 
ou uma simples dor de cabeça vista como um indício de tumor 
cerebral. Para uma pessoa considerada normal (que não se foca 
nas doenças) estes detalhes passariam despercebidos. Mas para 
um potencial hipocondríaco não. Os sintomas existem, mas são 
amplificados e, de forma inadequada se faz a interpretação.

E o que causa este transtorno? Sem dúvida, é alguma per-
turbação psíquica que leva o indivíduo a se tornar hipocondríaco. 
O agente causador pode ser, desde um trauma ou um susto a 
outros fatores emocionais como, a falta de atenção, a insegu-
rança e a baixa autoestima. Normalmente, a pessoa que sofre 
deste transtorno é, frequentemente, ansiosa e depressiva, pois 
está sempre tenso e preocupado diante do que ele imagina que 
possa vir a acontecer com seu organismo. Uma marca registrada 
do hipocondríaco é que ele, tem uma tendência a estar sempre 
muito bem informado sobre as mais variadas doenças, sintomas e 
medicamentos. Ele usa com muita frequência os sites de pesquisas 
e buscas para aprender tudo.

Mas não se engane, o diagnóstico não é tão simples, pois 
se preocupar com a saúde é um sentimento inerente a todo ser 
humano. O que vai diferenciar e potencializar a hipocondria é o 
exagero com que essa preocupação acontece. Devemos estar 
atentos a sinais como: frequência assídua em serviços de saúde e 
consultórios médicos; hábito constante de se automedicar; falta de 
confiança em resultados de exames que demonstram boas taxas e 
são negativos para doenças; insistência na busca de informações 
por conta própria a todo tempo; excesso de checkups e verifica-
ções da saúde; pessimismo e depressão em geral; não possuir um 
médico de referência e trocar de médico frequentemente; preocu-
pação em tempo integral com doenças e modos de contração e 
sensação de grande ansiedade ao pensar sobre assuntos ligados 
a saúde, ficando em estado de angústia permanente.

A estranha mania de doenças intensifica os casos de ansiedade 
e depressão e, por serem muito pessimistas, os pacientes não 
acreditam nas informações médicas e acabam por se automedicar 
e também medicar as pessoas próximas. O Transtorno Hipocon-
dríaco considerado grave possui aspectos formais de uma psicose 
e, por isso, necessita do devido tratamento. Do contrário, esse 
paciente poderá trazer sérios danos a si e aos outros.

A baixa autoestima, a carência e a depressão, são condições 
típicas que podem agravar um processo de hipocondria. Visto que, 
é muito importante estar atento aos sinais, pois o hipocondríaco 
necessita de atenção. Ele não consegue perceber o exagero em 
suas atitudes e ações. Conversar com ele e explicar o que vem 
acontecendo pode surtir um efeito positivo. Porém, ele precisa 
reconhecer que tem um problema e que, suas intensas preocu-
pações com doenças podem estar afetando, de forma negativa, 
seu estado psicológico.

Portanto, se você se sente desta maneira ou suspeita que 
algum parente ou amigo possa estar sofrendo desta condição, 
oriente e busque ajuda de um profissional de saúde mental: um 
psicanalista, psicólogo ou um psiquiatra. A hipocondria precisa de 
tratamento. Com o tempo, se não tratada, a pessoa pode desen-
volver outros tipos de transtornos como a depressão, ou mesmo 
problemas físicos e orgânicos, provocados pela ingestão excessiva 
de remédios e de intervenções terapêuticas.

Se preocupar com a saúde é normal, mas quando essa pre-
ocupação te consome, o alerta deve ser acionado. Além disso, 
o Transtorno Hipocondríaco pode ser considerado como uma dor 
interna e mental que, por não ser reconhecida por quem sofre, 
desemboca no corpo físico, incentivando até mesmo, o uso de 
alternativas não usais da medicina e colocando em risco a saúde 
do paciente. Através de um tratamento psicológico adequado, o 
paciente recupera sua autoestima, elimina as neuroses e consegue 
equilibrar mente e corpo, atingindo o bem-estar com resultados 
mais favoráveis para a promoção de uma vida saudável.

Dra. Andréa Ladislau
Psicanalista

ARTIGO 
Valores transferidos por 
Pix crescem 1.778% e 

advogado explica serviço 
Neste dia 16 de novembro, 

o PIX – sistema de pagamento 
instantâneo do Banco Central 
- completa um ano no Brasil 
com aumentos expressivos. 
Desde seu lançamento no ano 
passado, o serviço cresceu 
1.778% nos valores transferi-
dos. Em novembro de 2020, 
a movimentação ficou em R$ 
29,6 milhões, enquanto no 
mesmo mês de 2021 foi de R$ 
559 milhões.

Nas transações feitas tanto 
por pessoas físicas ou jurídicas, 
em 2020 atingiu 33,5 milhões 
de transações e em 2021 foi 
1,4 bilhão, um aumento de 
3.004%. As chaves cadastra-
das também aumentaram em 
247,1%, sendo 95,3 milhões 
no começo do lançamento da 
plataforma, e 330,8 milhões 
chaves cadastradas após um 
ano da implantação do siste-
ma.

O número de pessoas físi-
cas que eram clientes em 2020 
era de 13,7 milhões, enquanto 
atualmente saltou para 101,3 
milhões, alta de 639,4%. No 
mesmo sentido, as empresas 
que eram clientes do Pix em 
2020 eram 1,14 milhão, en-
quanto em 2021 pularam para 
7,6 milhões, alta de 566,6% 
em um ano.

O Pix foi criado em 2020 
para facilitar as transações 
bancárias feitas entre os bra-
sileiros. Desde então, os usu-
ários podem enviar ou receber 
dinheiro de forma instantânea, 
em qualquer dia da semana e 
em qualquer horário. As trans-
ferências são feitas a partir 
de uma chave eletrônica, que 
pode ser o número do CPF, 

Andressa ZAFALON      
redacao@dhoje.com.br
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e-mail ou número do celular.
Ao invés de pedir agência, 

conta e dados pessoais do rece-
bedor para fazer um pagamento, 
o usuário pode apenas pedir a 
chave Pix. Diferentemente dos 
métodos de transferência con-
vencionais, como Ted e Doc, em 
que há taxas, as transações por 
Pix são gratuitas e também não 
há limite mínimo de valor a ser 
transferido.

Além das transferências en-
tre usuários, o Pix também pode 
ser usado para pagar boletos, 
pro meio de um QR Code.

O advogado Vicente Braga, 
sócio da empresa FAS Advoga-
dos, na área de bancário, meios 
de pagamentos e fintechs, 
explicou ao DHoje que, apesar 
de muitas pessoas ainda des-
confiarem, o Pix é um sistema 
seguro.

“O nível de segurança do ar-
ranjo de pagamento Pix sempre 
foi alto. Suas regras, infraes-
trutura tecnológica e estrutura 
de governança proporcionam 

diversas camadas de proteção 
ao usuário, como autenticação 
e criptografia, o que garante 
elevado grau de segurança. 
Mais recentemente, contu-
do, algumas características de 
usabilidade foram alteradas e 
inseridas para dificultar a ação 
de criminosos”, explica o ad-
vogado.

As características alteradas 
recentemente no sistema Pix 
vão desde padrões de limites de 
transações pré-estabelecidos, 
com sistemática de alteração 
que dificulta a possibilidade de 
utilização por criminosos; até o 
MED (Mecanismo Especial de 
Devolução), que padroniza as 
regras e os procedimentos para 
viabilizar a devolução de valores 
nos casos de fundadas suspei-
tas de fraude pela instituição 
detentora da conta do usuário 
recebedor, por iniciativa própria 
ou por solicitação da instituição 
de relacionamento do usuário 
pagador e, com isso, confere 
mais eficiência e celeridade ao 

processo, aumentando a possi-
bilidade de o usuário reaver os 
fundos.

O advogado ainda explica 
que “não há uma chave pix que 
seja melhor que a outra”. “Não 
existe chave ‘melhor’, seja do 
ponto de vista de segurança ou 
de usabilidade, tudo depende 
das circunstâncias do uso. 
Contudo, as instituições que 
oferecem o serviço costumam 
fazer campanhas incentivando 
a vinculação das chaves CPF 
e celular às suas contas, em 
razão de serem chaves únicas e 
de mais fácil indicação a tercei-
ros, o que, em tese, sugere que 
serão mais utilizadas. Contudo, 
se a pessoa física for passar 
sua chave para um número 
grande de terceiros com os 
quais não tem relação pessoal, 
sugere-se que dê preferência 
a chaves aleatórias, pois não 
contém seus dados pessoais e 
de contato. Afinal, CPF, e-mail 
e celular são informações que 
podem ser utilizadas para envio 
de mensagens indesejadas e 
busca de informações pesso-
ais”, ressalta.

O DHoje questionou o ad-
vogado sobre a possibilidade 
do Pix passar a ser cobrado no 
Brasil. “Os planos de cobrar 
pelo uso do Pix dependem de 
cada instituição que presta o 
serviço. O Banco Central per-
mite a cobrança pelo serviço 
básico de transferência e pelas 
funcionalidades específicas 
(como o Pix Saque e o Pix Tro-
co), mas estabelece patamares 
de gratuidade a serem observa-
dos, visando especialmente os 
usuários pessoa física. Quanto 
à possibilidade de o Banco 
Central abolir essas gratuida-
des, não há sinalização nesse 
sentido”, conclui Vicente Braga.

Advogado Vicente Bra-
ga, sócio da empresa 
FAS Advogados, na área 
de bancário, meios de 
pagamentos e fintechs

Balcão tem 711 vagas ofertadas
EMPREGOS

O Balcão de Empregos de 
Rio Preto desta terça-feira (16) 
está oferecendo 711 oportuni-
dades de trabalho. As princi-
pais delas são para operador 
de caixa (52), repositor (27), 
vendedor (26), atendente (23), 
vendedor externo (22), açou-
gueiro (22), cuidador de idosos 
(22), auxiliar de atendimento 
(15), garçom (15), auxiliar de 

cozinha (14), eletricista de alta 
e baixa tensão (12), conferente 
(10), auxiliar de enfermagem 
(10), entre outros.

Há também oportunidades 
de estágio. As vagas são para 
as seguintes áreas: atendimen-
to administração (7), engenha-
ria (1), pedagogia (1), engenha-
ria civil (1), entre outros.

Os interessados em alguma 
das vagas podem se cadastrar 
no Balcão de Empregos através 

do site da Prefeitura https://
www.riopreto.sp.gov.br/balcao-
empregos/ e se candidatar às 
vagas oferecidas enviando os 
currículos.

O Balcão de Empregos tam-
bém está cadastrando trabalha-
dores interessados em oferecer, 
ou que já exercem, prestação 
de serviços de entrega. A ex-
pectativa da Secretaria de De-
senvolvimento 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

Advogado Vicente Bra-
ga, sócio da empresa 
FAS Advogados, na área 
de bancário, meios de 
pagamentos e fintechs
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CÂMARA

LIDE

Vereadores rejeitam 
emendas e aprovam  

Plano Plurianual

Com previsão de receita 
líquida de quase R$ 9,7 bilhões 
a Câmara de Rio Preto apro-
vou por unanimidade o Plano 
Plurianual que estima ações e 
investimento para os próximo 
quatro anos de administração 
municipal, 2022 a 2025.

Os vereadores utilizaram 
toda a sessão da manhã, nesta 
terça-feira, 16, para analisar 
o Plano – votação quanto ao 
mérito – além de 28 emendas 
incorporadas ao texto original 
de autoria de  Renato Pupo 
(PSDB), João Paulo Rillo (Psol) 
e pelo presidente da Casa, 
Pedro Roberto (Patriota).

Votadas em bloco, todas 
elas acabaram sendo rejei-
tadas. As emendas indica-
das pelos vereadores pedem 
obras específicas, serviços, 
programas para inclusão no 
planejamento orçamentário. 
Caso fossem aprovadas elas 
poderiam ou não ser acatadas 
pelo prefeito Edinho Araújo 
(MDB).

O Plano determina ações 
de médio prazo em programas, 
indicadores e montantes finan-
ceiros pré-estabelecidos para 
serem investidos pelo poder 
público municipal ao longo de 

quatro anos. O Plano abrange 
os três últimos anos do man-
dato dos prefeitos em exercício 
e o primeiro ano da próxima 
administração municipal. É 
previsto pela Constituição Fe-
deral.

Além de prever quase R$ 
10 bilhões de recursos para os 
próximos quatro anos o Plano 
Plurianual da Prefeitura estima 
que o IPTU vai gerar R$ 231 
milhões aos cofres da Prefei-
tura no próximo ano, valor que 
atingirá R$ 256 milhões em 
2025. Em relação ao reco-
lhimento da parte repassada 
do IPVA estadual, Rio Preto 
deve receber em 2022 total 
de R$ 157 milhões, valor que 
chegará a R$ 173 milhões 
em 2025.

Assim como as receitas as 
despesas também aumentarão 
nos próximos quatro anos. O 
gasto total no próximo ano pela 
administração direta e indireta 
da Prefeitura é estimado em 
R$ 2,28 bilhões, valor que atin-
girá R$ 2,55 bilhões em 2025.

Saúde e Educação são as 
duas áreas com maiores in-
vestimentos no período entre 
2022 e 2025 dentro do Plano 
Plurianual. Serão gastos R$ 
1,9 bilhão na saúde e R$ 1,8 
bilhão com educação.

Raphael FERRARI 

R$ 9,7 BILHÕES
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PROPOSTA

Imagens mostram momento da agressão a ambulante

Câmara rejeita convocação de secretário 
para falar sobre agressão a ambulante 

Os vereadores rejeitaram 
nesta terça-feira, 16, pedido 
de convocação do secretário 
de Desenvolvimento Econômi-
co, Jorge Luis de Souza, para 
que ele pudesse explicar de-
sentendimento que culminou 
em agressão por parte de um 
fiscal de posturas da Prefeitura 
a um ambulante que comer-
cializava pipocas na avenida 
Alberto Andaló.

O caso ganhou ampla 
repercussão após vídeo da 
agressão, filmado por um mo-
torista que passava pelo local 
na última sexta-feira, 12, ter 
viralizado nas redes sociais.

As imagens mostram o mo-
mento em que o fiscal Pedro 
Oliva se desentende com o 
ambulante, de 59 anos, Nildo 
José Rodrigues, após ter os 
produtos apreendidos durante 
fiscalização. O comerciante 
acaba sendo empurrado e 
recebe o que parece ser um 
soco após tentar recuperar a 
mercadoria que acaba caindo 

ao chão. O ambulante empurra 
o fiscal que reage agredindo 
fisicamente.

A convocação do secretário 
de Desenvolvimento – res-
ponsável pelo departamento 
de fiscalização – foi motivada 
pelo vereador João Paulo Rillo 
(Psol). Ele publicou em suas 
redes sociais que a vinda do 
secretário seria uma forma 
de comentar suposta “política 
de perseguição” a trabalha-
dores ambulantes. Segundo 
o vereador vários ambulantes 
sofrem “constrangimento, em 
atos de fiscalização insensível 
e desumana.”

A convocação foi rejeita-
da por 14 votos contrários e 
dois a favor. Votaram contra 
a convocação os vereadores 
Anderson Branco (PL), Bru-
no Marinho (Patriota), Bruno 
Moura (PSDB), Celso Peixão 
(MDB), Cláudia de Giuli (MDB), 
Francisco Júnior (DEM), Jean 
Charles (MDB), Jorge Me-
nezes (PSD), Julio Donizete 
(PSD), Karina Caroline (Re-
publicanos), Odélio Chaves 
(Progressistas), Paulo Pauléra 

Raphael FERRARI 
redacao@dhoje.com.br

(Progressistas), Pedro Roberto 
(Patriota), Robson Ricci (Re-
publicanos) e Rossini Diniz 
(PSDB).

Foram a favor da convoca-
ção do secretário o vereador 
João Paulo Rillo (Psol), autor do 
requerimento, e Renato Pupo 
(PSDB). O presidente da Câ-
mara, Pedro Roberto (Patriota), 
não vota.

O outro lado - Logo 
após a divulgação do vídeo com 
as imagens de agressão por 
parte do fiscal da Prefeitura, o 
governo Edinho Araújo (MDB) 
enviou nota a imprensa comen-
tando o assunto.

 “A prefeitura informa que o 
fiscal de posturas, Pedro Oliva, 
registrou boletim de ocorrência 
(AW7058-1/2021) por lesão 
corporal, injúria e desacato, 
contra o ambulante, na tarde 
desta sexta-feira (12). O fiscal 
alega ter sido agredido antes 
do início das imagens e, por 
ter hematomas nos braços e na 
boca, passou por exame de cor-
po de delito. Ele também alega 
que agiu em legítima defesa ao 
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tentar conter o ambulante.
Outra funcionária da secre-

taria de Desenvolvimento foi a 
primeira a comparecer no local, 
apenas para orientar o ambu-
lante para retirar a retirar a 
mercadoria do canteiro central 

e colocar em um local mais se-
guro e também foi verbalmente 
agredida.

Segundo o secretário Jor-
ge Luis de Souza, o setor de 
fiscalização realiza mil ações 
orientavas mensalmente para 

comerciantes em situação 
irregular, sem incidentes, com 
muitos destes comerciantes se 
regularizando posteriormente.

O prefeito Edinho Araújo 
determinou apuração dos 
fatos.”

Itamar Borges participa de 
encontro para debater o Agro 

O secretário estadual da 
Agricultura e Abastecimento 
do Estado de São Paulo, Ita-
mar Borges, participa nesta 
quarta-feira, 17, do 3º En-
contro de Agronegócios LIDE 
Noroeste Paulista. Em pauta 
os “Os desafios do agro e as 
ações do Estado de SP para 
2022”.

Filiados e convidados terão 
a oportunidade de conhecer 
com exclusividade projetos e 
investimentos para a região 
Noroeste Paulista e apresentar 
suas demandas diretamente 
ao secretário. O evento terá 
ainda a presença do ex-minis-

tro da Agricultura, Antônio Ca-
brera Mano Filho, que partici-
pará do debate promovido pelo 
presidente do LIDE Noroeste 
Paulista, Marcos Scaldelai.

“O agronegócio é um se-
tor importantíssimo na nossa 
região e ter a presença do se-
cretário da pasta para discutir 
sobre os rumos e as ações 
que serão tomadas em 2022 
contribui para o planejamento 
dos empresários dessa área”, 
afirma Scaldelai.

O evento começa a partir 
das 19 horas, no Salsa Roof-
top, localizado na avenida Jus-
celino K. de Oliveira, 2000. A 
palestra de Itamar Borges está 
prevista para as 19:45 horas.

Sobre o LIDE
Fundado no Brasil, em 

2003, o LIDE – Grupo de Lí-
deres Empresariais é formado 
por líderes empresariais de 
corporações nacionais e inter-
nacionais, que se preocupam 
em sensibilizar o empresariado 
brasileiro para a importância 
de seu papel na construção de 
uma sociedade ética, desenvol-
vida e consciente.

Atualmente, o Grupo conta 
com unidades regionais, inter-
nacionais e setoriais, totali-
zando 40 frentes de atuação. 
Presidido por Marcos Scaldelai 
com apoio do vice-presidente 
Fabricio Vaccari, o LIDE No-
roeste Paulista é formado por 

118 empresas filiadas no 
Noroeste Paulista que, juntas, 
faturam mais de R$ 30 bilhões 
ao ano.

Além de 105 jovens em-
preendedores filiados ao LIDE 
Futuro Noroeste Paulista e 
52 mulheres em posição de 
liderança no LIDE Mulher No-
roeste Paulista.

Da REDAÇÃO

encontro para debater o Agro 

Projeto que multa em R$ 314 animais 
sem coleiras na rua vai à sanção 

Projeto de lei que torna 
obrigatório o uso de coleiras 
em animais domésticos duran-
te passeio por vias públicas de 
Rio Preto foi aprovado durante 
a sessão desta terça-feira, 16.

De autoria da vereadora 
Claudia de Giuli (MDB) a pro-
posta prevê que todo animal 
que estiver sendo conduzido 
por ruas da cidade deverá usar 
coleira e guia “adequadas ao 
seu tamanho e porte, e ser 
conduzido por pessoas com 
idade e força suficiente para 
controlar os movimentos do 

animal.”
O vereador Renato Pupo 

(PSDB) tentou adiar a votação 
por acreditar que a forma de 
fiscalização por parte dos agen-
tes da Prefeitura ficou subjetiva. 
“Como medir a força do dono do 
animal, o tamanho do animal. O 
fiscal vai andar com uma trena? 
Acho que precisa ser regula-
mentado, mas vai nascer morta. 
A forma como está redigido é 
muito confusa”, declarou Pupo 
que foi voto vencido e o projeto 
acabou sendo aprovado pela 
maioria dos vereadores.

Consta que cães de portes 
médio, grande e gigante deve-

rão estar sempre sob o uso de 
guia curta de condução. São 
considerados médios animais 
de 36 a 49 cm e de 15 a 25 
kg; os grandes têm de 50 a 
69 cm e de 25 a 45 kg; já os 
gigantes têm acima de 70 cm 
e de 45 a 60 kg.

Caso vire lei, após san-
ção do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), o dono de animal que 
for flagrado sem estar com 
coleira em seu animal poderá 
receber multa de 5 Unidades 
Fiscais do Município (UFMs), 
equivalente a R$ 314,60, po-
dendo chegar a R$ 629,20, em 
caso de reincidência.

Raphael FERRARI 

Vereadora Claudia de Giuli

Divulgação 

Projeto obriga presença de monitor 
no transporte escolar de Rio Preto 

Um casal muito doido pro-
mete agitar a já nada pacata 
Ouro Negro, em “Começar de 
Novo”. Virgínia (Virgínia Ca-
vendish) é uma bela mulher 
que, cansada da obesidade de 
Delfino (Gláucio Gomes), seu 
marido, lhe dá um ultimato: 
ou ele emagrece ou ela pede o 
divórcio. Para ajudá-lo, a perua 
o convence a se hospedarem 
juntos no Spa Esmeralda, mas 
Delfino não está nada interessa-
do em perder peso. 

“Ela ama o marido, mas não 
agüenta mais o fato de ele estar 
fora do peso. E o obriga a passar 
uns dias com ela no spa”, conta 
Virgínia.

Mas o que ninguém sabe é 
que Delfino faz contrabando de 
chocolates. Dono de uma loja de 
doces e inconformado por não 
poder comer tudo o que gosta 
no spa, Delfino leva as delícias 
para o local e ainda faz tráfico 
dos tipos branco e preto. 

“Todos começam a descon-
fiar de que está acontecendo 
alguma coisa porque Delfino 

não emagrece nada. Virgínia 
não aceita o fato de  o marido 
não querer fazer dieta”, explica a 
atriz, feliz da vida com o tom de 

humor entre o inusitado casal. 
“Ela é rica, bem resolvida com 
o corpo. É engraçado  vê-la com 
um cara gordo”.

Raphael FERRARI 
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NA REGIÃO PM prende em flagrante acusado de 
espancar cachorro até a morte

Na noite da última segun-
da-feira (15), a Polícia Militar 
de Urupês prendeu um homem 
de 31 anos que agrediu seu 
cachorro até a morte. O caso 
ocorreu às 19h30, no Jardim 
Santa Helena.

Uma equipe da PM fazia 
patrulhamento de rotina quando 
foi avisada de que no endereço 
estava um morador que tinha 
matado o próprio cachorro. No 

local, os policiais encontraram 
o animal sem raça definida já 
sem vida, duas testemunhas e 
o acusado.

Os pms conversaram com as 
testemunhas que disseram te-
rem visto o suspeito agredindo 
o cão com chutes e chineladas, 
chegando até a arremessá-lo 
contra o chão.

Questionado sobre o ocorri-
do o agressor disse que apenas 
deu o “corretivo que o animal 

Da REPORTAGEM
precisava para que não vol-
tasse a fugir para a rua” e que 
não tinha intenção de matar o 
cachorro.

Em seguida, os policiais o 
levaram para a delegacia, onde 
teve a sua prisão confirmada, 
sendo encaminhado para a 
cadeia pública de Catanduva. 
O caso foi registrado como 
praticar ato de abuso a animais.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES)
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EM UM CORSA

Dupla é presa transportando 700 quilos 
de ferro furtados de ponte na BR-153

A Polícia Militar rio-pretense 
prendeu, às 20h30 da segun-
da-feira (15), dois rapazes que 
estavam transportando 700 
quilos de ferro furtados de 
uma construção em uma ponte 
da rodovia BR 153. A obra é 
executada por uma empresa 
especializada em construções 
civis.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, os militares re-
ceberam uma denúncia sobre 
um Corsa que estava transitan-
do por Rio Preto com a placa 
de identificação tampada por 
folhas enquanto carregava 

materiais de construção.
Com estas informações os 

pms realizaram diligências e na 
Avenida Belvedere abordaram 
o carro que tentava ingressar 
na BR 153, no sentido Bady 
Bassitt.

No veículo estavam o moto-
rista, de 22 anos, e o passagei-
ro, de 19 anos, que acabaram 
confessando o furto.

A dupla foi levada para o 
Plantão Policial, onde teve a 
prisão confirmada, ficando à 
disposição da justiça.

O caso foi registrado como 
furto qualificado e encaminhado 
para investigações no 3º Distrito 
Policial. (Colaborou – Bruna 
MARQUES) 

Da REDAÇÃO   
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ENTREGOU
Casal é preso por tráfico 
após usuário ser detido

Uma mulher, de 33 anos, e 
um homem, de 37 anos, foram 
presos na tarde da segunda-feira 
(15), após uma equipe da Polícia 
Militar abordar às 15h30 um 
rio-pretense, de 40 anos, que 
confessou ter comprado uma 
porção de crack de um casal que 
estava em um quarto de pensão, 
no Jardim Paraíso.

Segundo a corporação, os 
pms faziam um patrulhamento 
em um local já conhecido pelo 
tráfico e decidiram abordar um 
homem que estava manuseando 
algo semelhante a uma porção 
de droga.

Em revista pessoal, os mili-
tares apreenderam uma porção 
de crack que o suspeito disse ter 
comprado por R$10 no quarto 
oito da pensão localizada em 
frente.

Os policiais foram até o cô-
modo, onde foi feita uma revista 

e encontradas quatro porções de 
crack, oito porções de cocaína e 
um esctasy.

Além dos entorpecentes, 
foram confiscados R$500 e 
pedaços de notas de R$20 que 
estavam picotadas.

Em seguida, a guarnição 
achou mais uma porção de 
crack e uma balança no telhado 
do imóvel.

Os três envolvidos foram le-
vados para a Central de Flagran-
tes, onde o delegado plantonista 
decidiu por prender o casal, que 
foi encaminhado para a carce-
ragem da Divisão Especializada 
em Investigações Criminais 
(DEIC). O dependente químico 
foi liberado.

O caso foi registrado como 
tráfico e associação para o 
tráfico de drogas e o boletim de 
ocorrência enviado para o 4º 
Distrito Policial.

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES) 
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MARIA APPARECIDA MONTANARO, 
natural de Jaci/SP, faleceu aos 83 anos 
de idade. Era viúva e deixou seus fi lhos 
Maria Regina, Pedro Junio e Silvio Be-
nedito (falecido). Foi sepultada no dia 
16/11/2021 às 16:30, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para 
o cemitério São João Batista.

PAULO PERSON FILHO, natural de 
Santo Pinhal/SP, faleceu aos 81 anos de 
idade. Era casado com Antonia da Silva 
Person e deixou seus filhos Débora, 
Sérgio e Paula. Foi sepultado no dia 
15/11/2021 às 14:00, saindo seu féretro 
do velório Capelas Prever Rio Preto para o 
cemitério Municipal de Guapiaçu.

LEONILDO MORETTI, natural de 
Potirendaba/SP, faleceu aos 82 anos de 
idade. Era casado com Maria Matilde 
da Silva Moretti e deixou seus filhos 
Matias, Sandra Regina e Sara Cristina. Foi 
sepultado no dia 15/11/2021 às 17:30, 
saindo seu féretro do velório Capelas 
Prever Rio Preto para o cemitério Parque 

  FALECIMENTOS
Jardim da Paz.

MARCOS REZENDE LOPES, natural 
de São Paulo/SP, faleceu aos 49 anos 
de idade. Era solteiro e deixou sua fi lha 
Leonara. Foi sepultado no dia 15/11/2021 
às 09:00, saindo seu féretro do velório 
Jardim da Paz para o cemitério Parque 
Jardim da Paz.

NERY DE CARVALHO ISSA, natural 
de Alegre/RS, faleceu aos 92 anos de 
idade. Era viúva e deixou seus filhos 
Carlos e Dulce (falecida). Foi sepultada 
no dia 15/11/2021 às 10:30, saindo seu 
féretro do velório Capelas Prever Rio 
Preto para o cemitério São João Batista.

LUCINEIA APARECIDA ARAUJO DA 
SILVA, natural de São José do Rio Preto/
SP, faleceu aos 44 anos de idade. Era 
casada com Alvaro da Silva Gonzaga e 
deixou suas fi lhas Andressa e Adelita. Foi 
sepultado no dia 15/11/2021 às 13:00, 
saindo seu féretro do velório Ercilia para 
o cemitério São João Batista.

  FALECIMENTOS
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6 FERIDOS
PRF registra cinco acidentes sem 

mortes no feriado na região

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) finalizou, na segunda-feira 
(15), a ‘Operação Proclamação 
da República’ que foi realizada 
em todas as rodovias federais 
e teve como objetivo coibir as 
infrações que mais causam aci-
dentes. Na região de Rio Preto, 
o policiamento foi intensificado 
na BR 153.

A operação, que durou de 
12 a 15 de novembro, fiscali-

zou na região de Rio Preto 123 
veículos e 128 pessoas. Foram 
lavradas 17 autuações por 
ultrapassagens proibidas, duas 
multas por motorista sem cinto 
e uma autuação por passageiro 
sem cinto.

Ao todo, foram contabiliza-
dos cinco acidentes que acaba-
ram com seis pessoas feridas e 
nenhuma morte.

(Colaborou – Bruna MAR-
QUES) 

Da REPORTAGEMDivulgação

AMBIENTAL
Polícia apreende arma, carne de 
animais e aplica multa a caçador

A Polícia Militar Ambiental 
apreendeu, no último domingo 
(14), carnes de tatu, lagarto e 
pato em uma residência no bair-
ro Limão, em Ibirá. Também foi 
confiscada uma arma de fogo.

Segundo a corporação, após 
serem informados da caça por 
uma denúncia os policiais fo-
ram até a casa do suspeito e o 
encontraram descarregando do 
porta-malas de seu carro uma 
banda de javali ou javaporco. Ao 
notar a presença dos militares o 
caçador fugiu do local.

Com a autorização da es-
posa do acusado os policiais 
realizaram uma busca na resi-

dência, onde encontraram uma 
espingarda calibre 28, sem mu-
nições, e no freezer dois quilos 
de carne de tatu, dois quilos de 
carne de lagarto teiú e três quilos 
de carne de pato do mato.

As carnes e a arma foram le-
vadas para a Central de Flagran-
tes de Cedral, onde o delegado 
plantonista decidiu encaminhar 
as porções dos animais para o 
Zoológico Municipal de Rio Preto 
e, em seguida, elaborou uma 
multa de R$3,5 mil.

O caso foi registrado como 
depósito de produto oriundo da 
fauna e posse ilegal de arma 
de fogo.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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VIOLÊNCIA

Após defender mãe de 
agressão do padrasto, 

jovem é deixada em festa

Uma adolescente de 16 
anos procurou a Central de 
Flagrantes de Rio Preto, na 
noite da última segunda-feira 
(15), para informar que na ma-
drugada do domingo (14) seu 
padrasto a agrediu no momento 
em que ela tentou intervir na 
briga dele com a sua mãe na 
Estância Unitra.

Ela disse que estava em 
uma festa na estância, junto 
com sua mãe, a irmã de nove 

anos e o padrasto, quando 
ocorreu a briga.

Neste momento, no es-
tacionamento do local, seu 
padrasto passou a lhe agredir 
sendo apenas parado por ou-
tros convidados da festa. As 
agressões deixaram lesões na 
adolescente.

A mãe saiu do local junto 
com o agressor, deixando suas 
duas filhas, que precisaram 
utilizar transporte coletivo para 
irem até a casa da avó materna.

A Polícia Civil registrou o 
caso como lesão corporal e 
encaminhou para a Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM), 

local que a vítima foi 
orientada a compare-
cer para mais escla-
recimento e adoção 
das medidas legais 
cabíveis.

(Colaborou – 
Bruna MARQUES) 
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TRAFICANTE
BAEP prende jovem com drogas no carro

Policiais do Batalhão de 
Ações Especiais da Polícia 
(BAEP) prenderam, às 17h10 
da última segunda-feira (15), 
um jovem de 19 anos que 
estava escondendo porções 
de maconha e cocaína em seu 
carro. O veículo estava na ga-
ragem da sua casa, no Parque 

Jaguaré, em Rio Preto.
De acordo com o boletim 

de ocorrência, os pms faziam 
patrulhamento quando foram 
informados por uma denúncia 
anônima de que na Rua César 
Pupim tinha um homem comer-
cializando drogas que estavam 
guardadas dentro de um Gol.

No endereço, os policiais 
abordaram o rapaz, sendo que, 

em seguida, foi pedido que ele 
retirasse todos os objetos que 
estavam em suas vestes, mo-
mento em que o suspeito reti-
rou o seu celular e rapidamente 
o jogou no chão causando 
danos ao aparelho.

O acusado tentou fugir, 
mas foi detido e, em revista 
pessoal, localizados R$ 20 em 
sua roupa.

Em uma busca no carro os 
militares apreenderam uma 
sacola com 23 porções de ma-
conha e seis pinos com cocaína.

Na Central de Flagrantes,a 
prisão por tráfico foi confirmada e 
o indiciado permaneceu preso à 
disposição da Justiça. O3º DP fi-
cou encarregado das diligências.

(Colaborou – Bruna 
MARQUES) 
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caso como lesão corporal e 
encaminhou para a Delegacia 
de Defesa da Mulher (DDM), 

local que a vítima foi 
orientada a compare-
cer para mais escla-

das medidas legais 
cabíveis.

Bruna MARQUES) 
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Em palestras motivacionais e livros de autoestima, somos 
sempre engajados a sorrir frente às dificuldades da vida. Sorrir 
como forma de enfrentamento, sorrir como forma de vivenciar 
corajosamente uma longa tribulação.

A natureza nos ensina que um sorriso pode ser a porta de 
entrada para um outro sorriso. Observem que quando um bebê 
sorri, e este sem dúvida alguma consiste num dos mais espon-
tâneos sorrisos, qualquer pessoa não tem outra alternativa que 
não seja sorrir também.

O sorriso de um bebê acaba sendo o gatilho de um estado 
de espírito que se estabelece entre aquele pequeno ser ainda 
inocente e aquele outro ser que certamente se entrega a tamanha 
energia. O mesmo ocorre quando somos recebidos por nossos 
animais de estimação, que expressam sua alegria e emoção 
quando reencontram seus donos ao final de um exaustivo dia. 
Imagine que você esteja enfrentando uma batalha contra um 
determinado câncer, você se sente debilitado e percebe que 
suas forças estão limitadas. Quando alguém sorri para você, 
outra paisagem da vida se apresenta diante de você, com outras 
cores, com um poderoso efeito analgésico que alivia as dores 
físicas e de sua alma.

Uma pessoa que está enfrentando um quadro depressivo 
tende a chorar e se isolar constantemente, não quer ver nin-
guém e prefere ficar longe do mundo que a cerca. Esta pessoa, 
quase que algemada por este sentimento limitante de uma forte 
depressão, não consegue resistir ao poder de um sorriso. As coi-
sas podem mudar rapidamente quando um sorriso espontâneo 
exerce seus efeitos terapêuticos nas dores físicas e anímicas 
desta pessoa depressiva.

Em alguns momentos, podemos considerar o sorriso como 
algo que se opõe ao choro. Mas isto nem sempre é uma verdade. 
Vejam que, em muitas situações, um sorriso está expresso de 
forma cristalina nas lágrimas de uma pessoa. Quantas vezes já 
tivemos de chorar para sentir aquele alívio no coração! O choro 
pode ser um disfarce do sorriso, capaz de mudar a frequência car-
díaca e até mesmo os níveis da pressão arterial de uma pessoa.

O sorriso tem uma capacidade esplendorosa de valorização 
de uma pessoa. E valorizar alguém significa estimular seu bem-
-estar e aguçar sua autoestima. Uma pessoa plena quanto a esta 
sensação de bem-estar e autoestima dificilmente fica doente, 
dificilmente terá um infarto do coração e um AVC.

Ainda que pareça especulativo, sorrir efetivamente pode 
mudar o curso de uma doença ou a predisposição para uma 
certa doença. Muitos estudos já mostram que os efeitos de um 
sorriso e de um estado de humor positivo podem ser decisivos 
durante o tratamento de várias doenças. 

Um coração angustiado não é pura e simplesmente uma 
figura de linguagem usada em poemas e textos românticos. 
Existem, sim, angústias em nosso coração e quem de nós nunca 
experimentou esta sensação? A morte de um ente querido, uma 
traição, uma revelação bombástica, uma grande decepção, uma 
injusta agressão.

Um coração angustiado pode mudar radicalmente nosso 
equilíbrio imunológico. Em nosso corpo, existem células conhe-
cidas como “natural killers”, ou também chamadas de assassi-
nas naturais, as quais participam de nossas defesas orgânicas 
contra muitas doenças, como o câncer. Muitos pesquisadores 
já observaram que as pessoas que estão sob forte estado de 
tristeza e angústia apresentam redução importante do número 
destas células.

Assim, dizer que uma determinada pessoa desenvolveu um 
câncer ou foi vitimada por um infarto, em um cenário de profunda 
angústia, nunca será uma balela, mas, sim, uma dura realidade 
que certamente já atingiu nossos familiares e amigos. 

E quanto a sorrir diante da morte iminente? Seria possível 
isto? Veja bem, ninguém em sã consciência irá sorrir sabendo 
que sua morte se aproxima ou diante da morte de outra pessoa. 
O sentido é outro completamente diferente. Sorrir diante da morte 
seria ativar certos circuitos em nosso cérebro que nos permitem 
conviver com a realidade, ter paz.

Em nosso corpo, dois sistemas muito importantes coordenam 
nossas funções orgânicas - conhecidos como sistemas simpático 
e parassimpático. Ambos se equilibram e se complementam, de 
tal forma que os batimentos cardíacos, a pressão arterial, o fluxo 
sanguíneo e tantos outros parâmetros permanecem estáveis. 

O poder de um sorriso é tão significante que ele é capaz de 
atuar neste equilíbrio e nesta estabilidade. Basta que tenhamos 
este hábito, mesmo em situações difíceis e adversas.

Para aqueles que ainda duvidam, experimentem sorrir mais. 
Cultivem este hábito que é tão saudável como praticar atividades 
físicas e escolher os melhores alimentos. 

Nossa saúde não depende daquilo que aparentamos ser, uma 
aparência pode ser enganosa. Nossa saúde depende daquilo que 
sedimentamos e assimilamos em nosso corpo e nossa alma.

O sorriso é capaz de mudar paradigmas hormonais, cardio-
vasculares e neurológicos. Sorrir é um ato de amor que favorece 
sua própria saúde e a saúde de quem está próximo de você.

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
Os efeitos de um sorriso 

para nossa saúde

saude@dhoje.com.brSAÚDE CARDIO
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Nesta quarta-feira (17) é 
celebrado o Dia Mundial da 
Prematuridade. A data foi cria-
da com o intuito de alertar as 
gestantes sobre como prevenir 
os partos prematuros e infor-
mar sobre as consequências 
do nascimento antecipado 
para o bebê  e para a família.

A Sociedade de Pediatria 
de São Paulo (SPSP) estima 
que no Brasil, por ano, mais de 
340 mil bebês nascem prema-
turos. No Hospital da Criança 
e Maternidade (HCM) em Rio 
Preto, de janeiro a outubro de 
2021, foram realizados 2.661 
partos prematuros, 13% a 
mais do registrado no mes-
mo período do ano passado, 
quando foram feitos 2.346 
procedimentos.

O número de partos prema-
turos representa mais de 59% 
do total de partos realizados 
pela instituição neste ano. São 
considerados prematuros, os 
bebês que nascem antes da 
gestação completar 37 sema-
nas. Os recém-nascidos pre-
maturos são classificados em 
três níveis: prematuro extremo 
(menores de 27 semanas), 
prematuros moderados (entre 
28 e 31 semanas) e leves (en-
tre 32 e 36 semanas).

Segundo a pediatra e chefe 
da UTI Neonatal do HCM, Ma-
ria Carmen Carvalho, em mui-
tos casos, o parto prematuro 
pode, ser prevenido com um 
pré-natal adequado e iniciado 
precocemente. “A detecção 

HCM registra aumento 
de 13% nos partos 

prematuros em 2021 

de problemas maternos, que 
podem desencadear o parto 
prematuro, deve ser feita du-
rante as consultas de pré-natal, 
incluindo avaliação de exames 
clínico-laboratoriais”, explicou.

“Porém, há casos, em que 
mesmo realizando um pré-natal 
adequado, o bebê pode nascer 
prematuro, seja por doen-
ças maternas graves ou por 
problemas do próprio bebê”, 
completou a médica.

Após o nascimento, os be-
bês prematuros precisam de 
cuidados especiais, que come-
çam no hospital e se estendem 
após a alta hospitalar, com o 
apoio e dedicação da família. 
Um dos cuidados oferecidos 
ao recém-nascido é colocá-lo 
em contato pele a pele com 

Vinicius LIMA      
redacao@dhoje.com.br
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sua mãe, o chamado Método 
Canguru.

“O Método Canguru é um 
modelo de assistência ao re-
cém-nascido prematuro, onde 
o bebê de baixo peso é co-
locado em contato com sua 
mãe, trazendo vários bene-
fícios, entre eles o estímulo 
ao aleitamento materno”, 
explicou Lilian Beani, pediatra 
e chefe da UCINCa (Unidade 
de Cuidados Intermediários 
Neonatais Canguru), do HCM.

Um dos pilares do Método 
Canguru é o estímulo ao alei-
tamento materno, incentivan-
do a presença constante da 
mãe junto ao recém-nascido 
e o contato precoce com seu 
filho. Segundo o Ministério 
da Saúde, o leite materno 

reduz em 13% a mortalidade 
dos bebês; diminui o risco de 
alergias, diabetes, colesterol 
alto e hipertensão; além de 
facilitar a formação do vínculo 
entre mãe e bebê.

Ação

Em comemoração ao Dia 
Mundial da Prematuridade, a 
van itinerante do Banco de 
Leite Humano, da Prefeitura 
de Rio Preto, estará esta-
cionada em frente ao HCM, 
nesta quarta-feira, das 9h 
às 11h. Na ocasião serão 
fornecidas orientações sobre 
doação de leite humano e 
aleitamento materno, além 
de possibilitar a coleta de leite 
humano.

COVID

HOJE

Mirassol vacina apenas 79 pessoas 
em ação realizada na praça sábado 

A Prefeitura de Mirassol, 
por meio do Departamento 
Municipal de Saúde (DMS), 
vacinou contra a Covid 79 mu-
nícipes em ação realizada, no 
último sábado (13), na praça 
Dr. Anísio José Moreira, em Mi-
rassol. Das 79 doses, 14 foram 
para moradores que receberam 
pela primeira vez, 42 segundas 
doses e 23 doses de reforço.

Durante a ação também 
foram realizadas aferição de 
pressão arterial, glicemia, teste 
covid e orientações para evitar 
a proliferação do mosquito 
da dengue. O departamento 

Municipal de Cultura apoiou e 
evento com a participação da 
banda Juvenal Noronha.

Nesta terça-feira (16), o 
DMS está convocando as pes-
soas que receberam a primeira 
dose das vacinas Pfizer (até 
26/10), da AstraZeneca (até 
21/09) e da Coronavac (até 
03/11) para receberem a se-
gunda dose antecipadamente 
no Postão ou na UBS Cohab II, 
das 8 às 16 horas. Na quarta-
-feira (17), já pode ser imuniza-
do de forma antecipada o públi-
co que recebeu a primeira dose 
das vacinas Pfizer (até 27/10), 
da AstraZeneca (até 22/09) e 
da Coronavac (até 04/11).

“Pedimos aqueles que já 
estiverem dentro deste prazo de 
antecipação, favor verificar a ca-
derneta de vacinação e procurar 
com urgência um dos nossos 
pontos de imunização”, disse o 

diretor do DMS, Frank Hulder de 
Oliveira. “Leve o cartão de vaci-
na, documento com foto e CPF. 
Vale lembrar que a vacinação 
é exclusiva para moradores de 
Mirassol”, acrescentou.

Da REDAÇÃO

Urologistas fazem live para falar sobre 
saúde do homem e câncer de próstata 
O Dia Mundial de Combate 

ao Câncer de Próstata é cele-
brado nesta quarta-feira (17). 
O tipo é o que mais incide 
entre os homens, represen-
tando 29% dos diagnósticos 
da doença no país. Para falar 
sobre esta doença e a saúde 
do homem, o Austa Hospital de 
Rio Preto convidou os médicos 
urologistas José Aparecido Ba-
tistela e Glauco Melo, de seu 
corpo clínico, para participarem 
de uma live nesta quarta-feira, 
a partir das 19 horas, gratuita 
e aberta à população.

A live será transmitida pelas 
redes sociais facebook e insta-
gram e pelo canal no youtube. 
As pessoas podem se inscrever 

acessando o link: https://info.
austahospital.com.br/live-no-
vembro-azul

A incidência de câncer na 
população masculina é muito 
alta. Entre 2020 e 2022, mais 
de 197 mil homens terão a 
doença, segundo estimativa 
do Instituto Nacional do Cân-
cer (INCA). Homens com mais 
de 55 anos, com excesso de 
peso e obesidade, estão mais 
propensos à doença, segundo 
os médicos urologistas.

O câncer de próstata, na 
maioria dos casos, cresce de 
forma lenta e não chega a dar 
sinais durante a vida e nem a 
ameaçar a saúde do homem. 
Em outros casos, pode cres-
cer rapidamente, se espalhar 
para outros órgãos e causar a 

morte. Esse efeito é conhecido 
como metástase. Por isso, 
exames preventivo realizados 
anualmente com o médico uro-
logista são muito importantes.

Para investigar os sinais 
e sintomas de um câncer de 
próstata e descobrir se a do-
ença está presente ou não, 
são feitos basicamente dois 
exames iniciais: toque reta e 
PSA.  No primeiro o médico 
avalia tamanho, forma e tex-
tura da próstata, introduzindo 
o dedo protegido por uma luva 
lubrificada no reto. Este exame 
permite palpar as partes poste-
rior e lateral da próstata.

Já o PSA: é um exame de 
sangue que mede a quantidade 
de uma proteína produzida pela 
próstata - Antígeno Prostático 

Específico (PSA). Níveis altos 
dessa proteína podem sig-
nificar câncer, mas também 
doenças benignas da próstata.

Já está comprovado que 
uma dieta rica em frutas, 
verduras, legumes, grãos e 
cereais integrais, e com me-
nos gordura, principalmente 
as de origem animal, ajuda 
a diminuir o risco de câncer, 
como também de outras 
doenças crônicas não-trans-
missíveis.

Nesse sentido, outros há-
bitos saudáveis também são 
recomendados, como fazer, no 
mínimo, 30 minutos diários de 
atividade física, manter o peso 
adequado à altura, diminuir 
o consumo de álcool e não 
fumar.

Da REDAÇÃO
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VIAGEM I 
Depois de alguns dias na 
Inglaterra e em Portugal, onde 
ajudou sua fi lha Nathalia 
e o genro Eduardo Hotta a 
transferirem residência do 
Reino Unido para a terra de 
Camões, Vera Nice Bonfá 
Martucci aterrissou de volta 
em Rio Preto. Mas dia 15, 
retorna à Europa, onde seu 
filho Rubinho Martucci, a filha 
Patrizia, o genro Leandro Dalle 
Mulle e os filhos deles, Nicholas 
e Angelina, se  encontram com 
ela, a filha Nathalia, o genro 
Eduardo, que residem em 
Braga, na região do Porto, para 
as festas de fim de ano.

São José do Rio Preto, quarta-feira 
17 de novembro de 2021

CHAVE DE OURO

Foi um sucesso o baile da 
Primavera realizado sábado no 
Automóvel Clube, que serviu para 
reinaugurar o salão de festas após 
um grande retrofit nos banheiros- 
agora com acessibilidade- no 
piso, palco, colunas, teto e, 
principalmente, que dotou o 
ambiente de um possante ar 
condicionado. O baile estava 
encantador, animado como nos 
bons tempos, com décor de 
Fabinho Faria e a animação da 
excelente banda Irmãos Pathey, 
de Fernandópolis, que aliás, 
arrasou.

VIVER A VIDA I 
Se você gosta de festa, Rio Preto é o ninho. E não é qualquer ninho. 
Um ninho cintilante. Até meus colegas colunistas sociais de todo o 
Brasil se admiram quando leem minha coluna, com de nossa robusta 
agenda social e elogiam a exuberância de festas, eventos, shows 
que nossa terra de São José acomoda a cada semana.

    Será celebrada hoje às 
19h30 na Basílica Menor N.S. 
Aparecida, a missa por intenção 
da alma de D. Olga Cury.

     Inspira cuidados o estado 
de saúde de Nenê Bianchini, 
esposa do promotor de Justiça 
aposentado Accacio de 
Oliveira Santos Jr, submetida 
recentemente a uma cirurgia de 
fêmur.

     A candidata Dora Cavalcanti, 
da OAB, além de conselheiros 
estaduais e federais, estarão 
amanhã, dia 18, a partir de 
19 horas num encontro com 
mais de 200 advogados. A 
coordenação é da advogada 
Cristina Baia.

     Depois de alguns anos 
morando na Praia de Pipa, o 
administrador de empresas 
Renato Ciantelli e a advogada  
Francine Souza Ciantelli 
voltaram a residir em Rio Preto.

      Guilherme e Juliana Polotto 
vão receber a família para as 
festas de Natal em sua casa 
no Condomínio Harmonia. Dia 
26, viajam para Orlando com 
as crianças, onde passam o 
réveillon.  

     O Natal no Parque 
Ibirapuera, um programa de 
espetáculos diários inspirados 
na magia do Natal, inicia-se dia 
4 de dezembro com enfoque 
nos bichos.

     Waltinho e Patricia Ribeiro 
Falavina Dias, e os filhos Gabriel 
e Olavo, viajam dia 29 de 
dezembro para Orlando onde 
espocam o ano novo.

     A deliciosa banda Toca da 
Carlota, sairá em fevereiro em 
Engenheiro Schmitt, sob a 
chancela do Guaraná Arco-Íris.

     “Deserto Particular”, filme de 
Aly Muritiba, foi o selecionado 
do Brasil para concorrer 
ao Oscar de Melhor Filme 
Estrangeiro. 

      As filhas e netos de 
Maria Inês Oger começaram a 
desenhar a festa de aniversário 
de Maria Inês Oger, que 
transcorre dia 6 de fevereiro.

VIAGEM II 
Deguinha e Anita Zancaner 
embarcam para Londres dia 7 
de dezembro onde vão passar 
as Christmas’ Seasons com os 
filhos  Renata e Bruno, com o 
genro Gordon, a nora Becky 
e os netinhos Lucas, Emilia e 
Lily. Deguinha retorna dia 3 
de janeiro seco para rever os 
amigos do Koxixo e Anita, dia 
31 de janeiro.

O empresário 
Gentil Zanovelli 
Afonso foi eleito 
Empresário do Ano 
na festa do Prêmio 
Líderes Regionais 
Noroeste Paulista, 
além do prêmio 
de serviços para o 
Expresso Itamarati, 
da qual é diretor. 
Na foto, o laureado 
com sua mulher, 
Zezé Oger Zano-
velli Afonso,sua 
filha Carolina e sua 
sogra, D. Maria 
Inês Cícero Oger. 

ENCONTRO  
Após o sucesso da premiação 
realizada no Teatro Paulo Moura 
na semana passada, a Lide 
Noroeste Paulista realiza hoje 
às 19 horas, o 3º Encontro de 
Agronegócio com o secretário 
de Agricultura e Abastecimento 
do Estado, Itamar Borges e a 
presença do crème de la crème 
da agropecuária regional.

BAILE 
A Diretoria do Automóvel Clube 
não vai deixar por menos. Quer 
trazer a banda cover de Ray 
Conniff para animar o Baile de 
102 anos do Automóvel Clube 
provavelmente dia 22 de maio 
de 2022.

PIAZZA D’ITÁLIA 
Depois de dado o kick-off 
para a construção da Plaza de 
España, a Prefeitura aguarda a 
manifestação do Vice-Consulado 
Honorário da Itália para dar início 
às tratativas de implementação 
da Pizza d’Italia, naquele bico na 
rotatória em frente ao Georgina 
Business Center, onde existem 
bonitas árvores.Mas ao que 
parece, o vice-consul Alceu 
Sestini,até agora anda de boca 
chiusa e cara de paisagem. 

VIAGEM III

Luiz Felipe e Christina Stankovic 
Rudge Leite, mais os filhos 
Luiz Felipe e Catarina passam 
o Natal e réveillon na Ilha de 
Curaçao, no Caribe. No início de 
janeiro, viajam para Miami onde 
permanecem até fevereiro.

VIVER A VIDA II  
Até o advento da pandemia, nossa cidade era uma das ponteiras 
do ranking das cidades que mais realizavam eventos, shows, 
casamentos, bailes, débuts, aniversários. E continua! Sempre foi 
assim: a indústria da festa sempre encontrou aqui um consumidor 
voraz de seus produtos. Mal lançava uma novidade em algum canto 
do mundo e você já o encontrava nas nossas festas, fossem eles 
lançamentos virtuais para serem exibidos no telão ou produtos 
distribuídos na pista de dança, drinks exóticos, novos doces, bolos, 
forminhas, sem falar nos cardápios.

ATRAÇÃO
Quem for a Orlando além das 
comemorações do Jubileu de 
Ouro do Parque da Diseny, 
poderá ver, o novo espetáculo 
do Cirque du Soleil “Drown to 
life”, que estreia amanhã.

VIVER A VIDA III 
A reabertura da permissão de eventos após a demanda reprimida 
exigida pelo protocolo de saúde, fez explodir um número de festas 
dignas das capitaise agora os restaurantes e bares estão lotados, 
chácaras são alugadas para acomodar encontros regados a muita 
comida, bebida e música em volta da piscina. Uma alegria só para 
viver a vida.

PALESTRA 
Será realizada hoje às 8 horas 
da manhã no Cinépolis do Plaza 
Avenida Shopping, a palestra do 
Ciesp- Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo- Núcleo 
Noroes te  Pau l i s ta , ,  com 
Ricardo Amorim economista, 
colunista da Revista IstoÉ, 
ex-apresentador de televisão 
do  p rog rama Manhat tan 
Connection da GloboNews. Vai 
falar sobre “Cenários para a 
Economia e a Indústria”.

JANTAR 
Sob a batuta precisa de Reinaldo 
Lobanco, a Confraria da Pesca 
reúne-se hoje para um jantar 
na Agência Pedrinho Pesca, 
já desenhando como será a 
próxima viagem para Paso de la 
Pátria, marcada para o período 
de 4 a 11 de fevereiro de 
2022. Carneiro à caçadora e 
filé mignon no cardápio.

NOVO ENDEREÇO 
O restaurante Don León convida a 
coluna para a sua reinauguração 
em novo local, hoje às 19h30, 
na Rua Generosa Bastos, 3135- 
atrás da Igreja da Redentora. 
Gracias.

NOME
Vai se chamar Dodge American 
Bar e não mais Golden, o 
sofisticado bar que será aberto 
na próxima semana ou até o 
início de dezembro, na Avenida 
Alberto Andaló com Saldanha 
Marinho, onde existia o Zero 
Grau. 

Titular da Cadeira N° 22 da ARLEC- Academia Rio-pretense de Letras e Cultura

BABY
Nasceu segunda-feira o garoto 
Guilherme, primeiro neto de 
José Oscar Cícero e Maria 
Fernanda Curti. 

DATA
Anote aí na sua agenda: o Feijão 
Chic, a minha feijoada, um dos 
eventos mais glamourosos e 
sofisticados de convites on 
demand, já tem data marcada: 
dia 14 de maio de 2022, um 
sábado. O local ainda está 
sendo fechado e depois eu 
conto. 

PRAÇA
Dentro de seis meses, uma 
das mais fortes referências 
que teremos em Rio Preto em 
matéria de logradouro público, 
será ao Plaza de España com 
seu portentoso obelisco de 45 
m de altura. Algo assim como 
o obelisco que personaliza a 
avenida 9 de julho em Buenos 
Aires. Aquela portenha tem 67 
metros, 22 metros a mais que 
o nosso.

Fez enorme sucesso o stand da Certa Farmácia de Mani-
pulação, na Feira Thamin Health no Villa Conte. Ma foto, a 
proprietária Liliamaura Gonçalves Lima com as recepcio-
nistas Stefanny Cristina da Silva, Patrícia Freitas Lins e 

Kenny Helen Facchin.
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Acompanhe o blog: www.thejournal.com.br/blog 
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FATUROL 
O Black Friday dia 26 vindouro 
promete ser animado. As 
empresas têm até o dia 
30 para pagar a primeira 
parcela do 13º e já estão 
antecipando par facilitar a 
vida de seus funcionários 
que pretendem adquirir bens 
no evento.

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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FOOTBAL
Weilers traz atleta da seleção para comandar o time de flag 

O Rio Preto Weilers con-
tratou um reforço de 
peso. Trata-se de Ester 

Biss de Alencar, 24 anos, joga-
dora da seleção de flag football 
que chega em Rio Preto para 
comandar o time da modalida-
de do Weilers. Ela joga futebol 
americano desde os 11 anos.  
No Curitiba Silverhawks, ela 
foi co-fundadora, treinadora e, 
principalmente, atleta do time 
que foi bicampeão estadual (18 
e 19) e campeão nacional (19).

“Nas temporadas de 2018 e 
2019 tive a oportunidade de tra-

balhar como treinadora-auxiliar 
no Paraná HP, que foi campeão 
estadual em 19. Em 2021 tive 
uma experiência remota de três 
meses ao lado da universida-
de TEC Monterrey de Toluca, 
no México, como analista de 
vídeo. Como atleta também 
estou tendo a oportunidade de 
representar o Brasil na seleção 
de flag football”, afirmou Ester.

Ela falou sobre a vida de 
atleta e treinadora. “No futebol 
americano minha vida como 
atleta e treinadora sempre 
andou de forma paralela, mas 
decidi nesse momento, aqui no 
Brasil, me aprofundar e dedicar 

Vinicius LIMA
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Ester Biss de 
Alencar joga-
dora da se-
leção de flag 
football 

mais como treinadora e foi 
assim que cheguei ao Weilers. 
Acredito que será uma fase mui-
to especial ao lado dessa insti-
tuição e espero que com meu 
trabalho possa auxiliar a equipe 
a continuar consolidando o 
futebol americano na cidade e 
desenvolvendo pessoas através 
deste esporte. Estou empolgada 
em pensar nas grandes coisas 
que poderemos realizar e con-
quistar juntos”, comentou.

Ester viaja com a seleção 
para a disputa do Mundial, em 
Israel, e chega para iniciar seu 
trabalho, em janeiro, no Weilers.

O presidente do Weilers, 

Wilmer Martinez, falou sobre a 
contratação. “A vinda da Ester 
vai ser muito importante para 
o Weilers alcançar todos os 
objetivos que queremos. Com 
sua experiência no esporte ela 
vai nos ajudar a desenvolver 
a categoria de flag e preparar 
cada vez mais atletas para uma 
futura Olimpíada, em 2028, 
data de possível estreia do 
esporte na competição. Ester 
veio para completar nossa co-
missão técnica, que é formada 
pelo HC Alexandre Ribeiro, 
nosso O.C Heitor Medeiros e 
Nilvan, e agora Ester Alencar”, 
afirmou.

SUB 20

Mirassol bate o Monte Azul 
no encerramento da 2ª fase 

A segunda  f a se 
do Campeonato 
Paulista Sub-20 
chegou ao f im 

nesta segunda-feira (15). O 
Mirassol venceu mais uma ao 
bater o Monte Azul por um a 
zero em casa. Já o Tanabi se 
despediu da competição com 
uma derrota por um a zero 
diante do Oeste.

O gol da vitória do Leão 
saiu aos 28 minutos do se-
gundo tempo, com Wesley 
tabelando e recebendo dentro 
da área para marcar. Com o 

resultado, o Mirassol chegou a 
15 pontos e terminou na lide-
rança da chave, que também 
teve o Marília classificado.

Em Barueri, o Oeste definiu 
a vitória com um gol aos 27 
minutos do primeiro tempo. 
Depois de um cruzamento 
rasteiro da direita, Popó com-
pletou para o fundo da rede. 
O Índio da Noroeste encerra 
a participação na lanterna 
do grupo 12, que teve Ponte 
Preta e o próprio Oeste.

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) deverá definir 
nesta terça-feira (16) os con-
frontos da próxima fase.

Vinicius LIMA 
redacao@dhoje.com.br

Leo Roveroni/Agência MIRASSOL

FUTEBOL
Botafogo garante 
retorno à Série A 

do Brasileiro 

O Botafogo está de 
volta à elite do Cam-
peonato Brasileiro. 

Nesta segunda-feira (15), o 
Glorioso derrotou o Operário-
-PR por 2 a 1, de virada, no 
Nilton Santos, no Rio de Janei-
ro, pela 36ª rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
A vitória recolocou o Alvinegro 
carioca na liderança, com 66 
pontos, oito a frente do quinto 
colocado, com apenas seis 
pontos em disputa.

O próximo objetivo da equi-
pe comandada por Enderson 
Moreira é o título da Série B, 
que pode vir neste domingo 
(21), às 19h (horário de 
Brasília), contra o Brasil de 
Pelotas, no estádio Bento 
Freitas, em Pelotas (RS). Se o 
Botafogo vencer e o vice-líder 
Coritiba não derrotar o CSA 
no mesmo dia e horário, no 
Couto Pereira, em Curitiba, os 
cariocas garantem a taça com 
uma rodada de antecipação.

O Operário, por sua vez, 
segue com 45 pontos, na 
12ª posição. O Fantasma tem 
quatro pontos de vantagem 
para a zona do rebaixamento 

e depende de si para garantir 
a permanência na Série B. Os 
paranaenses voltam a campo 
na sexta-feira (19), às 19h, 
contra o Brusque, no estádio 
Augusto Bauer, em Brusque 
(SC).

Apesar da iniciativa ofensi-
va, o Botafogo pecou demais 
nas finalizações no primeiro 
tempo, deixando a torcida 
impaciente. O Operário voltou 
melhor do intervalo, pressio-
nando os anfitriões e abriu o 
marcador aos 16 minutos. 
Depois de uma cobrança de 
escanteio, a bola caiu nos pés 
de Fabiano, dentro da área. O 
lateral bateu e mandou para 
as redes.

O jogo parecia complicar, 
mas o Glorioso reagiu. Aos 28 
minutos, o meia Chay cruzou 
pela direita e o volante Pedro 
Castro, de cabeça, deixou 
tudo igual. A insistência foi 
premiada aos 36, em mais 
uma bola alçada na área, 
desta vez pelo volante Ma-
theus Frizzo, pela esquerda, 
para cabeçada do atacante 
Rafael Navarro. Virada e 
explosão de alegria no Nilton 
Santos.

Agência BRASIL
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COPA DO CATAR

BEACH TENNIS

Inglaterra se classifica após goleada de 10 a 0  

O atacante britânico 
Harry Kane marcou 
quatro gols na goleada 

de 10 a 0 sobre San Marino 
nesta segunda-feira (15), quan-
do a seleção inglesa de Gareth 
Southgate garantiu sua vaga 
na próxima edição da Copa do 
Mundo no Catar.

A Inglaterra só precisava de 
um ponto contra a pior seleção 
das Eliminatórias, que ocupa o 
210º e último lugar no ranking 
mundial, para garantir a lide-
rança do Grupo I, então a única 
questão era sobre o número de 
gols que os ingleses fariam para 
marcar a ocasião.

Kane cumpriu seu dever de 
artilheiro após o hat-trick na 
vitória por 5 a 0 contra a Albâ-
nia na sexta-feira (12), fazendo 
quatro gols no primeiro tempo, 
dois de pênalti, chegando à 

marca de 48 gols pela seleção 
e atingindo o terceiro lugar na 
lista de artilharia dos ingleses, 
igualando Gary Lineker.

Harry Maguire abriu a golea-
da marcando um gol de cabeça 
aos seis minutos e Filippo Fabbri 
marcou contra, antes de Kane 
assumir a direção e deixar a 
Inglaterra com 6 x 0 antes do 
intervalo.

Emile Smith-Rowe marcou 
sua estreia como titular na 
Inglaterra com o sétimo gol do 
jogo, e mesmo depois da saída 
de Kane a demolição de San 
Marino continuou após Dante 
Rossi ser expulso ao levar um 
segundo cartão amarelo.

Tyrone Mings, o reserva 
Tammy Abraham e Bukayo 
Saka todos marcaram em uma 
partida totalmente dominada 
pelos ingleses e que fez pouco 
pela reputação do futebol inter-
nacional.

Agência BRASILDivulgação

Empreendimento aposta na popularização do esporte na região
O WA Sports realizou 

neste último fim 
de semana uma 

clínica de capacitação para 
professores de beach ten-
nis com 20 inscritos. A 
interação foi comandada 
pelo atleta Gabriel Santos, 
número 52 no mundo na 
modalidade.

Em Rio Preto, Gabriel 
contou sempre sonhou em 
ser um atleta profissional de 
tênis ou futebol, mas aca-
bou descobrindo vocação 
para o beach tennis.  “Fui 
jogar beach tênNis em uma 
academia em Vinhedo e 

me apaixonei. É um esporte 
bem democrático. Para os 
amadores é muito fácil de 
jogar, mas também é muito 
fácil de machucar, por isso 
tem que ter os profissionais 
capacitados para guiar as 
pessoas. Dá para jogar com 
todo tipo de pessoa: criança, 
adulto e idoso”, afirmou.

Mesmo Rio Preto não 
sendo uma cidade não lito-
rânea, o atleta acredita que 
o esporte pode ser popula-
rizado na região. “A região é 
rica e tem potencial para ter 
uma estrutura para galera 
conhecer o esporte e prati-
car. Campinas, por exemplo, 
é um dos maiores polos do 

mundo de beach tênis e não 
é litorânea. Rio Preto tem 
uma região com bastante 
habitantes, clima quente, 
então pode proporcionar um 
grande número de quadras 
e praticantes”, comentou.

Ele também explicou que 
o beach tennis que pessoas 
que já praticam tênis de 
quadra podem se adap-
tar com mais facilidade 
na modalidade. “Existem 
diferenças. O lado ruim é 
que o tenista vem de um 
longo tempo praticando a 
modalidade, pois o tênis é 
bem mais difícil, exige mais 
coordenação e o tenista já 
tem um certo tempo fazen-

do os movimentos daquela 
modalidade, levando muitos 
vícios para o beach tênis. 
Porém, ele já vai ter um uso 
de punho muito bom e vai 
conseguir adaptar alguns gol-
pes do tênis no beach tênis”, 
explicou.

A inauguração da WA 
Sports deve ocorrer entre 
dezembro e janeiro. O inves-
timento foi em pouco mais de 
R$ 5 milhões para constru-
ção de 11 quadras de beach 
tennis, dois campos de fute-
bol e piscina aquecida para 
hidroginástica. A expectativa 
é de que o empreendimento 
gere 20 empregos diretos e 
30 indiretos.

Vinicius LIMA Divulgação
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TELONAS

Cinemas de Rio Preto vão exibir 1º filme do Harry Potter em 3D 

Nesta semana o fil-
me “Harry Potter e 
A Pedra Filosofal”, o 

primeiro de uma saga de oito 
filmes, completa 20 anos do 
seu lançamento nesta sema-
na. Para celebrar, os shoppin-
gs de Rio Preto vão reexibir o 
filme em sessões exclusivas 
neste domingo (21), dessa vez 
com a novidade do 3D.

No filme, Harry Potter (Da-
niel Radcliffe) é um garoto 
órfão de 10 anos que vive in-

feliz com seus tios, os Dursley. 
Até que, repentinamente, ele 
recebe uma carta contendo 
um convite para ingressar em 
Hogwarts, uma famosa escola 
especializada em formar jo-
vens bruxos. A partir de então 
Harry passa a conhecer um 
mundo mágico que jamais 
imaginara, vivendo as mais 
diversas aventuras com seus 
mais novos amigos, Rony We-
asley (Rupert Grint) e Hermio-
ne Granger (Emma Watson).

No Iguatemi haverá uma 
sessão 3D dublada às 15h45 

e duas sessões 3D legendadas 
às 19h e 22h10. No Plaza 
Avenida Shopping serão três 
sessões 3D dubladas às 15h, 
18h15 e 21h30. No Shopping 
Cidade Norte as sessões são 
às 14h e 17h30.

No Riopreto Shopping foi 
informado que todas sessões 
anunciadas na sala 1 já foram 
esgotadas (12h, 15h, 18h e 
21h) e foi aberta uma quinta 
às 22h, todas dubladas. A 
medida em que os ingressos 
forem sendo vendidos, mais 
salas poderão ser abertas.

Vinicius LIMA
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ILUMINAÇÃO

Prefeitura inaugura na sexta-feira 
decoração de Natal em Rio Preto 

A Prefeitura de Rio 
Preto, por meio 
da Secretaria de 
Desenvolvimento 

Econômico e Negócios de Tu-
rismo, inaugura na sexta-feira, 
19, a iluminação natalina tradi-
cional de fim de ano: o  projeto 
Natal Luz 2021. A decoração é 
composta por quase 1 milhão 
de lâmpadas LED, espalha-
das em diferentes pontos da 
cidade.

“Durante toda a organiza-
ção, montagem das estruturas 
das luzes e durante a testagem 
dos equipamentos, pensamos 
em cada detalhe com o ob-
jetivo de transmitir à popula-
ção o sentimento de amor e 
esperança. Fazê-los refletir e 
acreditar que dias melhores 
virão. O uso da máscara ainda 
é item obrigatório, mas nada 
vai tirar o brilho e a emoção de 
comemorar o Natal com alegria 
e fé”, destacou o secretário de 
Desenvolvimento Jorge Luis de 
Souza.

O desfile Natal Luz 2021 
será com um trio elétrico de 
médio porte, decorado com 
luzes, conduzindo o bom ve-
lhinho e suas assistentes. O 
trajeto começa em frente ao 
Complexo Swift, na maior das 
árvores natalinas instaladas 
em Rio Preto, a da Represa 
Municipal.

“Teremos nove persona-
gens que irão direcionar o 
prefeito até a chave da cidade. 
Junto com o Papai Noel, o pre-
feito Edinho Araújo dará início 
ao Natal Luz 2021, acendendo 
as luzes da árvore da Represa. 
Ainda teremos 40 crianças 
refugiadas que residem em 
Rio Preto participando desse 
momento. Elas irão representar 
as demais crianças da nossa 
cidade”, detalhou o secretário.

Após o acendimento da 
primeira árvore, os presentes 
serão animados pelas músicas 
natalinas e coreografia dos 
personagens, iniciando o des-
file. As árvores das rotatórias 
e principais cruzamentos da 
cidade serão ligadas à medida 
que o desfile for passando. 
Em cada uma destas árvores, 
mais três atores caracterizados 
estarão à espera do trio-na-
talino, dentre eles um com 
perna-de-pau, fadas, duendes 
e as assistentes do Papai Noel.

Criando uma atmosfera 

Da REPORTAGEM
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de magia, bolhas de sabão 
irão intensificar o brilho da 
noite logo após as luzes das 
árvores serem acesas. Serão 
seis árvores espalhadas pela 
cidade, na Represa em frente à 
Swift, na rotatória do Shopping 
Cidade Norte, na avenida Bady 
Bassitt, na rotatória do Sho-
pping Iguatemi, na rotatória da 
avenida José Munia e no Paço 
Municipal.

A tradicional decoração na 
Represa terá uma cascata ilu-
minada com 22,5 mil lâmpadas 
LED e uma árvore de Natal com 
25 metros de altura. No lago 
2, será montado novamente o 
túnel de luz sobre a passarela, 
com 164 metros de extensão e 
132,5 mil lâmpadas.

O município investiu R$ 
164 mil no Natal Luz 2021, no 
qual serão utilizadas 971,1 mil 
lâmpadas LED, além de 200 mil 
abraçadeiras plásticas, 200 ro-
los de fita isolante, 600 metros 
de arame liso e 2,8 mil metros 
de cabo paralelo.

Durante toda a organização, montagem das 
estruturas das luzes e durante a testagem dos 

equipamentos, pensamos em cada detalhe com o 
objetivo de transmitir à população o sentimento 

de amor e esperança. Fazê-los refletir e acreditar 
que dias melhores virão

“

”
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RETOMASP

Rio Preto recebe mutirão de 
emprego e serviços gratuitos 

Rio Preto recebe nesta 
sexta-feira, 19, o Re-
toma SP, um evento 

do Governo de São Paulo, re-
alizado por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico 
em parceria com a prefeitura. 
Trata-se de um mutirão de ser-
viços gratuitos, realizado pela 
primeira vez na região.

A iniciativa contará com 
oferta de vagas de emprego, 
microcrédito pelo Banco do 
Povo, cursos de qualificação, 
solicitação de documentos pelo 
Poupatempo Digital, orientação 
profissional para pessoas com 
deficiência, entre outros servi-
ços para apoiar toda população 
da região, principalmente os 

cidadãos que foram mais afeta-
dos pela pandemia da covid-19. 
O evento será realizado das 8h 
às 16h, na Praça Dom José 
Marcondes.

Além disso, paralelamente, 
a InvestSP realizará um evento 
voltado para empresários, ges-
tores municipais, representan-
tes de entidades e comercian-
tes com palestras e serviços 
gratuitos, das 9h às 16h, no 
auditório da UNIP.

O programa Retoma SP é 
uma das maiores ofertas de 
políticas e serviços já realizada 
pelo Governo de São Paulo, 
que tem o objetivo de auxiliar, 
principalmente, a população 
mais afetada pela pandemia.  
A iniciativa conta com o apoio 
da InvestSP (Agência Estadual 
de Promoção de Investimentos 
e Competitividade) e a parceria 
da Prefeitura de Rio Preto.

O Centro de Referência e 
Atendimento à Mulher (CRAM) 
terá dois técnicos no evento, 
no período da tarde. O Departa-
mento da Pessoa com Deficiên-
cia fará orientação sobre o em-
prego apoiado com um técnico 
no período da manhã, um outro 
técnico do departamento de 
promoção da igualdade racial 
também no período da manhã, 

para o cadastro e orientação 
das pessoas pretas, pardas, 
indígenas e outros.

Diversos estandes serão 
montados no local para atender 
trabalhadores, desempregados, 
estudantes e pequenos em-
preendedores, que poderão ter 
acesso a serviços como:

Mutirão de Emprego (Apoio 
do Posto de Atendimento ao 
Trabalhador)

Mais de 150 serviços nos 
canais digitais do Poupatempo

Microcrédito para MEI e 
pequenos negócios pelo Ban-
co do Povo com taxas a partir 
de 0% a.m.

Cursos do Empreenda Rá-
pido e Empreenda Mulher para 
empreendedores

Orientação e oferta de cur-
sos de qualificação

Inscrições para bolsas-
-auxílio com transferência de 
renda

Serviços JUCESP (Junta 
Comercial do Estado de São 
Paulo)

Atendimento SEBRAE-SP
Empregos e orientação 

profissional para pessoas com 
deficiência

Orientações sobre vestibu-
lar e cursos das universidades: 
Unesp e Univesp

Da REPORTAGEM

Diversos estandes se-
rão montados no local 
para atender trabalha-
dores, desempregados, 
estudantes e pequenos 
empreendedores

Divulgação



Editais de
CONVOCAÇÃO

B-3Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
17 de novembro de 2021

Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S.A.
CNPJ Nº 59.970.624/0001-84 - NIRE 35.300.066.529

Edital de Convocação
São convocados os senhores acionistas dessa Companhia, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 24 de 
novembro de 2021, às 9 horas, na sede social da empresa, na Avenida Mario Andreazza, nº 867, Parte B, Jardim São Marcos, 
CEP 15.081-490, São José do Rio Preto-SP, a fi m de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Distribuição de dividendos, 
que serão pagos aos acionistas até o dia 31 de dezembro de 2021, correspondendo à proporção de ações que cada um possui 
na Companhia. SJRPreto-SP, 12 de novembro de 2021. Waldemar Verdi Junior - Presidente do Conselho de Administração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE NEVES PAULISTA
FORO DE NEVES PAULISTA
VARA ÚNICA
Rua Rui Barbosa, 100, ., Centro - CEP 15120-000, Fone: (17) 3271-2104,
Neves Paulista-SP - E-mail: nevespaulista@tjsp.jus.br
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS –
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS

Processo nº: 0000952-12.2014.8.26.0382
Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Servidão
Requerente: Triangulo Mineiro Transmissora S/A., CNPJ/M.F. 17.261.505/0001-02, com

sede na Rua Real Grandeza, nº 274, 2º andar, Bairro Botafogo, Rio de
Janeiro/RJ, Cep: 22.281-036.

Requeridos: ESPÓLIO DE OMAR THOMÉ, representado pelo inventariante JORGE
THOMÉ NETO, brasileiro, casado, agrônomo, portador da Cédula de
Identidade com RG nº 15.649.368-SSP/SP e do CIC nº 071.143.728-92,
residente e domiciliado na cidade de Mirassol, à Rua Rui Barbosa, 20-51, apto
91
MARIA ANTONIETA THOMÉ, brasileira, RG 5.167.950, CPF
214.323.118-08, residente e domiciliada na Av. Paulista, nº 1207, apto 141, São
Paulo/SP, CEP 01.311-200

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0000952-12.2014.8.26.0382.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Neves Paulista, Estado de São Paulo,
Dr(a). MILENA REPIZO RODRIGUES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER A TERCEIROS
INTERESSADOS NA LIDE que o(a) TRIANGULO MINEIRO TRANSMISSORA S/A. move
um Procedimento Comum Cível - Servidão contra ESPÓLIO DE OMAR THOMÉ e MARIA
ANTONIETA THOMÉ, objetivando instituição de servidão administrativa de áreas necessárias
para a implantação da Linha de Transmissão Marimbondo II – Assis, 500 kV, e portanto, pretende
constituir servidão de passagem em imóvel de propriedade dos réus, devidamente matriculado
sob o nº 3.816, do Livro 2, do Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol, em face da
utilidade pública. Por sentença datada de 27/09/2019 a ação foi julgada PARCIALMENTE
PROCEDENTE, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
DECLARAR INSTITUÍDA a servidão administrativa de passagem do imóvel descrito na
exordial, de acordo com as características apontadas na inicial, pertencentes aos expropriados,
conforme matrícula nº 3.816, do livro 2, Cartório de Registro de Imóveis de Mirassol-SP,
localizada em Neves Paulista- SP, e condenou a requerente ao pagamento da indenização de R$
78.017,90 (setenta e oito mil e dezessete reais e noventa centavos). Foi determinada a expedição
de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e para
os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de Neves Paulista, aos 07 de julho de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA
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RODOBENS S.A. - CNPJ Nº 59.981.829/0001-65- NIRE 35.300.005.007
EXTRATO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data: 29.09.2021. Horário: 11 horas. Local: Avenida Murchid Homsi, nº 1404, Bloco A, 3º Andar, Vila Diniz, CEP 15013-000, 
São José do Rio Preto-SP. Presença: reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações: 
a distribuição de juros sobre o capital próprio relativos ao complemento do  1º semestre do exercício de 2021 e 3° trimestre 
do exercício de 2021, no valor bruto de R$16.000.000,00. Do referido valor, será retido o Imposto de Renda na Fonte de 
15%, resultando o valor líquido de R$13.600.000,00, que fi cará creditado na proporção das respectivas ações que cada 
acionista possui na Companhia. Registro JUCESP nº. 540.666/21-0, em sessão de 08.11.2021.

Ilha Bela Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros
CNPJ Nº 07.385.848/0001-25 - NIRE 35.300.323.939

Extrato Ata da Assembleia Geral Extraordinária 
Data: 30.09.2021. Horário: 10 horas. Local: Avenida Bady Bassitt, nº 4717, Andar Superior, Vila Imperial, CEP 
15.015-700, São José do Rio Preto-SP. Presença: A totalidade dos acionistas da Companhia. DELIBERAÇÕES: a 
distribuição de dividendos intermediários no valor de R$3.260.000,00 (três milhões e duzentos e sessenta mil 
reais). Registro JUCESP nº 541.119/21-7, em sessão de 09/11/2021.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINARIA DE CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO 
E POSSE DE DIRETORIA E DO CONSELHO FISCAL DO 

CENTRO ESPÍRITA LUIZ GONZAGA.

A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse 
de Diretoria e do Conselho Fiscal do CENTRO ESPÍRITA 
LUIZ GONZAGA, CONVOCA, as pessoas físicas interessa-
das no estudo, prática e difusão da Doutrina Espírita, para 
a realização da Assembleia Geral Ordinária, no dia 25 de 
novembro de 2021, às 19:00hs em primeira convocação, 
e às 19:30 horas em segunda com qualquer número de 
presentes.
A Assembleia ocorrerá na Rua Maria Molinari, 552, Vila Toni-
nho, CEP 15077-280, a fi m de serem deliberados e discuti-
dos a seguinte ordem do dia:

1. Prece Inicial e leitura de mensagem espírita;
2. Deliberação sobre a fundação do CENTRO LUIZ 
GONZAGA;
3. Leitura, discussão, Deliberação e Aprovação do 
Estatuto Social;
4. Eleição dos membros integrantes da Diretoria, do 
Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal;
5. Posse dos eleitos;
6. Prece de Encerramento;

Udeir Miguel da Silva  Guilherme Lopes Louzada Fossalussa
CPF/MF nº. 023.262.109-08    CPF/MF nº. 359.951.568-96

Comissão de Constituição e Fundação do CENTRO ESPÍRI-
TA LUIZ GONZAGA
São José do Rio Preto, São Paulo, XX de novembro de 
2021

Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de 
São José do Rio Preto - SAAE     ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração 
Escolar de São José do Rio Preto, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 02.032.866/0001-00, entidade sindical devida-
mente registrada no CNES do M.T.E, Registro Sindical nº 
46000.011545/2007-27, sito à Rua José do Carmo Lisboa 
n° 197 - Sala 01 - Vila dos Bancários em São José do Rio 
Preto-SP, no uso dos poderes que lhe são conferidos pelo 
Estatuto Social, convoca todos os Auxiliares de Adminis-
tração Escolar da Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Ensino Médio, Ensino Superior, Técnico e Profi ssionalizante, 
Educação Especial, Cursos Supletivos, Educação de Jovens 
e Adultos, Cursos Preparatórios para Vestibulares da rede 
privada de ensino, sindicalizados ou não da(s) categoria 
profi ssional nos municípios de Adolfo, Bady Bassitt, Bálsa-
mo, Cedral, Guapiaçu, Icém, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, 
Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves 
Paulista, Nipõa, Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia, 
Onda Verde, Poloni, Potirendaba, São José do Rio Preto, 
Tanabi, Ubarana, Uchoa e União Paulista , base territorial 
deste Sindicato, para a Assembleia Geral Ordinária que se 
realizará no dia 24 novembro 2021, às 17:00, em primeira 
convocação com o quórum estatutário de presentes, e às 
18:00, em segunda convocação com qualquer número de 
presentes, na Rua José do Carmo Lisboa n° 197 - Sala 01, 
Vila dos Bancários em São José do Rio Preto-SP, para dis-
cussão e deliberação da seguinte ordem do dia: 
A) Previsão Orçamentária para o ano de 2022;
B) Contribuição para sustentação fi nanceira do Sindicato em 
2022.
 
São José do Rio Preto-SP, 16 de Novembro de 2021
Valdecir Zampolla Caetano
Presidente do Sindicato SAAE/Rio Preto

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ES-
COLAR DE SJRIO PRETO - SAAE

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Pelo presente edital, fi cam convocados todos os Auxiliares 
de Administração Escolar, sindicalizados ou não, empre-
gados em Instituições de Ensino Superior da rede privada 
de ensino, no municípios de Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, 
Cedral, Guapiaçu, Icém, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Men-
donça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves 
Paulista, Nipõa, Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia, Onda 
Verde, Poloni, Potirendaba, São José do Rio Preto, Tanabi, 
Ubarana, Uchoa e União Paulista , base territorial do Sindi-
cato dos Auxiliares de Administração Escolar de São José 

do Rio Preto, inscrito no CNPJ sob o nº 02.032.866/0001-00, 
devidamente registrado no CNES do M.T.E, Registro Sin-
dical nº 46000.011545/2007-27, com sede à xxxxx, para a 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 23 
de novembro de 2021, na Rua José do Carmo Lisboa n 197 
- Vila dos Bancários, São José do Rio Preto-SP, às 16:00 
horas, em primeira convocação com o quórum estatutário de 
presentes, ou às 17:00 horas, em segunda convocação, com 
qualquer número de trabalhadores presentes, com a fi nalida-
de de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
A) Contribuição assistencial em 2022;
São José do Rio Preto-SP, 16 de Novembro de 2021
Valdecir Zampolla Caetano
Presidente

SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ES-
COLAR DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SAAE

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordiná-
ria

Pelo presente edital, fi cam convocados os  Auxiliares de 
Administração Escolar da Educação Infantil, Ensino Funda-
mental, Ensino Médio, Técnico e Profi ssionalizante, Edu-
cação Especial, Cursos Supletivos, Educação de Jovens e 
Adultos e Cursos Preparatórios para Vestibulares da rede 
privada de ensino, sindicalizados ou não, nos municípios 
de , Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, 
Icém, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, 
Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipõa, 
Nova Aliança, Nova Granada, Olímpia, Onda Verde, Polo-
ni, Potirendaba, São José do Rio Preto, Tanabi, Ubarana, 
Uchoa e União Paulista na base territorial do Sindicato dos 
Auxiliares de Administração Escolar de São José do Rio 
Preto, CNPJ/MF 02.032.866/0001-00, entidade sindical devi-
damente registrada no CNES do M.T.E, Registro Sindical nº , 
46000.011545/2007-27 com sede à Rua José do Carmo Lis-
boa n° 197 - Sala 01 - Vila dos Bancários, município de São 
José do Rio Preto, para a Assembleia Geral Extraordinária, a 
ser realizada no dia 24 de novembro de 2021, na Rua José 
do Carmo Lisboa n° 197 - Sala 01 - Vila dos Bancários, São 
José do Rio Preto-SP, às 14:00 horas, em primeira convo-
cação com o quórum estatutário de presentes, ou às 15:00 
horas, em segunda convocação, com qualquer número de 
trabalhadores presentes, com a fi nalidade de discutir e deli-
berar sobre a seguinte ordem do dia:
A) Análise de proposta para celebração de Convenção Cole-
tiva de Trabalho   
São José do Rio Preto-SP, 16 de Novembro de 2021     
                                                     Valdecir Zampolla Caetano
Presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração 
Escolar de SJRio Preto
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associados 
do Sindicato Empregados Rurais Assalariados de São José do Rio 
Preto e Região, que estejam em pleno gozo de seus direitos 
sociais, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, a 
realizar-se na sede da Entidade, sito à Rua José Bonifácio, nº 
315, Vila Ercília, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de 
São Paulo, no próximo dia 28 de Novembro de 2.021, às 8:00 
(oito) horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1)-
Leitura, discussão e votação da Ata da Assembleia anterior; 2)-
Leitura, discussão e votação das Peças do Balanço Financeiro do 
exercício de 2020, com as peças que o compõe;  3)-Apresentação 
do Relatório da Diretoria do exercício de 2.021; 4)-Leitura, 
discussão e votação da Proposta Orçamentária para o exercício 
de 2.022, com as peças que a compõe; 5) Outros assuntos de 
interesse do Sindicato.   

As deliberações serão tomadas de conformidade com o 
Estatuto Social.  

Não havendo numero legal de associados para realização da 
Assembleia ora convocada, a mesma será realizada as 9:00 (nove) 
horas em segunda convocação, com qualquer numero de  
associados presentes. 

Ressaltamos que a assembleia não foi realizada no período 
previsto estatutariamente, devido a Pandemia (COVID-19), e será 
efetuada no período de Novembro de 2021,  levando a 
determinação da Secretária da Saúde de São José do Rio Preto 
(SP)., será seguidos o distanciamento obrigatório e  todas 
recomendações necessárias para a segurança de todos 
associados 

 
São José do Rio Preto (sp),  16 de Novembro de 2021. 

 
JOANA D´ARC DA COSTA RENAUD. 

-PRESIDENTE- 



B-4 Jornal
São José do Rio Preto, quarta-feira
17 de novembro de 2021

Editais de
NOTIFICAÇÃO

Editais de
PROCLAMAS

Prefeitura Municipal de
TANABI

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETCORP 213 URBANIZADORA LTDA, empresa privada inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 27.603.654/0001-66, estabelecida à Rua Penita, 3155, 
nº 3155, Redentora, na cidade de São José do Rio Preto/SP, conforme 
faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “ RES. 
SETVALLEY 3 FASE 2”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa 
de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, 
estando os mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no 
prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste 
edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS 
na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a 
esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais 
valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG/CNPJ CPF Quadra Lote 
JOÃO MARCOS LOURENÇÃO DA 

SILVA  
183821701 098.187.928-

40 27 16 
ALBERTO CANTANHEDE DE 

JESUS REIS 
54173362X 788.042.303-

63 22 25 
JOÃO MARCOS LOURENÇÃO DA 

SILVA  
183821701 098.187.928-

40 32 26 
JOÃO MARCOS LOURENÇÃO DA 

SILVA  
183821701 098.187.928-

40 32 25 
JOÃO MARCOS LOURENÇÃO DA 

SILVA  
183821701 098.187.928-

40 32 27 

MARIA APARECIDA BRAGA 
19658106 097.857.308-

08 32 11 

MARIA APARECIDA BRAGA  
19658106 097.857.308-

08 32 12 

KATIANE SANTOS FERREIRA  
647565328 064.493.616-

97 19 04 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETPAR MIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, empresa privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.749.878/0001-03, 
estabelecida à Rua Penita, 3155, Sala A-8, Redentora, na cidade de São José do Rio 
Preto/SP, conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 
62, da Lei 13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, 
NOTIFICAR os proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento 
“SETLIFE II MIRASSOL”, abaixo relacionados, considerando que a 
tentativa de Notificação Extrajudicial promovida de forma pessoal restou 
infrutífera, estando os mesmos em local incerto e não sabido, para 
comparecer, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de 
publicação deste edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos 
contatar através do número 0800-878-0777, tendo em vista o 
descumprimento da obrigação pecuniária assumida originária. Assim pela 
presente, ficam NOTIFICADOS na forma da legislação vigente, para que 
ninguém possa alegar ignorância/desconhecimento, expede-se a presente 
com o prazo de 15 (quinze) dias. O não comparecimento e a consequente 
desconsideração a esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais 
com a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, 
ficando eventuais valores de reembolso a crédito dos Notificados, 
desobrigando a Notificante de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF/CNPJ Quadra Lote 
MÁRCIA FERREIRA DE 

MATOS DA SILVA  
MG 

16096845 
094.249.006-

19 08 18 

MICHEL CHOSTITI 
MG 

11405267 
005.107.659-

47 07 29 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO: 
 
SETNORTE SETPAR LOTEADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, empresa 
privada inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.402.855/0001-20, estabelecida à Rua 
Quinze de Novembro, nº 3758, Centro, na cidade de São José do Rio Preto/SP, 
conforme faculta a Lei n.o 6.766 de 19 de Dezembro de 1979 e artigo 62, da Lei 
13.097 de 19 de Janeiro 2.015, resolve pelo presente Edital, NOTIFICAR os 
proprietários dos lotes, localizados no Empreendimento “Setparque Horizonte 
(SJRP)”, abaixo relacionados, considerando que a tentativa de Notificação 
Extrajudicial promovida de forma pessoal restou infrutífera, estando os 
mesmos em local incerto e não sabido, para comparecer, no prazo 
impreterível de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação deste 
edital, no endereço supracitado ou dentro do prazo nos contatar através do 
número 0800-878-0777, tendo em vista o descumprimento da obrigação 
pecuniária assumida originária. Assim pela presente, ficam NOTIFICADOS 
na forma da legislação vigente, para que ninguém possa alegar 
ignorância/desconhecimento, expede-se a presente com o prazo de 15 
(quinze) dias. O não comparecimento e a consequente desconsideração a 
esta notificação ensejará a aplicação das sanções legais com a rescisão do 
contrato de compra e venda firmado entre as partes, ficando eventuais 
valores de reembolso a crédito dos Notificados, desobrigando a Notificante 
de qualquer comunicação futura. 

Nome do Cliente RG CPF Quadra Lote 

ROBSON SANTOS PINHEIRO 188738845 
109.144.368-

80 24 08 

 
JAMIL PEDROZO NASSIF 

DIRETOR 
 
 
 
 

Prefeitura do Município de Tanabi. 

Tomada de Preços n° 12/2021. Objeto: Construção de 
Travessia e pavimentação asfáltica tipo CBUQ, na Rua 
Antonio J. Macedo x a Avenida Diego Carmona Garcia, 
fi cando designado para o dia 02 de dezembro de 2021, às 
09h15min, para a entrega dos envelopes, às 09h30min a 
sessão credenciamento 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, 16 de 
novembro de 2021.Norair Cassiano da Silveira.  Prefeito do 
Município.

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 exigi-
dos no artigo 1525 do Código Civil brasileiro para habilitação 
de casamento:

LOURHAN PEROZIM DA SILVA BOUHID e JOICE CRIS-
TINA ROCHA RANGEL. Ele, de nacionalidade brasileira, 
gerente de loja, solteiro, nascido em São José do Rio Preto, 
SP, no dia 23 de junho de 1997, fi lho de ADILSON SERGIO 
BOUHID e de CINTHIA PEROZIM DA SILVA BOUHID. Ela, 
de nacionalidade brasileira, atendente, divorciada, nascida 
em São José do Rio Preto, SP, no dia 15 de maio de 1984, 
fi lha de JOÃO ANTONIO RANGEL e de ZELINDA ROCHA 
RANGEL. 

GEORGIOS PERICLES TSILOUFAS e HÉLIDA CAROLINE 
PADOVANI. Ele, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 19 de 
outubro de 1989, fi lho de PÉRICLES STERGIOS TSILOU-
FAS e de MARIA IDALINA TSILOUFAS. Ela, de nacionali-
dade brasileira, enfermeira, solteira, nascida em São José 
do Rio Preto, SP, no dia 23 de abril de 1990, fi lha de JOÃO 
JUVENIL PADOVANI e de MARIA FERREIRA PADOVANI. 

DIOGO AUGUSTO FREITAS RIBEIRO DE SOUZA e 
MARIA FERNANDA BARBOZA DE PAULA. Ele, de nacio-
nalidade brasileira, médico veterinário, solteiro, nascido em 
PONTAL, SP, no dia 12 de março de 1988, fi lho de JOSÉ 
JOAQUIM RIBEIRO DE SOUZA e de SILVANA AMERICA-
NO DE FREITAS RIBEIRO DE SOUZA. Ela, de nacionali-
dade brasileira, médica veterinária, divorciada, nascida em 
Ribeirão Preto, SP, no dia 19 de novembro de 1987, fi lha 
de ARI FERNANDO ANDRADE DE PAULA e de ANTONIA 
APPARECIDA BARBOZA DE PAULA. 

DAVID DIEGO ROSA e TAMARA ALVES DE FREITAS. 
Ele, de nacionalidade brasileira, gerente de vendas, sol-
teiro, nascido em São José do Rio Preto, SP, no dia 05 de 
maio de 1987, fi lho de JOÃO ROSA e de OLEGARIA DOS 
SANTOS ROSA. Ela, de nacionalidade brasileira, psicóloga, 
solteira, nascida em São José do Rio Preto, SP, no dia 22 
de junho de 1992, fi lha de PAULO MARQUES DE FREITAS 
e de MARIA AMÉLIA DE JESUS ALVES DE FREITAS. 

RAIMUNDO NONATO MENDES DA SILVA e YÊDA VIEIRA 
DOS SANTOS. Ele, de nacionalidade brasileira, encarre-
gado de obra, solteiro, nascido em Murici dos Portelas, PI, 
no dia 12 de julho de 1987, fi lho de PEDRO GOMES DA 
SILVA NETO e de JARDILINA RODRIGUES MENDES. Ela, 
de nacionalidade brasileira, autônoma, solteira, nascida em 
Chapadinha, MA, no dia 02 de setembro de 1985, fi lha de  e 
de MARIA JOSÉ DOS SANTOS PAULA. 

EVERTON KINTOF DA ROCHA e KARINE EDUARDA DA 
SILVA OLIVEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, personal 
treiner, solteiro, nascido em Sinop, MT, no dia 26 de feve-
reiro de 1996, fi lho de EVERALDO FREITAS DA ROCHA e 
de MARILENE APARECIDA KINTOF DA ROCHA. Ela, de 
nacionalidade brasileira, enfermeira, solteira, nascida em 
Camapuã, MS, no dia 07 de junho de 1997, fi lha de CAR-
LOS EDUARDO DE OLIVEIRA e de APARECIDA BERQUÓ 
DA SILVA. 

WILLIAN TEODORO HIGINO e KARINE AMARAL DE OLI-
VEIRA. Ele, de nacionalidade brasileira, engenheiro, soltei-
ro, nascido em Cedral, SP, no dia 22 de abril de 1993, fi lho 
de VALMIR TEODORO HIGINO e de BALTIRIA DA COSTA 
GARCIA. Ela, de nacionalidade brasileira, analista, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia 02 de junho de 1990, fi lha 
de WILSON MARQUES DE OLIVEIRA e de JULIETA ILIANA 
AMARAL DE OLIVEIRA. 

RICARDO OLIVEIRA DE MORAES e TÁSSIA CARFANE 
GOMES. Ele, de nacionalidade brasileira, cirurgião dentista, 
solteiro, nascido em Pereira Barreto, SP, no dia 03 de junho 
de 1981, fi lho de IRAIR LEITE DE MORAES e de CLEU-
SA MARIA OLIVEIRA DE MORAES. Ela, de nacionalidade 
brasileira, cirurgiã dentista, solteira, nascida em São José do 
Rio Preto, SP, no dia 08 de março de 1989, fi lha de VALDE-
CIR PEREIRA GOMES e de FÁTIMA CARFANE GOMES. 
 
Assim, lavra-se o presente edital de proclamas para que 
seja afi xado neste 1º Registro Civil em lugar de costume e 
publicado pela imprensa local.  
Se alguém souber de impedimento, oponha-o na forma da 
lei.
São José do Rio Preto, 11 de novembro de 2021.
David Yamaji Valença, Ofi cial.

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:

1. DIEGO SANTOS PEREIRA e NATÁLIA CAZOLI DA 
SILVA, sendo ELE fi lho de ANISIO DA CRUZ PEREIRA e de 
CRISTINA MARIA DOS SANTOS PEREIRA e ELA fi lha de LUIZ 
ANTÔNIO REDA DA SILVA e de MARLI DE FÁTIMA CAZOLI 
DA SILVA;

2. JUNIEL DOS SANTOS SILVA e ALICE PEREIRA DA 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, sendo ELE fi lho de FRANCISCO 
OLIVEIRA DA SILVA e de DEUSELINA ARAÚJO DOS SANTOS 
e ELA fi lha de ANTONIO JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS e de 
DEUSIMAR DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS;

3. HAMILTON PAULINO e ROSA MARIA GUST, sendo 
ELE fi lho de GONÇALVES PAULINO e de JOVITA CUSTODIO 
PAULINO e ELA fi lha de HELMUTH GUST e de CLEUSA AL-
VES;

4. MATEUS BERNARDO NEVES e BEATRIZ SOUZA 
CONSTANTINO, sendo ELE fi lho de SIVALDO PEREIRA NE-
VES e de NELSIA XAVIER BERNARDO NEVES e ELA fi lha de 
LUCIANO PERPETUO CONSTANTINO e de ANDREIA PER-
PETUA GONÇALVES DE SOUZA CONSTANTINO; brasileiros, 
residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de algum 
impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 – Tel: 
3202-9090). 13/11/2021.
 
EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de Oli-
veira, Ofi cial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Naturais 
de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem casar, 
apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 do Cód. 
Civil, os pretendentes:

1. LUCAS HENRIQUE PEREIRA CONEJO e JAQULINE 
DE CARVALHO ZANCO, sendo ELE fi lho de JOÃO CARLOS 
ANTONINO CONEJO e de SOLANGE DE FÁTIMA PEREIRA e 
ELA fi lha de VANDERLEY DORAY ZANCO e de CLÁUDIA DE 
CARVALHO SILVA ZANCO;

2. LUCAS USTULIN FERREIRA e BRUNA CAROLINE 
SOARES, sendo ELE fi lho de GILVANES APARECIDO SOA-
RES FERREIRA e de MARGARIDA DONIZETI USTULIN e ELA 
fi lha de EDNILSON BARBOSA SOARES e de MEIRE ELLEN 
DA SILVA TEODORO;

3. ARGEMIRO MOREIRA DA ROCHA e EUNICE DE 
MELO, sendo ELE fi lho de JOÃO GOMES DA ROCHA e de 
MARIA DO ROSARIO MOREIRA DA ROCHA e ELA fi lha de 
OLAVO DE MELO e de DIOLINDA BATISTA DE MELO;

4. YASSER OBEID e HAJAR KHALIL BADER, sendo 
ELE fi lho de MARWA KHAFARH e de GRASSAN OBEID e ELA 
fi lha de KHALIL SAMI BADER e de MAHA ALI HABATOU;

5. FABIANO MOREIRA LEITE e DANILA ROBERTA 
ROSSI, sendo ELE fi lho de ANTONIO MOREIRA LEITE e de 
DERALDINA DE SOUZA LEITE e ELA fi lha de ARNALDO ROS-
SI e de IVANILDA BORTOLETO;

6. ALEXANDRE MASSAMORI TAKEO e ELIANE 
BARBOZA DOS SANTOS SILVA, sendo ELE fi lho de MILTON 
TAKEO e de AMELIA EMIKO TAKEO e ELA fi lha de ADONIAS 
SANTOS SILVA e de ELIZETE BARBOZA DOS SANTOS SILVA; 
brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se alguém souber de 
algum impedimento, oponha-o em Cartório (R. São Paulo, 2200 
– Tel: 3202-9090). 16/11/2021.


